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16. januára primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová prijala vzácnu návštevu – dona Vladimíra Stuchlého SDB
z Madagaskaru, Slováka pochádzajúceho z Chorvátska. Na Beňovského ostrov prišiel pôsobiť ako misionár a pedagóg práve
v roku, keď uplynulo 200 rokov od smrti nášho slávneho Vrbovčana. Odvtedy – 31 rokov - vynakladá svoje úsilie na celkové
pozdvihnutie tohto veľkého štátu a jeho obyvateľstva, ktoré prudko narastá (z 12 miliónov pri jeho príchode v r. 1986 na
dnešných 25 miliónov). Medzi jeho posledné veľké aktivity patrí otvorenie 5-triednej školy pre 250 žiakov, ktorú nedávno
vybudoval za pomoci slovenskej podnikateľky Anežky Boriovej a slovenskej vlády. Je zaujímavé, že už v polovici osemdesiatych
rokov minulého storočia ako študent udržiaval písomný kontakt s Vrbovčanmi. Za šírenie dobrého mena Slovenska a pomoc
tým, ktorí hľadajú Beňovského stopy na Madagaskare mu vrbovská primátorka udelila Pamätnú medailu mesta Vrbové.
Potom sa stretol s ICLic. Danielom Lukačovičom, ktorý mu sprístupnil i vrbovské kostoly. Na záver pobytu vo Vrbovom mal
v kláštore besedu s rehoľnými sestrami a premonštrátskymi terciármi.
ĽB, PK
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Verejné osvetlenie riadi systém automatických astrohodín
Naša civilizácia sa vo vyspelých krajinách dostala
do dejinnej etapy, kde kvalita verejného osvetlenia je čoraz
prestížnejším prvkom urbanizmu. Svetlo sa stáva vonkajším
prezentačným nástrojom miest a obcí s pragmatickým
účelom, aby sa obyvatelia a návštevníci nemuseli pohybovať
po tmavých, neosvetlených uliciach a cestách miest a obcí.

Do siete mestského verejného osvetlenia nepatrí
osvetlenie parkoviska pri obchodnom dome Lidl, lampy
na priehradnej hrádzi Čerenca sú v správe Povodia Váhu
Piešťany a rovnako samostatným okruhom je nová ulica
v rámci súkromného developerského projektu Šípkovec.
Títo si spínanie osvetľovacích bodov určujú individuálne.

Jednou zo základných funkcií samosprávy je zabezpečiť
svojim obyvateľom čo najvyššiu mieru kvality ich života. K jej
úrovni prispieva množstvo faktorov, medzi nimi aj bezpečné
komunikácie a vlastne celkový pocit bezpečnosti s jej
zaistením. K zvýšeniu pocitu bezpečnosti určite prispieva
aj funkčná sieť verejného osvetlenia.
Tá je vo Vrbovom po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2016
na patričnej úrovni. Pripomíname, že tento projekt bol
zrealizovaný s podporou Európskej únie prostredníctvom
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci
operačného programu Konkurencieschopnosť a rast
poskytnutím finančného príspevku vo výške 579 812,03 eur.
V jesennom a zimnom období roka prebieha medzi občanmi
Vrbového neustála polemika ohľadom časov zapínania/
vypínania systému verejného osvetlenia.
Požiadali sme preto zástupcu spoločnosti OMS, a. s., Dojč,
ktorá uvádzala nový systém verejného osvetlenia
po modernizácii do prevádzky, aby nám ozrejmil ako systém
verejného osvetlenia v našom meste funguje.

Musíme však konštatovať, že aj napriek rozsiahlej
rekonštrukcii sa vyskytnú občasné poruchy a lampy
verejného osvetlenia nesvietia... V tejto súvislosti je potrebné
napísať, že predmetná fondová výzva v kalendárnom roku
2015 neobsahovala možnosť zahrnúť do modernizácie
podzemné káblové a vnútorné stĺpové vedenia. Takéto
položky žiadosti by v prípade ich zaradenia do rozpočtu
projektu boli automaticky vyhodnotené ako neoprávnené
výdavky. V rámci modernizácie bolo vymenených cez 500
LED svietidiel. Ďalších viac ako 200 kusov nových LED
svetelných bodov bolo doplnených a dnes sa tak reálne
svieti na miestach, kde bola v minulosti tma. Presne tu
najčastejšie vznikajú občasné poruchy, keď niekoľko desiatok
rokov staré podzemné káblové rozvody a vnútorné
stožiarové vedenia „neutiahnu“ niektoré rozšírené okruhy.
Tieto výpadky teda nie sú spôsobené nekvalitne odvedenou
prácou dodávateľa alebo dodaním podradných komponentov pri modernizácii. Na vyššie spomenutý súbor
technických a materiálnych nedostatkov bohužiaľ nie je
možné uplatniť zmluvnú reklamáciu v záručnej lehote.

„Spínanie riadiaceho systému verejného osvetlenia funguje
na základe „automatických astrohodín“. Čas zapnutia/vypnutia
siete verejného osvetlenia teda zodpovedá stredoeurópskemu
štandardu západu/východu Slnka. To znamená, že sa berie do
úvahy poloha konkrétneho napájacieho rozvádzača (na základe
GPS súradníc) a aktuálny dátum. Pomocou týchto informácií sa
automaticky vypočíta aktuálny čas zapnutia a vypnutia
osvetlenia pre každý deň. Do výpočtu nie sú zahrnuté faktory,
ktoré môžu na časť mesta vrhnúť tieň (napríklad kopce okolo
mesta, vysoké budovy, sídliská, mohutná oblačnosť, hmla
a podobne). Astronomické hodiny sú systémom určeným
pre automatické ovládanie verejného osvetlenia a to po
celý rok bez potreby priebežnej obsluhy, s minimálnymi
prevádzkovými nákladmi a maximálnou úsporou elektrickej
energie.“

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte
nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného
osvetlenia. Občania majú možnosť poruchu verejného
osvetlenia spolu s jej lokalizáciou telefonicky nahlásiť
kontaktovaním zamestnancov Útvaru miestneho hospodárstva MsÚ Vrbové.
Mgr. Marián Šmacho, tel.: 0905 876 814
Jaroslav Današ, tel.: 0918 379 275
Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
JUDr. Štefan KUBÍK

Upozornenie pre prevádzkovateľov MZZO
Mesto Vrbové upozorňuje všetky organizácie, právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú
prevádzkovateľmi malého zdroja znečistenia ovzdušia,
že sú na základe platného VZN Mesta Vrbové č. 8/2017
povinné do 15. 2. 2018 oznámiť na Mestský úrad - Útvar
výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
údaje o veľkosti zdroja a o množstve spotrebovaného
paliva v uplynulom roku 2017.
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje
podľa VZN na:
a. malé zdroje, v bytoch a rodinných domoch,
v stavbách určených na individuálnu rekreáciu,
pokiaľ sa tieto zdroje neužívajú na podnikanie;
b. v objektoch, ktoré prevádzkuje mesto Vrbové;
c. v predškolských, školských, sociálnych zariadeniach.
Tlačivo je možné vyzdvihnúť si na MsÚ - Útvar výstavby,
ÚR, dopravy a životného prostredia alebo si ho stiahnuť
z internetovej stránky Mesta Vrbové (www.vrbove.sk OBČAN - Útvar výstavby, územného rozvoja, dopravy
a životného prostredia - Oznámenie údajov potrebných pre
určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia).
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† Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Naši jubilanti

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 4.
januára prišli posledný raz rozlúčiť s naším zosnulým

Štefanom KLČOM,
ktorý nás navždy opustil 31. decembra 2017 vo veku 77 rokov.
Smútiaca rodina

P-No 96/2018

† Ďakujeme príbuzným priateľom a známym, ktorí vyprevadili
na poslednej ceste našu mamičku, babičku, sestru, švagrinú,
krstnú matku, svokru a tetu

Alžbetu NIŽNANSKÚ,
ktorú Pán života odvolal z tohto sveta 5. januára 2018 vo veku 89
rokov. Za dôstojnú pohrebnú rozlúčku, ktorá sa konala 9. januára
na vrbovskom cintoríne, osobitne ďakujeme vdp. farárovi ThLic.
Danielovi Lukačovičovi, rehoľníkom-premonštrátom, kňazom
a rehoľným sestrám. Veľká vďaka všetkým i za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Brat Juraj s celou rodinou

P-No 86/2018

Dňa 16. januára 2018 sme si pripomenuli
10. výročie smrti manžela, otca, dedka,
pradedka, príbuzného a priateľa pána

Pavla
BELANSKÉHO
S láskou a úctou
spomína
manželka, dcéry
Vierka, Darinka,
Elenka a Mirka
s rodinami.

P-No 27/2018

Postup pri úmrtí rodinného
príslušníka
1.
2.

3.
4.

Volať pohrebnú službu (podľa
vlastného výberu)
Mestský úrad Vrbové
– správkyňa cintorína
(informácie - volať možno
nonstop Daniela Jánošíková
– telefón 0905 680 883)
Farár – katolícky, evanjelický,
resp. iný duchovný
Mestský úrad – matrika (úmrtný
list na základe listu o prehliadke
zosnulého, vybavuje aj každá
pohrebná služba)

Vrbovčania narodení
v októbri až decembri 2017

60 rokov: Jozef Filo
Ing. Ernest Koppon
Alena Mikulášová
Miroslav Lago
Marta Kostolanská
Ján Hanic
Stanislava Klátiková
Jaroslava Gajarová
František Današ
Ing. Valéria Tarkošová
65 rokov: Mária Kramáriková
Jarmila Hanáková
Margita Heráková
Ján Majerník
Jozef Tonkovič
Zdena Drinková
Ing. Juraj Tóth
Edita Pekarovičová
Oľga Caunerová
Eva Kováčová
70 rokov: Ján Treskoň
Marta Košťálová
Ján Tomčala
PaedDr. Ivan Borovský
Anna Stopjaková

Tadeáš
FERKODIČ

16.
okt.

Trutnov, ČR

75 rokov: Pavol Sumera
Helena Peterková

Mia
ŠTEFFEKOVÁ

5.
nov.

Piešťany

81 rokov: Zita Zimmermannová

Adam
MICHALKA

24.
nov.

Piešťany

82 rokov: Božena Matušovičová

Eliška
BOBČEKOVÁ

2.
dec.

Piešťany

Stanislav
ŠNAJDAR

3.
dec.

Piešťany

Júlia
DEVEČKOVÁ

7.
dec.

Bratislava
Ružinov

88 rokov: Ľudmila Škodáčková

Rebeka
REMIÁŠOVÁ

11.
dec.

Piešťany

90 rokov: Matilda Kubalová

Dominika
TROJÁKOVÁ

13.
dec.

Piešťany

Viktória
MASARECHOVÁ

13.
dec.

Piešťany

Patrícia
DANIŠKOVÁ

14.
dec.

Myjava

Mia
JURICOVÁ

19.
dec.

Piešťany

Maxim
KURŇAVKA

19.
dec.

Piešťany

† 3. november
† 6. november
† 11. november
† 24. november
† 28. november
† 11. december
† 27. december
† 31. december

83 rokov: sr. Kristína Margita
Budinská
Mária Mosná
86 rokov: Anna Stráňavová

92 rokov: Alžbeta Varcholová
95 rokov: Jozef Mackovjak

Vrbovčania zomrelí v novembri až decembri 2017

Ing. Dušan LAJDA
Mária ŽÁKOVÁ, rod. Hornáková
Ing. Michal BRAŠKO
Mária BUKOVČÁKOVÁ
Valéria KUREKOVÁ, rod. Klčová
Vilma BRAŠKOVÁ, rod. Jašurová
Jaroslav STOLÁR
Štefan KLČO

v mesiaci február 2018

Vrbové, 72-ročný
Piešťany, 82-ročná
Vrbové, 82-ročný
Veľké Kostoľany , 56-ročná
Piešťany, 87-ročná
Vrbové, 82-ročná
Vrbové, 53-ročný
Piešťany, 77-ročný

Srdečne blahoželáme !

Sľúbili si
vernosť

v októbri až decembri 2017
Na Matričnom úrade vo Vrbovom
2.10.

Martin
KOMÁRIK,
Michalovce

Daniela
DOSTÁLOVÁ,
Vrbové

14.10.

Peter KIČIN,
Trakovice

Alena ZMEKOVÁ,
Vrbové

20.10.

Dominik
KRIŠTOFEC,
Vrbové

Veronika
ADAMCOVÁ,
Vrbové

25.11.

Michal VALO,
Vrbové

Lenka KUREKOVÁ,
Vrbové
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Sedemnásobná vdova – ďalší vrbovský rekord?
(Pátranie po neznámej histórii)
Pri prechádzaní internetu s odkazmi na Verbó – Vrbové
som náhodne narazil na stránku: The Unknown History of
MISANDRY, čo v preklade znamená Neznáma história
mizandrie (mizandria je chorobný odpor žien k mužom).1
Je tu okrem iných hrôz popisovaný príbeh sedemnásobnej
vdovy podozrievanej zo zavraždenia svojich manželov. Jej
meno je uvedené ako Catherine Csassna. Mená manželov
nie sú uvedené, len ich stručná charakteristika, u niektorých
povolanie, u iných vek s indíciami, že ich úmrtia ako zdravých
mocných chlapov v najlepšom veku nemôžu byť len tak
náhodné, a stali sa obeťami „čiernej vdovy“. Malo sa to
všetko odohrať vo Vrbovom roku 1880, presnejšie to mal byť
rok smrti posledného manžela.
Keďže o niečom takom sa vo Vrbovom nikdy nechyrovalo,
priezvisko „Csassna“ je tiež akosi „nevrbovské“, a mená
manželov nie sú uvedené, zdalo sa mi, že mohlo dôjsť ku
klasickej zámene slovenských lokalít Vrbové – Vrbov
– Vrbovce.
A je ten príbeh vôbec pravdivý? Týka sa skutočne
Vrbového? Ako sa toho dopátrať? Našťastie je tu stopa,
príbeh má uvedený prameň – článok Much Married (po
slovensky Veľakrát vydatá) z novín Vermont Phoenix
(Brattleboro, Vt.), Aug. 13, 1880, p. 1. Ďalším šťastím je, že
projekty digitalizácie starých publikácií a ich sprístupnenia
na internete obsiahli aj tento titul. Výtlačok amerických
novín zo dňa 13. augusta 1880 s predmetným článkom je
k dispozícii na webovej stránke.2
Ale ako a prečo sa takýto článok objavil na titulnej stránke
lokálneho týždenníka v malom americkom mestečku
Brattleboro? Niekto im to napísal? Niekto z Vrbového?
Niekto tam mal rodinu?
Ani v tomto novinovom článku však nie sú uvedené žiadne
ďalšie podrobnosti o prípade. Po chvíli uvažovania čo ďalej
mi napadlo, že aj vtedy to predsa muselo fungovať presne
tak ako dnes. Senzačnú správu jednoducho prebrali z iných
novín! Ale odkiaľ? Ak z novín, tak z maďarských, rakúskych,
prípadne slovenských blízko zdroja. Najlepšou voľbou sa mi
pre začiatok zdali rakúske noviny v nemčine. A to hlavne
preto, že sú tiež zdigitalizované na internete, a dajú sa
fulltextovo prehľadávať. A kedy? Ak lodná doprava
do Ameriky vtedy trvala cca 1 – 2 týždne plus nejaký ten vlak
do prístavu, tak pôvodný článok mohol vyjsť cca mesiac
predtým.
Po týždni večerného zadávania kľúčových slov do googlu,
prehľadávania desiatok titulov vtedajších novín a so značnou
dávkou intuície a šťastia som hľadané našiel! Rakúske noviny
Tages-Post zo dňa 9. júla 1880, vydávané v Linci ako orgán
Liberálnej strany. Značná časť ich obsahu bola venovaná
obchodom na burze a zámorským lodným dodávkam
tovaru, čím je vysvetlené, prečo sa takéto noviny dostali aj
do amerických prístavov.3
V rubrike Správy dňa je zaradený článok s názvom Žena,
ktorá pochovala sedem manželov. V tomto článku sú už
uvedené aj mená všetkých siedmich manželov s ďalšími
podrobnosťami a dátumami, a tie mená jednoznačne
umožňujú zaradenie príbehu do Vrbového. Originálny
článok v nemčine je na obrázku. Preklad článku s určitými
úpravami znie takto:
Ako bolo hlásené jednými peštianskými novinami z Vrbového,
žena menom Katarína CSASSNA odprevadila pred troma dňami
(26. júna 1880 – pozn. autora) do hrobu siedmeho manžela.
Táto žena má za sebou zaujímavý životný príbeh, ktorý rozpráva
veľa prekvapivých podrobností. Spomína presný časový sled
všetkých jej manželstiev a ukazuje, že vstúpila do prvého
manželstva v sedemnástom roku. Prvým manželom bol

čižmársky majster Martin BOSÁK, ktorý potom žil len pätnásť
mesiacov a zomrel na suchoty. Jeden rok bola vdovou, potom si
ju vzal Ján KUBÍČEK, tiež vdovec, ktorý bol veľmi starý, žili spolu
13 rokov, a potom on zomrel na starobu vo veku práve sto
rokov. Za týmto mužom nesmútila ani jeden mesiac, pretože sa
okamžite vydala za Martina KRCHNÁKA, ktorý zomrel po štyroch
rokoch na vodnatieľku. Za týmto tretím plakala deväť mesiacov,
potom sa jej podarilo osviežiť sa mladým mužom menom Juraj
NIŽNÁNSKY vo veku 28 rokov. Ale ani toto manželstvo netrvalo
dlho, lebo po štyroch rokoch bolo súdené, aby naša hrdinka
našla manželstvo nové. Nižnánsky prišiel o život pri nešťastnej
náhode. Po pohrebe bola vdovou osem týždňov. Vydala sa za
mäsiara Jozefa MARCINKU a strávila s ním šesť rokov. Keď
zomrel, vydala sa deväť mesiacov po pohrebe za muža silného
ako buk menom Jozef TAMAŠKOVIČ. Bolo to jej šieste manželstvo,
a všetci vo Vrbovom verili, že tento človek ju prežije. Ale po
krátkych štyroch mesiacoch klesol na šiestom mieste do hrobu.
(Ostatné) ženy horko oplakávali hrob (tohto) šiesteho, na
ktorom ešte nestihla vyrásť tráva, a už sa hovorilo o manželstve
so siedmym, hrnčiarom Jozefom PILÁTOM, čo sa aj stalo. Tento
muž bol teraz (26. júna 1880 – pozn. autora) pochovaný
herkulovskou ženou, a ona zamýšľa vydať sa ôsmy krát, stále
vyžaruje silu a zdravie na ešte aspoň dvanásť mužov.
Tu sa článok končí. Čas však plynul ďalej. Čo tipujete,
vydala sa ešte?
Článok v (Linzer) Tages-Post sa odvoláva na originálny
článok, ktorý uverejnili „jedny“ peštianske noviny. Podľa
úmrtia posledného manžela by mali byť zo dňa okolo 29.
júna 1880. Možných titulov novín sú desiatky a čo je horšie,
noviny z vtedajšieho Uhorska a z uvedenej doby ešte nie sú
kompletne zdigitalizované. V dohľadnej budúcnosti sa to
však určite stane, a potom bude azda možné originálny
článok nájsť. Tento článok by mohol priniesť odpoveď na
poslednú neznámu, ale veľmi podstatnú otázku, kto a hlavne
prečo ho napísal, odkiaľ a aké mal podklady. A či to bol
niekto z Vrbového.
Všetky ostatné údaje, najmä dátumy, sú overiteľné
v matrike r.-k. cirkvi Vrbové. Predovšetkým, článok ako celok
viac-menej verne zodpovedá skutočnosti. Nepresnosti
v dátumoch a časových intervaloch trvania manželstva
a vdovstva nie sú podstatné, skôr svedčia o tom, že autor
ich vylovil z pamäti, nevyhľadal ich presne v matrike, nebol
to teda asi miestny kňaz. Je možné, že to bol nejaký príbuzný
posledného zomrelého, hrnčiara Piláta, ktorému to už
nedalo, spravodlivo sa rozčúlil a považoval za potrebné to
medializovať. Čo je moc, to je moc, ale sedem pochovaných
je už príliš!
Hlavná hrdinka príbehu Katarína Csassna je v matrike
písaná ako „Chaszna“. Obdobné priezvisko sa už dnes
vo Vrbovom nevyskytuje, ale v dobových indexoch matrík je
niekoľko osôb s týmto menom. Podľa matričných zápisov
išlo o zámožnejších ľudí. Takisto povolania manželov
Kataríny a svedkov pri sobáši hovoria o dobre situovaných
osobách. Ide o tradičné, typicky vrbovské priezviská. A tým
je asi tiež vysvetliteľný vysoký počet sobášov. Katarína bola
jednoznačne dobrá partia.
V tej dobe bolo niekoľko (2 – 3) sobášov pomerne bežných,
najmä z dôvodu značnej úmrtnosti rodičiek, a tiež sobášov
ovdovených ľudí vo vyššom veku, ktorí sa takto navzájom
podporovali v starobe, aby mohli bývať pod jednou strechou.
Takisto mladá vdova s malými deťmi nutne potrebovala
manžela. Z formálne právneho hľadiska nič nebránilo tomu,
aby sa vdovec neoženil znova trebárs na druhý deň
po pohrebe. U žien-vdov bola situácia trocha iná, niekedy sa
vyžadovalo počkať určitý čas, kým nebolo isté, že nebola
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tehotná so zomrelým manželom. (Aj keď neexistuje, a nikdy
neexistoval právny limit na počet riadne uzavretých
manželstiev, predsa len vyšší počet sobášov
bol
z neformálneho, spoločenského hľadiska akosi nežiadúci,
„bilo“ to do očí.) Tiež boli určité nepísané pravidlá ohľadne
„držania smútku“ nejakú dobu po smutnej udalosti.
Zaujímavým detailom je dožitý vek Jána Kubíčka, údajne
sto rokov. Podľa zápisu úmrtia v matrike sa dožil 101 rokov.
Matričný zápis o jeho narodení som však nenašiel. Vtedy
nebývalo bežné, aby ľudia vedeli presný rok, či dokonca deň
narodenia. Nepotrebovali to. Narodeniny sa neoslavovali,
len meno. V prípade úmrtia veľmi starých ľudí sa ich vek pri
pohrebe mohol jednoducho „zaokrúhliť“.
A konečne odpoveď na tip – otázku.
Životný príbeh Kataríny mal pokračovanie. Vydala sa ešte
raz. Posledný ôsmy raz. Tento manžel, murár Anton Skácil,
sa od predošlých manželov odlišoval nielen tým, že Katarínu
prežil, ale aj tým, že nebol pôvodom z Vrbového, ale
pochádzal z Tovačova na Morave. Žeby mu práve to
zachránilo život? (Šíriteľ hoaxov by určite tvrdil, že práve on
nechcel jesť vynikajúcu hubovú polievku, - špeciálny recept
pre čierne vdovy -, ktorá tak náramne chutila jej
predchádzajúcim manželom ...). Skutočnosť, zapísaná
v matrike však nepripúšťa nijakú inú interpretáciu príbehu,
ako prirodzené príčiny úmrtí. V opačnom prípade by sa
Katarína stala hrdinkou celkom iných zápisov.
Napriek dobe internetu, googlu a Guinessovej knihy
rekordov je problematické získať informácie o podobných
prípadoch. Konzultáciami na webových fórach o genealógii
som sa dozvedel o prípade najviac päťnásobnej vdovy, takže
vrbovská Katarína je možno skutočne rekordérka.
Samozrejme, hollywoodské hviezdy sa vydávali aj viackrát,
ale obvykle po rozvode...
Katarína sa narodila 23. septembra 1818, zomrela
8. septembra 1892. Ostatné údaje, týkajúce sa jej
manželstiev, najmä dátumy, ktoré sa podarilo nájsť a overiť
v matrike, sú uvedené v tabuľke. Transkripcia mien je podľa
súčasného pravopisu, a v prípade priezvisk sa môže
odchyľovať od vtedajšieho matričného zápisu.
Z týchto manželstiev sa narodili aj deti, po tých som však
z časových dôvodov podrobnejšie nepátral a uvádzam len
tie, ktoré som v rýchlosti narazil: Martin Bosák z. 1. augusta
1842, Mária Bosáková n. 25. januára 1843, Pavol Kubíček
n.14. januára 1849, Alžbeta Krchnáková n. 14. novembra
1862, Anna Nižnánska z. 16. novembra1868. Je možné, že
dodnes žijú vo Vrbovom ich potomkovia.
Š-n.

Odkazy:
1 http://misandry55.rssing.com/browser.php?indx= 8479958&item
=722
2 http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/ sn98060050/1880-08-13/
ed-1/seq-1/
3 Skenované stránky novín sú na adrese: http://anno.onb.ac.at/
anno-suche#searchMode=simple&query=csassna&resultMode=li
st&from=1 (Linzer) Tages-Post 9. Juli 1880

Meno manžela

Povolanie

Dátum narodenia

Dátum sobáša

Dátum úmrtia

Martin Bosák

čižmársky
majster

14.12.1802

7.4.1842

9.5.1844

Ján Kubíček

Príčina úmrtia
suchoty

súkenník

?

23.1.1848

11.6.1860

staroba

Martin Krchnák

?

?

29.7.1860

12.11.1863

vodnatieľka

Juraj Nižnánsky

?

22.8.1835

8.9.1867

11.12.1868

nešťastný pád

Jozef Marcinka

mäsiarsky
majster

25.2.1818

26.4.1869

28.9.1875

zápal podbrušnice

?

22.3.1819

4.2.1877

7.10.1877

?

hrnčiarsky
majster

28.2.1825

2.6.1879

26.6.1880

?

murár

1818

12.8.1883

13.1.1895

?

Jozef Tamaškovič
Jozef Pilát
Anton Skácil

PRIMIČNÁ SV. OMŠA
novokňaza Lukáša Čmehíla
Vrbové, Kostol sv. Gorazda,
sobota 27. januára o 10.30 hod.

Spoločnosť KIPA, s. r. o.,
prevádzka Vrbové, Fraňa Kráľa 1707

- prijme upratovačku na dohodu na 5 hod. týždenne,
- prijme do pracovného pomeru pracovníčku na odbyt
č. t. 0910 693 146,

e-mail: maria.kiktova@kipa.sk,
web: www.kipa.sk
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Triedený zber komunálnych odpadov
v meste Vrbové od 1. januára 2018

Mesto Vrbové v uplynulom období prešlo na zber odpadov
v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Od
1. júna 2016 sme nastavovali systém zberu komunálneho,
ale hlavne separovaného odpadu. Za uplynulé obdobie sme
posilnili počty kontajnerov na separovaný odpad o 111
kontajnerov (hlavne sa jednalo o kontajnery na plasty,
papier, kovy a tetrapaky) a následne sme znížili počet
kontajnerov o 20 ks na komunálny odpad. Jednalo sa
o kontajnery hlavne na sídliskách, kde po zavedení
separovania sa tieto kontajnery nenapĺňali, alebo napĺňali
sa len čiastočne. Z uvedeného dôvodu boli tieto kontajnery
stiahnuté a bola ponížená cena za vývoz. Na prelome rokov
sme zabezpečili zmluvné dohody, ktoré boli potrebné na
skvalitnenie služieb zabezpečujúcich vývoz separovaného
odpadu v meste. Zmluvné dohody boli podpísané
s organizáciou zabezpečujúcou vývoz (ďalej len „OZV“),
v našom prípade firmou Envi-Pak, ktorá financuje
prostredníctvom výrobcov zber separovaného odpadu (sklo,
papier, plasty, tetrapaky a kovy) a firmou Marius Pedersen,
ktorá zabezpečuje samotný vývoz komunálneho aj
separovaného odpadu. Okrem uvedeného máme v meste
zavedený zber starého šatstva a v roku 2016 sme zaviedli aj
zber použitého jedlého oleja.
V roku 2018 termíny zberu komunálneho odpadu boli
oznámené občanom prostredníctvom Slovenskej pošty.
Letáky boli distribuované do každej domácnosti. Termíny
zberu separovaného odpadu v roku 2018 sú uvedené ďalej
v článku. V prípade zmien termínov zberu separovaných
odpadov nám bude firma Marius Pedersen predkladať
správy v dostatočnom predstihu, o čom budeme občanov
vždy dopredu informovať v Hlase Vrbového, na webových
stránkach mesta alebo
prostredníctvom mestského
rozhlasu.
Tak ako doteraz, aj naďalej je potrebné, aby sa občania
postupne oboznamovali s novými pravidlami, ktoré priniesol
nový zákon o odpadoch od 1. júla 2016. Aj v ďalšom období
budeme vykonávať osvetu prostredníctvom Hlasu Vrbového,
ale aj letákovým spôsobom. Chceme znova poprosiť
všetkých obyvateľov Vrbového o pristúpenie k tejto
problematike serióznym spôsobom a to hlavne z dôvodu, že
zber
separovaných
odpadov
bude
financovaný
prostredníctvom organizácie zabezpečujúcej vývoz, to
znamená, že táto organizácia bude platiť mestu vývoz a zber
separovaných odpadov. Podmienkou tohto financovania je
čo najčistejšie vyseparovaný jednotlivý odpad. Keď bude
tento odpad pomiešaný, napr. medzi sklom bude papier
alebo medzi plastami sklo atď. bude tento odpad považovaný
za komunálny odpad (čiže pôjde na skládku) a budeme zaň
musieť zaplatiť z mestskej kasy.
Náklady na zber komunálnych aj separovaných odpadov
sa vo všeobecnosti stále zvyšujú, zatiaľ sa nám prijatými
opatreniami podarilo cenu stabilizovať na doteraz schválenej
úrovni mestským zastupiteľstvom. Ak by sa nám v budúcnosti
spoločne nepodarilo zabezpečiť čo najväčšie separovanie,
tak bude musieť mesto pristúpiť aj k nepopulárnym
opatreniam, t. j. zvyšovanie cien za vývoz komunálnych
odpadov v meste Vrbové. Zber triedeného odpadu v roku
2018 bude realizovaný nasledovne:
Organizácia vývozu separátu – PLASTY
- bude
zabezpečovaná dvojakým spôsobom, vývoz plastov
zo zberových stojísk na sídliskách a vývoz plastov
z rodinných domov:

Plasty - vývoz zo stojísk na sídliskách
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre bytové domy.
V roku 2018: 16 vývozov
Druh nádoby: žlté plastové 1100-litrové kontajnery pre bytové
domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov v stlačenom
stave, kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš,
tégliky od jogurtov hračky, penový polystyrén, poháriky
z automatov a iné plastové nádobky z kozmetiky a potravín...
Nezbiera sa:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty,
podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Termíny zberu plastov z bytových domov v roku 2018:
január - 15. pondelok
február - 12. pondelok
marec - 12. pondelok
apríl - 9. pondelok
máj - 7. pondelok
jún - 4. + 18. pondelok
júl - 2. + 16. + 30. pondelok
august - 13. + 27. pondelok
september - 24. pondelok
október - 22. pondelok
november - 19. pondelok
december - 17. pondelok
Plasty prosím ukladať vždy v stlačenom stave z dôvodu zvýšenia
objemnej kapacity kontajnerov, ktoré sa budú zberať
do 1100-litrových plastových kontajnerov žltej farby (všetky
kontajnery budú prehľadne označené) prosíme týmto občanov, aby
vytriedené plasty odkladali do uvedených kontajnerov na týchto
zberových miestachv rámci určených zberových stojísk, ktorých je
v meste 74 ks:
ULICA

POČET KONTAJNEROV

M. A. Beňovského - rezidencia

2

M.A. Beňovského – Gymnázium

2

Bernolákova

3

P. Jantauscha

1

gen. M. R. Štefánika - Vetes

1

Hollého

3

Hrabinská

2

J. Zigmundíka

1

Hviezdoslavova

2

Komenského II. ZŠ

1

Námestie Jozefa Emanuela

3

Súkennícka

4

Šteruská cesta

4

Školská I. ZŠ

3

Sadová + Chirosan

4

Sadová - Dom služieb

1

Sídlisko 6. apríla

15

Sídlisko SNP

6

Sídlisko 9. mája

10

Športová

1

fy. Gastro Bene, s. r. o.

2

fy. Filson, s.r.o.

1

fy. Tyros, s.r.o.

2
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Plasty - vývoz z rodinných domov
Interval vývozu: 1x za 6 týždňov pre rodinné domy.
V roku 2018: 8 vývozov
Druh nádoby: 120-litrové vrecia pre rodinné domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov v stlačenom
stave, kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš,
tégliky od jogurtov hračky, penový polystyrén, poháriky
z automatov a iné plastové nádobky z kozmetiky a potravín.
Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené
plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

október - 8. pondelok
november - 5. pondelok
december - 3. + 31. pondelok
Zberový papier sa bude zberať do 1100-litrových plastových
kontajnerov modrej farby, (všetky kontajnery budú
prehľadne označené)
prosíme týmto občanov, aby
vytriedený papier odkladali do kontajnerov na týchto
zberových miestach v rámci určených zberových stojísk,
ktorých je v meste 89 ks:
ULICA

POČET KONTAJNEROV

M. A. Beňovského - rezidencia

2

Termíny zberu plastov z rodinných domov v roku 2018:
január - 4. štvrtok
február - 26. pondelok
marec apríl - 23. pondelok
máj jún - 18. pondelok
júl - 30. pondelok
august september - 10. pondelok
október - 22. pondelok
november december - 3. pondelok

M.A. Beňovského – Gymnázium

2

Bernolákova

5

Sietna

2

gen. M. R. Štefánika - Vetes

1

Hollého

3

Hoštáky

2

Hrabinská

2

Hviezdoslavova

2

Komenského II. ZŠ

2

Kopaničky

1

Plasty prosím ukladať vždy v stlačenom stave z dôvodu
zvýšenia objemnej kapacity vriec, ktoré sa budú zberať
do 120-litrových vriec, prosíme týmto občanov, aby
vytriedené plasty vždy predchádzajúci deň pred dňom
vývozu podľa harmonogramu vyložili pred svoje domy, nové
prázdne vrecia budú dodané do domácnosti pri zbere
(vymenených vriec bude toľko, koľko bude odovzdaných
naplnených vriec, t.j. keď vyseparujete dve vrecia, tak vám
budú pri zbere do ďalšieho zberového obdobia poskytnuté
dve vrecia atď.)

Námestie Jozefa Emanuela

2

Poľná

1

Priehradná

1

Sadová + Chirosan

5

Sadová - Dom služieb

1

Sídlisko 6. apríla

14

Papier
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre bytové domy
a rodinné domy, ako aj formou školského zberu.
V roku 2018: 13 vývozov
Druh nádoby: modré plastové 1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: noviny, časopisy, brožúry, cenníky, zošity, knihy,
listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, vlnitá
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy,
plagáty, pohľadnice, baliaci papier, adresáre, telefónne
zoznamy, hygienicky závadný papier...
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované
materiály (tzv. tetrapaky), voskovaný papier, papier
s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier,
kopírovací papier, pergamenový, asfaltový, dechtový papier,
brúsny, mastný, lakovaný, napustený papier a lepenka,
hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový
prach a výseky s dierovačiek.
Termíny zberu papiera z rodinných aj bytových
domov v roku 2018:
január - 2. utorok
február - 7. streda
marec - 21. streda
apríl - 23. pondelok
máj - 21. pondelok
jún - 18. pondelok
júl - 16. pondelok
august - 13. pondelok
september - 10. pondelok

Sídlisko 9. mája

9

Šteruská cesta

3

Sídlisko SNP

6

J. Zigmundíka

1

Slovanská

2

P. Jantauscha

2

Súkennícka

3

Školská I. ZŠ

3

Vinohradnícka

4

fy. Gastro Bene, s. r. o.

2

fy. Filson, s.r.o.

1

fy. Git, s. r. o.

1

Sklo
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre bytové domy aj
rodinné domy, ako aj formou školského zberu.
V roku 2018: 10 vývozov
Druh nádoby: zelené plastové 1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: sklené fľaše, okná, poháre od zaváranín a iné
sklené nádoby, všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo
zmiešané…
Nezbiera sa: znečistené sklenené fľaše a nádoby,
nečistoty nesmú obsahovať (piesok, uhlie, kovy, cement,
drevo, kožu, gumu, papier a iné), kovové a plastové uzávery
fliaš, sklá vystužené drôtom, žiarivky, porcelán...
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Termíny zberu skla z rodinných aj z bytových domov
v roku 2018:
január - 15. pondelok
február marec - 12. pondelok
apríl máj - 7. pondelok
jún - 4. pondelok
júl - 2. + 30. pondelok
august - 27. pondelok
september - 24. pondelok
október november - 19. pondelok
december - 17. pondelok
Zberové sklo sa bude zberať do 1100-litrových plastových
kontajnerov zelenej farby (všetky kontajnery budú prehľadne
označené) prosíme týmto občanov, aby vytriedené sklo
odkladali do uvedených kontajnerov na týchto zberových
miestach v rámci určených zberových stojísk, ktorých je
v meste 59 ks:
ULICA

POČET KONTAJNEROV

Termíny zberu kovov z rodinných aj z bytových domov
v roku 2018:
január - 11. štvrtok
február marec - 8. štvrtok
apríl máj - 17. štvrtok
jún - 28. štvrtok
júl august - 9. štvrtok
september - 20. štvrtok
október november - 1. štvrtok
december - 13. štvrtok
Zberový kov a kovové obaly sa budú zberať do 1100-litrových
plastových kontajnerov červenej farby, (všetky kontajnery
budú prehľadne označené) prosíme týmto občanov, aby
vytriedené kovy odkladali do uvedených kontajnerov
na týchto zberových miestach v rámci určených zberových
stojísk, ktorých je v meste 29 ks:

M. A. Beňovského - rezidencia

1

M. A. Beňovského - Gymnázium

1

M. A. Beňovského - rezidencia

1

Bernolákova

4

Bernolákova

1

Školská I. ZŠ

2

Hollého

1

gen. M. R. Štefánika - Vetes

1

Hoštáky

1

Hollého

2

Súkennícka

1

Hoštáky

1

Slovanská

1

Hrabinská

1

Novoutvorená

1

Hviezdoslavova

2

P. Jantausha

1

Komenského II. ZŠ

1

Sadová - Chirosan

1

Kopaničky

1

Sídlisko 6. apríla

5

Námestie Jozefa Emanuela

2

Sídlisko 9. mája

3

Novoutvorená

2

Sídlisko SNP

3

Oslobodenia

2

J. Zigmundíka

1

P. Jantauscha

1

Školská I. ZŠ

1

Poľná

1

Vinohradnícka

1

Priehradná

1

Hrabinská

1

Sadová - Chirosan

2

Sietna

1

Sídlisko 6. apríla

9

Námestie Jozefa Emanuela

1

Sídlisko 9. mája

6

Oslobodenia

1

Sídlisko SNP

3

Šteruská cesta

2

J. Zigmundíka

1

Šteruská cesta

2

Súkennícka

3

Slovanská

1

Vinohradnícka

4

Sietna

2

Kovy a kovové obaly
Interval vývozu: 4x za rok pre bytové domy aj rodinné
domy.
Druh nádoby: červené plastové 1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: kovové obaly z nápojov, konzervy z kompótov
a potravín, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.
Nezbiera sa: znečistené kovy a kovové obaly, tetrapakové
obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť
nádobu, kovové obaly od nebezpečných látok, farieb,
sprejov a pod.

ULICA

POČET KONTAJNEROV

Tetrapaky príp. ostatné viacvrstvové
kombinované materiály
Interval vývozu: 10x za rok pre bytové domy aj rodinné
domy.
V roku 2018: 10 vývozov
Druh nádoby: oranžové plastové 1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: tetrapaky a ostatné viacvrstvové kombinované
materiály, obaly s džúsov, mlieka, smotany, vína a iné obaly
s označením C/PAP...
Nezbiera sa: znečistené tetrapaky a ostatné viacvrstvové
kombinované materiály rôznymi surovinami...
Termíny zberu tetrapakov z rodinných aj z bytových
domov v roku 2018:
január február - 21. streda
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Nepotrebný textil

marec apríl - 18. streda
máj - 16. streda
jún - 13. streda
júl - 11. streda
august - 8. streda
september - 5. streda
október - 3. + 31. streda
november - 28. streda
december -

Interval vývozu: podľa potreby;
Druh nádoby: biele kovové kontajnery.
Zbiera sa: všetky druhy šatstva a pod.
Nezbiera sa: znečistené šatstvo...

Zber tetrapakov sa bude zberať do 1100-litrových plastových
kontajnerov oranžovej farby, (všetky kontajnery budú
prehľadne označené)
prosíme týmto občanov, aby
vytriedené tetrapaky odkladali do uvedených kontajnerov
na týchto zberových miestach v rámci určených zberových
stojísk, ktorých je v meste 35 ks:
ULICA

POČET KONTAJNEROV

M. A. Beňovského - rezidencia

1

Bernolákova

3

J. Zigmundíka

1

Hollého

1

Hoštáky

1

Hrabinská

1

Školská I. ZŠ

1

Vinohradnícka

1

Súkennícka

1

Sietna

1

Slovanská

1

Námestie Jozefa Emanuela

1

Novoutvorená

1

Oslobodenia

1

P. Jantauscha

1

Šteruská cesta

2

Sadová - Chirosan

2

Sídlisko 6. apríla

6

Sídlisko 9. mája

4

Sídlisko SNP

2

Hviezdoslavova

1

Komenského II. ZŠ

1

Ako novinka bol dňa 15. augusta 2016 v našom meste
zavedený bezplatný zber použitého jedlého oleja, ktorý sa
doteraz zberal len na I. ZŠ vo Vrbovom. Prosíme občanov
oboznámiť sa s podmienkami zberu, ktorý bude vykonávaný
centrálne na zbernom dvore mesta Vrbové pre všetkých
občanov – teda z rodinných domov aj z bytoviek. Odberateľ
použitého jedlého oleja zabezpečil mestu prázdne
umelohmotné bandasky, ktoré bude možné si na zbernom
dvore zapožičať a potom naplnené doniesť na výmenu za
prázdnu bandasku alebo občania donesú použitý olej
vo vlastných nádobách a na zbernom dvore bude odobratý
– preliati do našich prázdnych nádob.

Zber použitého jedlého oleja a tukov
Interval vývozu: podľa potreby a naplnenia zberových
kapacít;
Druh nádoby: umelohmotné bandasky;
Zbiera sa: použitý jedlý olej po varení a tuky;
Nezbiera sa: znečistený olej zvyškami jedla, žiadny iný
olej okrem jedlého...

Zber nepotrebného textilu sa bude zberať do kovových
kontajnerov bielej farby, (všetky kontajnery budú prehľadne
označené) prosíme týmto občanov, aby vytriedený
nepotrebný textil odkladali do uvedených kontajnerov
na týchto zberových miestach v rámci určených zberových
stojísk, ktorých je v meste 7 ks:
ULICA

POČET KONTAJNEROV

gen. M. R. Štefánika

2

Sídlisko 6. apríla

2

Sídlisko 9. mája

1

Sídlisko SNP

1

Hollého

1

Mesto Vrbové má zriadený zberný dvor odpadu na Ulici
gen. M. R. Štefánika č. 174/44 (bývalý Vetes):
1. Otváracia doba na Zbernom dvore v pracovné dni
– utorok, štvrtok a piatok:
– september až jún bežného roka - v čase od 9.00 h
do 14.30 h
– júl a august bežného roka - v čase od 8.00 h
do 13.30 h
– obedná prestávka – od 11.00 h – 11.30 h
2. Otváracia doba na Zbernom dvore v pracovné dni
– streda:
– marec až október bežného roka - v čase od 9.00 h
do 17.00 h
– november až február bežného roka - v čase
od 9.00 h do 15.00 h
– obedná prestávka – od 11.00 h – 11.30 h
3.

Otváracia doba na Zbernom dvore v sobotu:
– marec až november bežného roka - v čase
od 7.30 h do 12.00 h
– december až február – prvá sobota v danom období
- v čase od 7.30 h do 12.00 h

4.

Nedeľa, pondelok, sviatok a deň konania jarmoku bude
Zberný dvor zatvorený.

5.

Osoba dovážajúca odpad je povinná preukázať sa
dokladom totožnosti, alebo potvrdením o trvalom, príp.
prechodnom pobyte

Mesto Vrbové zaviedlo množstvový zber drobného
stavebného odpadu (DSO) za nasledovných podmienok:
a. DSO môžu doviezť na zberný dvor fyzické osoby
s trvalým pobytom na území mesta a to z bežných
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
– nepodnikateľom;
b. DSO do hmotnosti 500 kg je možné odovzdať na
Zbernom dvore bezplatne, evidencia sa bude
vykonávať na jednu domácnosť v bytových alebo
nájomných domoch a na jedno súpisné číslo občana
v rodinných domoch s trvalým pobytom v meste
Vrbové;
ostatní občania a občania mesta odovzdávajúci DSO
nad hmotnosť 500 kg môžu
tento odovzdať
na zbernom dvore po zaplatení miestneho poplatku
v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenému
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pracovníkovi v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
o miestnom po-platku za KO
a DSO, určeného na príslušný
kalendárny rok. Na prepočet
hmotnosti dovozeného DSO
bude slúžiť prevodová tabuľka
vydaná Ministerstvom životného prostredia SR.

Drobný stavebný odpad
Interval vývozu: množstvový zber
drobných
stavebných
odpadov
– priebežne.
Zber je samostatne spoplatnený
v zmysle § 3 ods. 1.1, písm. b) VZN č.
3/2018 vo výške 0,020 €/kg v znení
ustanovení VZN č. 7/2016 o odpadoch,
kde na prepočet hmotnosti dovozeného DSO bude slúžiť prevodová
tabuľka vydaná Ministerstvom životného prostredia SR.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 3/2018
o miestnych daniach
na území mesta Vrbové

Mesto Vrbové na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Vrbové VZN č. 3/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Vrbové

§1

1.

Miesto zberu: Zberný dvor
Zbiera sa: len vytriedené drobné
stavebné odpady.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné
odpady, odpady s obsahom škodlivých
látok, odpady s obsahom zmesového
komunálneho odpadu, či zložiek
triedeného zberu odpadov.
Zber komunálneho a separovaného
odpadu
bude
prebiehať
podľa
spracovaného harmonogramu od 1.
januára
2018. V predchádzajúcich
dňoch boli distribuované do všetkých
domácností harmonogramy zberov
komunálneho aj separovaných odpadov. O prípadných zmenách jednotlivých zberov budeme informovať
aspoň dva dni pred zmenou vývozu aj
mestským rozhlasom a taktiež aj
naďalej budeme vykonávať osvetu
prostredníctvom Hlasu Vrbového.
Ešte raz chcem poprosiť všetkých
občanov, aby k separovaniu odpadu
pristupovali serióznym spôsobom,
lebo podľa nového prijatého zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch mesto
dostane zaplatené za každý kilogram
vyseparovaného odpadu a opačne,
podľa toho istého zákona všetko, čo
občania nevyseparujú a zlikvidujú ako
zmesový komunálny odpad, to musí
potom zaplatiť mesto zo svojho
rozpočtu. Bol by som veľmi rád, keby
sme sa v budúcnosti vyhli zvyšovaniu
poplatkov za komunálne odpady, ktoré
v budúcnosti hrozí hlavne z dôvodov
neseriózneho prístupu a ľahostajnosti
občanov.
JUDr. Štefan KUBÍK, viceprimátor

Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobne
podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové.
2. Správcom miestneho poplatku je mesto Vrbové (ďalej len „správca dane“).

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§2

Všeobecné ustanovenia

Poplatok sa platí za (§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon“):
a. činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom;
b. činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom;
c. triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov;
d. náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov;
e. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného
predpisu (§ 59 ods. 8 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ďalej „zákon o odpadoch);
f. a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú
na území mesta.
Poplatník je (§ 77 ods. 2 zákona):
a. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo je
na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť;
b. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
c. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území
mesta na podnikanie.
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto môže vyberať a za
vybraný poplatok ručí:
a. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak
s výberom zástupca alebo správca súhlasí;
b. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
mesto (ďalej len „platiteľ“ ) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť,
že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku
mestu ručí platiteľ.
Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odsek 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti
na seba prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť fyzická osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je fyzická osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.
Poplatková povinnosť:
a. vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 2 tohto
nariadenia;
b. zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť uvedená v § 2 tohto nariadenia.
Oznamovacia povinnosť - poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho
obdobia oznámiť do 30 dní vznik / zánik poplatkovej povinnosti s uvedením
údajov rozhodujúcich na určenie poplatku, jeho zníženie alebo odpustenie.
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Zdaňovacím obdobím je príslušný kalendárny rok.

§ 3 Poplatok, vyrubenie a splatnosť poplatku
1. Sadzba poplatku je:
1.1. pre poplatníka podľa § 2 ods.2 písm. a. tohto
nariadenia:
a. za komunálny odpad 0,0700 € za osobu a kalendárny
deň (0,0700 x 365 = 25,55 €, resp. 0,0700 x 366
= 25,62 €);
b. za drobný stavebný odpad 0,020 €/ kg v znení
ustanovení VZN č. 7/2016 o odpadoch.
1.2. pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) tohto
nariadenia:
a. a) 0,0090 €/l (60 l vrece vývoz 1x týždenne – 0,0090
x 52 x 60 = 28,08 €);
b. b) 0,0090 €/l (kuka nádoba vývoz 1 x týždenne
- 0,0090 x 52 x 120 = 56,16 €);
c. c) 0,0090 €/l (1100 l nádoba vývoz 2 x týždenne
- 0,0090 x 104 x 1100 = 1029,60 €).
2. Poplatok pre fyzickú osobu podľa ods. 1.1 písm. a) sa
určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období, počas ktorých má v meste
poplatník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať.
3. Poplatok za množstvový zber (ods. 1.2) sa určí ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby,
ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
4. Správca dane poplatok vyrubí rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
5. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu
zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
6. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti
zastupuje jeden z nich, správca dane vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej výške tomuto zástupcovi podľa
§ 3 ods.1 alebo ods. 2.
7. Správca dane môže určiť platenie poplatku v splátkach.
Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
správcom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Poplatník môže poplatok určený v splátkach zaplatiť aj
naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
8. Správca dane vyrubuje poplatok každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
na celé zdaňovacie obdobie, prípadne odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti do konca zdaňovacieho obdobia
rozhodnutím.
9. Poplatok za drobný stavebný odpad podľa ods. 1.1
písm. b) uhrádza poplatník v hotovosti poverenému
zamestnancovi obce. Tento poplatok sa platí za
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného
odpadu na mieste na to určenom (úprava v
samostatnom VZN). Pri realizácii platby dostane
poplatník príjmový pokladničný doklad ako potvrdenie
o zaplatení poplatku.
§4

1.

2.

Zníženie a odpustenie poplatku a zánik
poplatkovej povinnosti
Mesto Vrbové poplatok za komunálne odpady zníži
alebo odpustí poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa
v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo
sa nezdržiava na území mesta.
Poplatník k žiadosti o odpustenie poplatku predloží
aktuálne potvrdenie, ktorým je:
a. potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením

a.

ubytovaní v internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku (študenti
stredných a vysokých škôl, nadstavbových štúdii
s prechodným pobytom v mieste školy);
b. potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného
pomeru, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte
prípadne potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste
prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce
mimo trvalého bydliska, obyvatelia s prechodným
pobytom, vodiči kamiónovej prepravy);
c. potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní
pracovného pomeru, potvrdenie o štúdiu
v zahraničí, pracovné víza;
d. potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych
služieb, detskom domove, domove dôchodcov,
reedukačnom zariadení, dlhodobej hospitalizácii;
e. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody;
f. potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách;
g. prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený
dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia
poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom
jazyku je potrebný k dokladom priložiť aj úradný preklad.
1.

2.

3.

1.

2.

1.
2.

1.

§ 5 Spoločné ustanovenia
Poplatok mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a. v hotovosti do sumy 300,00 € (§ 55 ods. 2 písm. b)
bod 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
do pokladnice mesta;
b. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane;
c. poštovým poukazom na účet správcu dane;
d. bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii
pokladnice na MsÚ.
Poplatník je povinný označiť platbu poplatku
identifikátorom t. j. variabilným symbolom, ktorý je
uvedený v rozhodnutí. Pri neoznačenej platbe postupuje
správca dane v súlade s § 98a zákona, t. j. platbu použije
na splátku pohľadávky poplatníka vzniknutej na základe
zákona a súvisiacich VZN mesta (poplatky a miestna daň
po lehote splatnosti, úhrada exekučných nákladov a i.).
Rovnaký postup sa použije pri použití daňového
preplatku miestnej dane a poplatku.
Ak nemožno takúto platbu (ods. 2 § 5) použiť, správca
dane ju na základe žiadosti vráti do 60 dní od doručenia
žiadosti poplatníka.
§ 6 Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je

podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa
uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom č. uznesenia 173/
XI/2017 zo dňa 30. 11. 2017.

§7

Zrušovacie a prechodné ustanovenia

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na
území mesta Vrbové.
Dodatočne zistená, resp. oznámená poplatková povinnosť za
obdobie, za ktoré je možné vyrubiť poplatok (§ 69 ods. 1
daňového poriadku) bude posudzovaná a vyrubená v súlade
s VZN platným v príslušnom zdaňovacom období.

§8

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
1. januára 2018.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
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Čím sa pri svojej práci riadite? Máte niečo, čo vás
inšpiruje?
V prvom rade sa riadim faktami, čiže vychádzam vždy
z nejakých pravdivých a aktuálnych zdrojov, a potom je to
srdce, ktoré človeku hovorí, čo je správne. Podľa môjho
názoru je dôležité pri rozhodovaní skĺbiť profesionálnu
stránku s tou ľudskou. Každé rozhodnutie by malo byť
konzultované, či už so žiakmi alebo s učiteľmi, lebo ako sa
hovorí, nikto múdry z neba nespadol. Múdrosť prichádza
spolu so skúsenosťami.

Zmena vo vedení gymnázia
Prvý októbrový deň roku 2017 bol pre Gymnázium Jána
Baltazára Magina dňom zmeny – po dlhých trinástich rokoch
sa s našou školou rozlúčil PaedDr. Ing. František Glos, PhD.,
a na riaditeľské miesto zasadla Mgr. Henrieta Gromanová.
Predstavila sa nám hneď v pondelok 2. októbra 2017 v aule
školy. Tých zopár slov, ktoré nám adresovala, v nás zanechali
taký hlboký dojem, že sme sa rozhodli dohodnúť si s ňou
stretnutie a spýtať sa jej, ako si predstavuje budúcnosť našej
školy.

Spomínali ste, že plánujete túto školu zmeniť zvonka aj
zvnútra. Mohli by ste sa s nami podeliť o nejaké zmeny,
ktoré v blízkej budúcnosti plánujete?
V budúcom kalendárnom roku by som sa chcela zamerať
na opravu pivničných priestorov a vymaľovanie školy. Chcela
by som, aby si študenti svoje triedy, v ktorých sú každý deň,
vymaľovali podľa svojich predstáv. Viem si predstaviť súťaž,
v rámci ktorej by študenti jednotlivých tried prišli s návrhmi,
ako ich vymaľovať, a ten najlepší návrh by škola podporila.

Mohli by ste sa na začiatok našim čitateľom trochu
bližšie predstaviť?
V školstve pracujem už 20 rokov. Prešla som takmer
všetkými úrovňami, ktorými učiteľ môže prejsť. Najskôr som
učila na bilingválnom gymnáziu v Košiciach, kde som mala
možnosť spolupracovať na rôznych projektoch so študentmi.
Neskôr sme sa presťahovali na západné Slovensko, kde som
ako pedagóg začala pôsobiť práve tu, na Gymnáziu vo
Vrbovom. Následne som pracovala ako školská inšpektorka.
Táto práca bola úplne iná. Začala som sa pozerať na prácu
učiteľa odlišne a bola to jednoznačne obrovská skúsenosť.
Momentálne pôsobím ako riaditeľka tejto školy.
Aké klady a zápory ste vnímali na našom gymnáziu
počas vášho pôsobenia na pozícii pedagóga?
Najväčším pozitívom sú určite úžasní študenti a rodinné
prostredie. Vnímam však aj negatíva. Keďže som predtým
učila v Košiciach, čo je skutočne veľké mesto, videla som, že
študenti i učitelia museli od začiatku školského roka pracovať
na stodesať percent, aby takú konkurenciu ustáli, no na tejto
škole mi u študentov a pedagógov práve tá dravosť chýba.
Na základe čoho ste sa rozhodli kandidovať za riaditeľku
školy?
Na tomto gymnáziu sa mi vždy páčili tie medziľudské
vzťahy, ktoré je na väčších školách veľmi ťažké nadobudnúť.
A práve tieto vzťahy boli dôvodom mojej kandidatúry. Vedela
som, že škola hľadá riaditeľa, a keďže som mala vzťah
k študentom, rodičom i pedagógom tejto školy, chcela som
im ponúknuť viac, pretože si to určite zaslúžia.
Pri hlasovaní ste vyhrali jednoznačne. Čakali ste takýto
úspech? V čom ste podľa vás mali výhody oproti druhému
kandidátovi?
Ak by som povedala, že som taký úspech čakala, klamala
by som. Išla som do toho s veľkou pokorou, brala som to
tak, že ak vyhrám, tak s veľkou pokorou to prijmem. To, že
som mala na voľbách stopercentnú podporu, ma iba uisťuje
v tom, že dôvera zo strany učiteľov, žiakov aj ich rodičov tu je
a ja dúfam, že ich dôveru a očakávania nesklamem. Mojou
výhodou oproti druhému kandidátovi bolo aj to, že ma ľudia
poznali. Poznali moju prácu, poznali ma ako učiteľku, ako
kolegyňu a myslím si, že taký kandidát, ktorého ľudia
poznajú, má vždy oproti druhému kandidátovi výhodu.

Dopočuli sme sa, že by ste sa chceli osobitne venovať
napredovaniu bilingválnej sekcie. Keďže sama učíte
angličtinu, čo hovoríte na úroveň žiakov a celkovo
vyučovania angličtiny a anglických predmetov? Chceli
by ste niečo počas vášho pôsobenia zmeniť?
Minulý školský rok boli žiaci bilingválnych gymnázií
prvýkrát testovaní na úrovni C1. Keď sa pozriem na výsledky
našich bývalých absolventov a porovnám ich s výsledkami
iných slovenských gymnázií, naozaj sa nemáme za čo hanbiť.
Hoci na škole máme kvalifikovaných učiteľov anglického
jazyka, stále je tu akýsi deficit anglických lektorov.
Momentálne u nás pôsobí britská lektorka Barbara
Carrington. Nedávno sme oslovili napríklad Fulbrightovu
nadáciu, ktorá by nám mala zabezpečiť kvalifikovaných
lektorov, aby naša škola stále napredovala aj v tejto oblasti.
Lektori spravidla pôsobia v tých nižších ročníkoch, aby sa
žiaci zdokonalili nielen po gramatickej, ale aj po komunikačnej
stránke. Vo vyšších ročníkoch by sa žiaci mali zameriavať už
na odbornú stránku predmetu.
Ak chcem niekam posunúť bilingválnu sekciu, musím si
najskôr zistiť kvalitu vyučovacieho procesu. Každý z nás sa
má v čom zlepšovať. Ak teda tí vynikajúci učitelia, ktorých tu
máme, budú svoje skúsenosti odovzdávať tým začínajúcim,
menej zdatným, myslím, že práve to je cesta, ako môžeme
zlepšiť kvalitu vyučovania. Mojím cieľom je, aby učitelia čo
najviac navštevovali rôzne semináre a workshopy, ktoré ich
tiež budú posúvať k zlepšeniu vyučovacích hodín.
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Plánujete sa venovať aj všeobecnému odboru gymnázia?
V posledných rokoch o nebilingválnu sekciu nebol až
taký záujem, čím by ste chceli študentov prilákať, aby si
zvolili práve vrbovské gymnázium?
Určite by som chcela študentov zaujať najmä novým
študijným smerovaním. O tom, bohužiaľ, ešte nemôžem
rozprávať, ale mám v hlave plány s klasickou sekciou, ktoré
ešte musím prekonzultovať s kompetentnými ľuďmi
na vyššom územnom celku v Trnave. Ak mi moje zameranie
schvália, určite sa do toho pustím, lebo je to nevyhnutné
práve pre záchranu všeobecného odboru gymnázia.
Naše gymnázium bolo známe aj rôznymi podujatiami,
ktoré rozvíjali predstavivosť a tímovú prácu žiakov,
rovnako ako ich kolegialitu a kreativitu. Jednou z týchto
akcií bol aj Hallooween. Vy ste sa ho však rozhodli zrušiť,
z čoho boli viacerí študenti sklamaní. Mohli by ste nám
vysvetliť dôvod vášho rozhodnutia?
Toto rozhodnutie nebolo iba moje, ale zhodli sme sa na
ňom aj so žiackou školskou radou. Pýtala som sa, aký je ich
názor na Halloween a v hlasovaní sme dospeli k záveru, že
toto podujatie sa zruší. Zhodli sme sa, že Halloween je síce
pekná tradícia, ale prečo pokračovať v tradíciách, ktoré
našich študentov nikam neposunú? Je to sviatok, ktorý sa
oslavuje na základných školách. My sme študenti gymnázia,
takže aj naše aktivity by mali byť na trošku vyššej úrovni.
Chceli by ste v blízkej budúcnosti usporiadať nejaké
podujatia, ktoré by podporovali rozvoj tímovej práce
a kreativity u študentov, aby škola nebola iba priestorom
učenia, ale skutočne i rodinnou inštitúciou, ako ste to
avizovali na začiatku?
Chcem, aby táto škola začala s novými aktivitami.
Začiatkom februára plánujem napríklad Týždeň európskych
jazykov, v rámci ktorého budú mať študenti priestor na
predstavenie svojich kreatívnych zručností a originality.
Úlohou jednotlivých tried bude reprezentovať krajinu, ktorú
si vylosujú – pôjde o krajiny, ktorých jazyk sa u nás vyučuje.
Tí najlepší pôjdu do finále, v ktorom najlepšieho vyberie
komisia pozostávajúca z významných osobností, či už mesta
Vrbové alebo Piešťany. Chcela by som, aby sa toto podujatie
stalo tradíciou, a verím, že študentom prinesie množstvo
skúseností a zábavy.
Je ešte niečo, čo by ste chceli čitateľom odkázať?
Hoci magická silvestrovská noc je už dávno za nami, veľmi
rada by som popriala všetkým čitateľom a zvlášť študentom
našej školy, aby ten ďalší (k)rok bol o niečo lepší ako ten
minulý. Aby vám dal dostatok zdravia a sily pre konanie
dobra, odvahu prekonávať prekážky, vnímavosť na pravé
ľudské hodnoty, ochotu byť blízko pri tých, ktorí to potrebujú,
a životný optimizmus, bez ktorého by to nešlo.
Ďakujeme a prajeme aj vám, pani riaditeľka, dostatok síl
zvládať svoju ťažkú úlohu nielen v pracovnom, ale
i v osobnom živote.
Ďakujem za rozhovor.
Beáta MACEJKOVÁ, Dominika PÁNSKA, 3. BA

Neučíme sa pre školu, ale pre život!
Študentské firmy sú od minulého školského roka na
našom gymnáziu realitou vďaka predmetu aplikovaná
ekonómia, s ktorým sa stretávajú štvrtáci bilingválneho
štúdia – teda my. Našou prvou úlohou bolo založenie
vlastnej firmy - tvorba názvu a špecifikácia oblasti podnikania.
Nevedeli sme, čo máme od tohto projektu čakať, ako k nemu
pristupovať a ako si zorganizovať čas, aby sme sa mohli
venovať škole aj firme naraz. Najväčšou dilemou bol
predmet nášho podnikania. Rozmýšľali sme nad všetkým
možným, či už nad upratovaním alebo venčením psov, ale
nakoniec sme dostali celkom dobrý nápad. Prečo by sme
mali hľadať niečo, čo máme celú dobu pod nosom? Po
krátkej diskusii bolo rozhodnuté – dáme študentom to, čo
žiadali už dlho. Ovocie a zeleninu. Tieto, skutočne základné
a pritom také dôležité suroviny, chýbali v našom školskom
bufete naozaj veľmi dlhý čas. Žiaci 4.BB triedy si zase, vďaka
svojej láske k cestovaniu, vybrali za predmet svojho
podnikania organizovanie výletov. Bolo to výhodné pre obe
triedy – nikto nikomu, ako sa vraví, neliezol do kapusty.

Po neodkladných „papierovačkách“ a rôznych formálnych
veciach, ktoré bolo nevyhnutné absolvovať pri zakladaní
firmy, sme zvolili predsedu a podpredsedov, ktorí majú na
starosti jednotlivé oddelenia marketingu, financií, ľudských
zdrojov a výrobu. Po týchto formalitách nás čakal predaj
akcií, aby sme získali počiatočný kapitál na naše podnikanie.
Vďaka dobrej reklame a kvalitnému akčnému plánu sme
s predajom nemali najmenší problém, a tak sme konečne
mohli začať plánovať chod firmy. Vybrali sme si naše
predajné dni, zostavili recepty na ovocné nápoje, rozdelili si
úlohy, nakúpili suroviny a ráno pred vyučovaním sme mohli
začať s prípravou našich drinkov. Pred naším prvým
predajom sme mali značný rešpekt, a preto sme množstvo
drinkov zredukovali, aby sme zistili, aký veľký bude dopyt.
Náš prvý predaj dopadol nad očakávania – podarilo sa nám
predať všetky pripravené nápoje. Množstvá nápojov sme
pravidelne zvyšovali a s príchodom nového mesiaca sme
predstavili tri nové príchute, súhrnne nazvané Edícia
DECEMBER, ktoré nahradili tie novembrové. Začali sme tiež
s predajom horúceho „kakavka“, ako ho voláme my, pri
ktorom je možnosť kúpiť nápoj ako menu – teda aj s koláčom
v cene. Samozrejme, koláče si pečieme tiež sami. Dokonca
sme sa zúčastnili aj školskej akcie Eko-Mikuláš, na ktorú sme
sčasti zabezpečovali catering (ovocie a nápoje) pre deti
zo základných škôl, ostatné občerstvenie zabezpečili naši
spolužiaci z triedy 4. BB so svojou firmou. Naďalej chceme
študentom a učiteľom prinášať čerstvé ovocie a zeleninu,
v nových kombináciách a príchutiach. Spokojnosť zákazníkov
je pre nás veľmi dôležitým faktorom, a tak robíme všetko pre
to, aby sme im boli schopní odovzdať presne takú kvalitu,
akú si zaslúžia – vždy tú najlepšiu. O to sa snažia aj žiaci 4.BB,
ktorých prvou akciou bola Vianočná Viedeň. Aj oni zistili, že
to nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Mali
pred sebou veľa povinností – prieskum trhu, zabezpečenie
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dopravy, vybavenie poistenia, poučenie
o bezpečnosti a taktiež tvorbu jasného
plánu – pre cestovateľov pripravili
návštevu múzea čokolády, nádherného
zámku Schönbrun a, samozrejme,
známych vianočných trhov. „Musím
uznať, že firma prosperuje. Učíme sa
na vlastných chybách a každou akciou
naberáme nové skúsenosti, vďaka
ktorým sa zdokonaľujeme v tímovej
práci, celkovej organizácii a učíme sa
robiť kompromisy v záujme firmy.
Našou ďalšou pripravovanou veľkou
akciou je výlet do Tatier, kde máme
opäť pripravený pestrý a lákavý
program,“ končí svoje rozprávanie
prezident firmy Juraj Uhrina zo 4. BB.
Denis BINDA, 4. BA,
Juraj UHRINA, 4. BB

„Učiteľom všetkého je
praktický život“
Táto stará myšlienka, pripisovaná
Cézarovi, je aktuálna aj v dnešnej dobe.
Škola nás má pripraviť na praktický
život, na našu budúcu profesiu, má
rozvíjať naše talenty a taktiež nás má
v prvom rade naučiť, že všetko má
zmysel, dokonca i to, o čom my
s istotou vravíme, že „to nikdy
nebudeme
potrebovať“.
Kúsok
„praktického“
života
nám,
ktorí
navštevujeme seminár chémie, dňa 12.
januára 2018 ukázali v piešťanskom
Výskumnom ústave rastlinnej výroby.

Stredoškolský výskum Holešky
Každoročne sa naši študenti svojimi prácami zapájajú do Stredoškolskej
odbornej činnosti, ich záujmové oblasti sú naozaj prekvapivo široké. Tento rok
vyrábali delo, realizovali výcvik koňa aj psa, vyrábali mydlá či čokoládu, zaoberali
sa tréningovými programami, skúmali vplyv hnojív na izbové rastliny a mnohé
iné. Jedna práca, ktorej autorom je študent 3. A Daniel Jánoška, však úzko súvisí
s Vrbovým, konkrétne s potokom Holeška, ktorý naším mesto preteká, aj preto
sme sa rozhodli vám ju aspoň sčasti predstaviť.
Človek svojou činnosťou ovplyvňuje životné prostredie vedome alebo
nevedome. Industrializácia, urbanizácia, technické pokroky a životný štýl do veľkej
miery kontaminujú životné prostredie produkciou odpadových vôd. Hlavným
cieľom mojej práce bolo zistiť, či kvalita vyčistenej odpadovej vody z ČOV
Krakovany nenarúša samočistiacu schopnosť toku Holeška a tým nespôsobuje
škody v biologických a biochemických procesoch, ktoré v povrchových vodách
prebiehajú. Skúmal som koncentráciu dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov,
amoniaka a kyslíka, pH a biologickú spotrebu kyslíka. Stanovovanie pomocou
kompaktného laboratória prebiehalo na základe kolorimetrickej a titračnej
metódy. Pri sledovaní určitých parametrov bola použitá aj metóda kyvetových
testov na spektrofotometri. Počas monitorovania vodného toku Holeška
na odberných miestach pred ČOV a za ČOV boli namerané hodnoty dusičnanov
v rozmedzí od 0 do 10 mg/l. Ďalším ukazovateľom boli dusitany. Ich koncentrácia
sa pohybovala v intervale od 0,025 do 0,05 mg/l, čo zaraďuje tok Holeška do IV.
triedy čistoty a teda na hranicu únosnosti. Hodnoty fosforečnanov v povrchovej
vode sa prejavili v koncentráciách od 0,25 do 0,75 mg/l. Najviac fosforečnanov sa
ukázalo na odbernom mieste za ČOV. Zvýšená koncentrácia fosforečnanov
poukazuje na vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody z ČOV. Prítomnosťou
fosforečnanov sa voda zaraďuje do III. triedy čistoty – stredná. Amoniak je
indikátorom znečistenia vody fekálnymi látkami. Množstvom amoniaku Holešku
radíme do IV. triedy čistoty, na hranicu únosnosti. Najvýznamnejším sledovaným
ukazovateľom bola biologická spotreba kyslíka, ktorej koncentrácie sa pohybovali
od 3 do 7 mg/l. Pri vyšších hodnotách BSK5 sa vo vode nachádza viac znečisťujúcich
zložiek vody. Pri terénnom monitoringu v určitom časovom období bolo zistené,
že ČOV Krakovany po rekonštrukcii závažným spôsobom neznečisťuje tok
Holeška, ktorý je jej recipientom. Zvýšené hodnoty sledovaných ukazovateľov
mohli byť spôsobené aj antropogénnymi vplyvmi v oblasti toku, ako sú napr.
ľudské obydlia alebo poľnohospodárska činnosť.
Daniel JÁNOŠKA, 3. A

Imatrikulácie očami tretiačiek

Prakticky
sme
si
vyskúšali
neutralizačnú a acidobázickú titráciu.
Po týchto pokusoch sme sa oboznámili
s činnosťou tohto ústavu a taktiež
s moderným vybavením, potrebným
na výskum. Naša návšteva podnietila
záujem ostatných študentov o pokusy,
preto budú tento ústav navštevovať
vrámci hodín chémie aj žiaci, ktorí
seminár z chémie nenavštevujú. Nám,
maturantom z chémie, táto skúsenosť
určite veľmi pomôže v príprave
na vysoké školy, pretože nám umožní
prehĺbiť si svoje vedomosti nielen
teoreticky, ale aj v praxi.
Viera PAULOVOVÁ, 4. BA

Priblížme si tie staré dobré časy, keď sa zvonové nohavice radili medzi najväčšie
módne hity, keď sa na zábavách púšťali pesničky od Abby alebo Elvisa, keď sa
kupovali časopisy kvôli najnovším fotkám Marilyn Monroe. Naši starí rodičia
a rodičia ospevujú túto dobu a porovnávajú ju s tou dnešnou - ako bolo všetko
lepšie, počúvala sa lepšia hudba, hrali sa lepšie hry. Preto sme sa aj my rozhodli
pripraviť pre našich nových žiakov imatrikulácie práve v štýle retro. Naším
hlavným cieľom bolo vyzdobiť aulu tak, aby sme sa všetci preniesli v čase. Nechceli
sme zosmiešniť prvákov, ale naopak pobaviť ich a všetkých prítomných, snažili
sme sa teda vymyslieť program a úlohy, ktoré by nám pri tom pomohli. Hlavnou
podmienkou bolo, aby sa všetci prváci a tretiaci obliekli v retro štýle. Asi všetkým
nám naše maminy spomínali ako vzali jednoduchú gumu, vzali sa 3 deti,
popríprade 2 stoličky a mohla sa začať hra na niekoľko hodín. Preto sme sa aj my
rozhodli pripraviť ako jednu z úloh skákanie cez gumu. Ďalšou zo zaujímavých
úloh bolo točenie „hulahopu“ počas 1min. Taktiež sme otestovali hudobný sluch
našich milých prvákov pri rapovaní receptu na babičkine lievance. Pri žiadnej
z aktivít nemohla chýbať stará kvalitná hudba z platní, ktoré sme prehrávali
na gramofóne.
Samozrejme, čo by boli
imatrikulácie bez pasovania prvákov? O to sa už
postarali žiaci z našej
školskej rady. Prajeme
teda novopečeným prvákom
veľa
síl
do
náročného študentského
života.
Bibiána HORNÁKOVÁ,
Anna NOVOTOVÁ, Soňa
PREDNÁ, 3. BA
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RADOSŤ Z DÁVANIA

Hoci od Mikuláša či Vianoc uplynul nejaký čas, nedá nám,
aby sme sa i menovite nepoďakovali všetkým ľuďom
dobrého srdca za darčeky, ktoré venovali deťom
ochudobneným o rodičovskú lásku, deťom v Detskom
domove v Pečeňadoch a Trebaticiach.
Robíme to oneskorene, až v 2. čísle tohtoročného Hlasu
Vrbového, len preto, lebo 1. číslo bolo určené pre rôzne
nariadenia a vyhlášky mesta, čo je pochopiteľné.
Teší nás, že sa v našom zozname ochotných darcov postupne
pribúdajú i nové mená k tým, ktorí sa tešia z pomoci
a prinášania radosti iným každoročne a pravidelne, preto
zoznam darcov uverejnňujeme napriek tomu, že mnohí
z darcov chcú zostať v anonymite.
Takže, prijmite od našej organizácie Únie žien vo Vrbovom
veľké úprimné poďakovanie, milí naši darcovia, so želaním,
aby Vaše srdcia zostali stále naklonené núdznym
a potrebujúcim pomoc. Želáme Vám tiež dobré zdravie
a veľa úspechov v osobnom i pracovnom a spoločenskom
živote.
K poďakovaniu sa pripájajú aj deti z Detského domova
prostredníctvom listu riaditeľky Mgr. Evy Martinkovičovej,
ktorý prikladáme k vášmu zoznamu.
Ďakujeme podnikateľom i predajcom:
Plynoinštalácie – rod. R. Horňáka, Tyros – Ing. R. Drobný
s manželkou, Kovospol – I. Spál, Lulem – autodoprava
– Ľ. Motúz, Reha care – J. Kubišová, Fenix – M. Boor, DEKORPSK – Ing. Z. Zlatník, Trinity hotels – Ing. M. Siblík, Vinotéka
– D. Sabová, Odevy – M. Figedyová, Drobný tovar – M. Cingel,
Zelovoc – E. Kalusová a M. Zemko, Potraviny – Bielko, PT
– p. Táborský, Drogéria – M. Zemko a p. Netschová, Hračky
– E. Feketeová, ELSPO – Ing. Š. Kojnok, Chov-produkt
– J. Kubicová, Detská móda – S. Čápová, Kvetinárstvo
– M. Košinárová, Reštaurácie – J. Matejík a B. Brandejs, ZO
ÚŽS Vrbové, MsÚ Vrbové.
Jednotlivé rodiny: Dott. Mgr. Ema Maggiová, N. Maggio,
M. Meierová, E. Madunická, D. Prsteková, V. Štefková,
M. Madžová, J. Dunajčíková, D. Slováková, Z. Zimmermannová,
D. Záhorcová, D. Bieliková, Mgr. B. Kamenická, Mgr.
M. Adamcová, Mgr. S. Majkutová, T. Majkutová, P. Mišechová,
D. Foksová, M. Gondálová, A. Závodná, Z. Košťálová,
M. Bajcarová, J. Bajcarová, V. Brečová, M. Raﬀayová, Mgr. M.
Bednarska, p. Konkušová, J. Uváčiková, A. Šimončíková,
A. Hlaváčiková, D. Kellerová, D. Balcírová, M. Klčová,
A. Juríčková, E. Snohová, B. Obuchová, Z. Obuchová,
E. Mocková, J. Novotová, A. Klčová, T. Angušová,
M. Marenčíková, B. Mikudík, M. Bednáriková, O. Ferancová,
PaedDr. J. Miklášová, Z. Poturnajová, Mgr. Ľ. Radoská,
V. Hesková, M. Gonová a J. Folajtár.

Futsalový turnaj
Dňa 6. januára v telocvični Základnej školy na Komenského
ul. vo Vrbovom sa uskutočnil Dorastenecký futsalový turnaj
o pohár primátorky mesta Vrbové. Turnaja sa zúčastnilo
8 mužstiev: MFK Biely Kostol – Ružindol, FC Družstevník
Rybky, TJ Slovan Ostrov, TJ Družstevník Dolný Lopašov, FO
ŠK Modranka, FK Bradlan z Brezovej pod Bradlom, MFK
Vrbové A, MFK Vrbové B. Turnaj sa hral za finančnej podpory
mesta Vrbové a preto vďaka patrí primátorke mesta Dott.
Mgr. Eme Maggiovej. Organizátorom tohto športového
podujatia bol mladý Vrbovčan Marián Sudora, študent SPŠ
v Myjave, ktorý touto cestou chce poďakovať vedeniu školy,
rozhodcovi Liborovi Šašovi, ako aj ostatným, a to hlavne
svojmu otcovi, Ondrejovi Murínovi, Ivanovi Sudorovi ml.,
a všetkým ktorí mu boli ochotní v tejto športovej akcii
pomôcť.

Prvenstvo si vybojovali hráči z FO ŠK Modranka
na 2. mieste sa umiestnili hráči z FC Družstevník Rybky
a na 3. mieste skončili hráči z FK Bradlan Brezová pod
Bradlom.

M. S.

Vďaka Vám!

AM

VÁŽENÍ PRIATELIA!

Chceme Vám poďakovať za dôveru a priateľstvo. Sme radi
a sme vďační, za to, že Ste! Ďakujeme Vám za veľa vecí, ktoré
vôbec nie sú samozrejmé. A preto, namiesto záveru:
„Každý z Vás je darom pre mnohých ľudí. Usilujte sa o to, aby
to tak zostalo. Tak dlho, pokiaľ budete žiť.“
Usmievajte sa jeden na druhého. Usmievajte sa na ľudí
okolo seba.
Nezáleží na tom, na koho sa usmievate. Pomôže Vám to
vytvoriť svet, kde bude viac lásky.
S úctou a vďakou v mene detí
Mgr. Eva MARTINKOVIČOVÁ,
riaditeľka Detského domova v Pečeňadoch

Vážení bezpríspevkoví darcovia krvi

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom
vás prosí o spoluprácu pri oceňovaní darcov krvi. Nakoľko
Národná transfúzna stanica SR v Trnave nevie poskytnúť
presné údaje o počte vašich odberov, žiadame tých, ktorí
naplnili počet odberov potrebných pre ocenenie
na bronzovú, striebornú, zlatú, prípadne diamantovú
Jánskeho plaketu, aby to nahlásili na sekretariáte MsÚ
vo Vrbovom osobne u E. Beličkovej, prípadne na tel. čísle
033/7350611, alebo e-mail: sekretariát@vrbove.sk.
Takisto odporúčame darcom, aby požiadali transfúznu
službu o nahlásenie splnenia podmienok na ich ocenenie
(pri registrácii pred odberom krvi vyplniť tlačivo pre
Územný spolok SČK Trnava).
Ďakujeme za pochopenie a pomoc
Výbor MsSČK Vrbové
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17. januára primátorka mesta Dott.
Mgr. Ema Maggiová ocenila za
prítomnosti viceprimátora JUDr.
Štefana Kubíka občanov, ktorí sa
dlhodobo angažujú v miestnej
organizácii Slovenského zväzu
telesne postihnutých. Pamätnú
medailu mesta Vrbové vyrazenú pri
príležitosti 50. výročia opätovného
povýšenia Vrbového na mesto a 25.
výročia samostatnosti Slovenskej
republiky získali: 1. Anna Kybová,
2. Viera Drevenáková, 3. Anna Čerňanská, 4. Jozef Čerňanský, 5. Mgr. Edita Pekarovičová, 6 . Mária Gonová a 7. Emília
Zifčáková. Pamätný list za pomoc zdravotne postihnutým a vecnú cenu si prevzali: 1. Zita Zimmermannová, 2. Oľga
Hanzlíková, 3. Renáta Kozáková, 4. Mária Zacharová, 5. Michaela Petrgalovičová, 6. Monika Sokolovičová, 7. Mária
Strečanská, 8. Blažena Zrúttová, 9. Katarína Miklovičová a 10. Milada Urbanová. Za ocenených vedeniu mesta srdečne
poďakovala predsedníčka organizácie Mgr. Edita Pekrovičová.
-rb-, foto PK
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