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V minulom èísle Hlasu Vrbového sme informovali o rozhod-
nutí primátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggiovej robi� stretnutia
s rodièmi a ich novorodenými de�mi. Oznam sa stretol s ve¾kou
odozvou a viacerými otázkami. Požiadali sme ju preto, aby pod-
robnejšie poinformovala našich èitate¾ov. 

Ako predstavitelia mestskej samosprávy vieme, že v ¾uïoch
je náš potenciál a v mladých ¾uïoch naša budúcnos�. Chceme
da� preto rodièom najavo, že si vážime ich rozhodnutie odovzdá-
va� život a vychováva� deti.

Slávnos� s novorodencami chceme organizova� štvr�roène.
Na príspevok od mesta v sume 50 eur bude ma� nárok každé
novonarodené die�a, ktorého rodièia majú trvalý pobyt v meste
Vrbové. Takisto stromèek sa bude sadi� za každé die�a a pone-
sie jeho meno.

Financie budú poskytnuté z rozpoètu mesta. Celková suma
bude závislá od poètu narodených detí.

Vlani sa narodilo 54 Vrbovèanov. Nie je to ve¾a, boli roky, že
na svet prichádzal dvojnásobok detí. Veríme, že rôznymi opatre-
niami nielen štátu, ale i našej samosprávy sa podarí èísla zvý-
ši�. Nám však nejde o štatistiku, ale o mesto a jeho budúcnos�

a najmä o – èloveka. V spolupráci s mestom Vrbové napr. fun-
guje už zhruba rok Podporná skupina dojèenia, ktorú vedie certi-
fikovaná laktaèná poradkyòa Bc. Kristína Kubranová. Stretávajú
sa tu dojèiace mamièky s detièkami, tehotné ženy a všetci,
ktorých téma dojèenia, ale aj vz�ahového rodièovstva zaujíma.
Získavajú tu správne informácie o dojèení spolu so vzájomnou
výmenou skúseností a podporou od poradkyne. Toto pomáha
mamièkám úspešnejšie a dlhodobejšie dojèi�. V rámci podpory
dojèenia vo Vrbovom pri príležitosti vítania nových obèiankov do
života, ako dar od mesta, dostane každý aj publikáciu o. z. MA-
MILA – Praktický návod na dojèenie.

Miesta na výsadbu stromèekov sa budú vybera� priebežne,
kde bude potrebné rozširova� mestskú zeleò. Konkrétnu loka-
lizáciu nechávame na odborných pracovníkoch útvaru výstavby a
životného prostredia nášho mestského úradu. Nateraz je vytipo-
vaná lokalita areálu II. základnej školy. Chceme vysádza� listna-
té a ihliènaté stromy. Tie prvé pre dievèatá a druhé pre chlap-
cov. Výber konkrétnych drevín bude prispôsobovaný potrebám
danej lokality.

-rr-

V minulých dòoch vyvrcholili fašiangy v našom meste nielen fašiangovou kapustnicou a koncertovaním skupiny Duo Emi na nádvorí Beòovské-
ho kúrie, ale aj ïalšími podujatiami, o ktorých píšeme v Hlase Vrbového. Na snímke záber z detského karnevalu, o ktorom sa viac doèítate na stra-
ne 5.                                                                                                                                                                                             -rb-, foto PK

Deti sú naša devíza
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Oznam o vo¾bách
V sobotu 5. marca 2016 sa od 7.00 do 22.00 h. konajú vo¾by

do Národnej rady Slovenskej republiky

Obyvatelia Vrbového môžu voli� v štyroch volebných okrskoc. Príslušnos� k okrsku je daná pod¾a trvalého bydliska. Každá do-
mácnos� s oprávneným volièom dostala o tom písomné oznámenie. Na u¾ahèenie rozhodovania slúži zoznam zaregistrovaných
kandidátov, ktorý bol takisto doruèený do každej domácnosti s volièom.

V prvom tohtoroènom èísle Hlasu Vr-
bového sme informovali o novej ulici Vr-
bového – Ulica Šípkovec. Ïalšou novou
je Barcíkova ulica. Je situovaná kolmo na
Ulicu gen. M. R. Štefánika a ïalej kolmo
na Sadovú ulicu a pokraèova� bude sme-
rom na Hrabinskú ulicu k novovznikajúcej
zasatavnej lokalite „Kopec“.

Ulica dostala pomenovanie po zná-
mej úzkej Barcíkech ulièke. V dome na jej
pravej strane azda vo¾akedy bývali obèa-
nia s týmto menom. Žijúci pamätníci si
nepamätajú na toto meno. V pamäti skôr
zostalo  u skoršie narodených, meno Tva-
róžek, ktorý mal neïaleko hlavnej cesty
kováèsku vyhòu. Furmani tu mali ¾ahký
prístup, aby tu podkovali svoje koníky.
Vyhòa bola zbúraná a rodinný dom na
kopci nad cestou ulièky zostal zachovaný
a je aj teraz po urèitých opravách obýva-
ný.

V súèasnosti prebiehajú stavebné ú-
pravy ulièky a jej rozšírenie. Pracovníci
stavebnej firmy CS, s. r. o., Trnava sta-
vajú oporný múr za úèelom spevnenia vy-
výšenej strany, na ktorej sú rodinné do-
my a cesta.

Aj na tomto mieste tak, ako na Zálož-
nej, kde sa buduje nová ulica Šípkovec
bývala v zimných mesiacoch poriadna
sánkovaèka. Mládež sa spúš�ala na do-

mácky vyrobených „ródlach“ od lokality
Kopec po Barcíkech ulièku až po hlavnú
cestu, po ktorej obèas prešli sane kopa-
nièiarov �ahané koníkmi. Sú to už len
spomienky. Žiadnu sánkovaèku už nemá-

me. Už nieko¾ko rokov poriadne nenasne-
žilo. Otep¾ovanie prichádza aj k nám, a to
si pochva¾ujú obèania, keï im príde úèet
za vykurovanie.

Text a foto: V. HULVAN

NOVÉ ULICE VRBOVÉHO – BARCÍKOVA ULICA

Vrbovské jarmoky v roku 2016
v sobotu 16. apríla a v sobotu 24. septembra

K novému verejnému osvetleniu
Naši obèania zaznamenali, že vo Vrbovom máme nové

verejné osvetlenie, ktorého intenzita je vyššia a pritom je
úspornejšie. Z toho sa iste máme dôvod teši�. V tejto po-
èiatoènej fáze však vznikajú výpadky, ktoré sú spôsobené
hlavne technickým stavom elektrických rozvodov. Tento
stav sme zdedili a jeho riešenie nie je predmetom rekon-

štrukcie. Vznikajúce jednotlivé poruchy sa nedajú odstrá-
ni� jednorázovo a celoplošne. Veci sa však bez omeška-
nia riešia. Prosíme preto verejnos� o trpezlivos�, kým sa
doèasné poruchy vychytajú a odstránia problémy s tým
spojené. Ïakujeme za pochopenie.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta
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Naši jubilanti
v mesiaci marec 2016

60 rokov: Marta Blatnická
Zdenka Hrehušová
Jozef Chrapko
Alena Svitková
Anna Valová

65 rokov: Štefánia Drobná
Eva Gajdošová
Vladimír Hulvan
Jarmila Snohová
Elena Ščepková
Emília Tvarošková

70 rokov: Jozefa Pašmíková
Kvetoslava Talajková
Emília Trandžíková
Jozef Zifčák

75 rokov: Viera Drevenáková
Ladislav Janda
Marta Ondrášiková
Mária Sedláčková
Anna Straková
Ignác Ševčík

80 rokov: Oľga Bališová
81 rokov: Mária Heriánová

Mária Pakanová
Jolana Pekníková

82 rokov: Helena Gondálová
Kvetoslava Takáčová
Helena Vlhová

85 rokov: Anna Mikuličková
86 rokov: Anna Bosáková

Anna Kochanová
Jozefína Stolárová

88 rokov: Otília Svítková

Srdečne blahoželáme! 

 Ïakujeme príbuzným, priate¾om a zná-
mym, ktorí prišli odprevadi� na poslednej
ceste nášho zosnulého

Antona KUNÍKA,
ktorý zomrel v 105. roku života. Zároveò ïa-
kujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina Kuníková

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 12/I/2016 a
è. 13/I/2016 zo dòa 28. 1. 2016 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2
písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a noviel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchod-
ného zákonníka týmto

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú sú�až 
na predaj bytu è. 2, ktorý sa nachádza na Ul. SNP, s. è. 282 v meste
Vrbové a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúp-
nej zmluvy o predaji  bytu vrátane podielu priestoru na spoloèných èas-
tiach, spoloèných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k po-
zemkom.

Celková výmera bytu je 80 m2. Minimálna kúpna cena v zmysle uzne-
senia MsZ è. 12/I/2016 zo dòa 28. 1. 2016 je vo výške 55 500,00 €.

Predkladanie sú�ažných návrhov do 29. februára 2016, do 14.00 h.
Podrobné podmienky OVS è. 1/2016 (sú�ažné podklady) sú zverejne-

né na webovej stránke 
mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

Posielam pozdrav posledný...
Každému, kto ma mal  rád,
mne viac slnko nesvitne,
ja budem spa�.

Touto cestou  úprimne ïakujeme príbuzným, pria-
te¾om, susedom a známym, ktorí prišli odprevadi�
na poslednej ceste nášho milovaného manžela,
otca, starého otca, prastarého otca

Ernesta  HULVANA.
Za dôstojnú rozlúèku ïakujeme  pánovi  faráro-

vi  Mgr. Jägerovi.          
Za starostlivos�  ïakujeme MUDr. Pontesovi,

MUDr. Vaculovi, MUDr. Uherèíkovi, lekárni Vitae
a pracovníkom ADOSu. 

Ïakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové da-
ry.    

Manželka Anna, syn Miroslav, dcéry Slávka a
Iveta s rodinami

P-No 298/16
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Túto zimu sa s nami zahráva nielen poèasie, ale aj kalendár
mu sekunduje. Nielen, že nám v roku prinesie o jeden pracovný
deò navyše, ale ponáh¾al sa aj s príchodom Ve¾kej noci, a to
znamená skoré fašiangy. Kto však chcel staèil skrátený èas vy-
uži�. Nebolo to ináè ani v Základnej organizácii Slovenského
zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom. Po maškarnom karne-
vale pre deti a mládež sa stretli jej èlenovia na rozlúèkovom
posedení v pondelok 8. februára vo svojom klube. Nuž a akože
ináè, s prehliadkou a ochutnávkou tradièných fašiangových fá-
nok rôznych tvarov a šišiek. Chutné fánky a šišky pod¾a vlast-
ných receptov pripravili èlenky výboru a ïalšie gazdiné. Nechý-
balo ani prekvapenie – rozlúèka s basou, ktorú viedol ceremo-
niár-farár Jozef Èeròanský. S kamennou tvárou a vtipom sršiaci-
mi slovami odprevádzal basu tak, že aj prisluhujúce plaèky slzili

nielen od žia¾u, ale aj smiechu a posedenie pokraèovalo vo ve-
selej nálade. Pozvanie na fašiangovú rozlúèku prijali aj primátor-
ka mesta Ema Maggiová, jej zástupca Štefan Kubík a predseda
komisie pre sociálne veci František Tahotný a spoloène obdaro-
vali prítomných sladkými èervenými srdieèkami.

-el-

PEKNÁ ROZLÚÈKA S FAŠIANGAMI

Využívajte služby
Mestskej knižnice Vrbové
pondelok - piatok  12.00 - 18.00 hod.

170. výroèie narodenia

VRBOVÈAN JÁN ZIGMUNDÍK
Ján Zigmundík právom dostáva prí-

vlastok polyhistor. Pre nás je c�ou, že
ho môžeme radi� medzi ve¾ké osobnosti
nášho mesta.

Narodil sa 1. apríla 1846 vo Vrbovom.
Po ukonèení základného vzdelávania po-
kraèoval v štúdiách na reálnom gymnáziu
v Bratislave. V rokoch 1865 - 1866 štu-
doval na polytechnike vo Viedni, neskôr
na Uèite¾skom ústave v Banskej Bystrici.
Ako uèite¾ zaèínal v Trenèianskej Teplej.
Najproduktívnejšie uèite¾ské, osvetové a
publikaèné obdobie Jána Zigmundíka sa
viaže s jeho èinnos�ou v Pezinku. 

V roku 1904 ho maïarské úrady, kvôli
jeho angažovanosti v slovenskom národ-
nom hnutí potrestali, tým že ho predèas-
ne poslali do dôchodku. Novovzniknutý
èesko-slovenský štát ocenil jeho nekomp-
romisné postoje poèas trvania Uhorska.
Ako 73-roèného ho znovu povolali do štát-
nych služieb.

V rokoch 1919 - 1923 pracoval ako
školský inšpektor. Okrem praktickej uèi-
te¾skej a osvetovej èinnosti venoval sa
teórii výchovy, zaoberal sa prírodnými ve-
dami, najmä botanikou. Zasiahol do ob-

lasti lingvistiky, hudby, venoval sa histórii
a filozofii. Vo všetkých odboroch ve¾a pub-
likoval. 

Vydal viac desiatok kníh, poslednú
ako 90-roèný, èo bolo v tých èasoch výni-
moèné. Prekladal z francúzštiny, anglièti-
ny a latinèiny. Popri slovenèine publikoval
aj v nemeckej a maïarskej reèi. Z jeho
prác si zasluhujú najväèšiu pozornos� prá-
ce: „Úryvok z výchovoslovia“ (Banská
Bystrica 1867), „Škola reèi slovenskej“
(Skalica 1881), „Úvod do matematiky a
ïalšie práce. Bol plodným zostavovate-
¾om uèebných pomôcok pre žiakov a uèi-
te¾ov a tvorcom vedecko-popularizaèných
pomôcok pre širokú verejnos�. Za telú-
rium znázoròujúce pohyb obežníc získal
na výstave v Paríži zlatú medailu. V Pezin-
ku založil Slovenský spolok uèite¾ov. Dal
podnet na zorganizovanie osláv 300. vý-
roèia narodenia J. A. Komenského, o kto-
rom vyskúmal, že mal slovenský pôvod.
Vlastnil vedeckú knižnicu, ktorá bola zná-
ma i v zahranièí. Zastával významné mies-
to v dejinách slovenskej kultúry. 

Zomrel 26. februára 1938 v Pezinku,
kde má aj pamätnú tabu¾u a jedna z ulíc
nesie jeho meno. Aj v jeho rodisku a v
Chtelnici je po òom pomenovaná ulica.

¼B, PK
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Áno, èo by sme pre deti neurobili, len aby sme ich videli
š�astné, aby sme v ich oèiach videli žiari� ohníèky radosti?!

A to je i hlavný dôvod, preèo každoroène organizujeme pre
deti nášho mesta, blízkeho okolia i deti z Detského domova
v Trebaticiach „detský karneval“.

Deti majú všeobecne rady rozprávky a na detskom karnevale
majú možnos� stvárni� rôzne rozprávkové bytosti a aspoò na
chví¾u sa sta� vílou, èarodejníkom, princom èi princeznou, hovo-
riacim zvieratkom, batmanom, kovbojom, zdravotnou sestrou
a pod.

A tak niet divu, že slávnostné defilé masiek na zaèiatku kar-
nevalu absolvujú s patriènou noblesou i nadšením a rovnako
tak prijímajú i malé pozornosti od organizátorov karnevalu: mes-
ta Vrbové v zastúpení pani primátorky i od èleniek Únie žien.

Po otvorení a príhovore primátorky Dott. Mgr. Emy Maggiovej
sa už rozprúdilo veselé šantenie po sále, tiež nesmelé pokusy
o taneèné kreácie, obzeranie lákavej a bohatej tomboly, èi ob-
èerstvovanie sa po vynaloženej pohybovej aktivite.

Toto všetko je sprevádzané hrdými poh¾admi rodièov na svo-
je ratolesti a uspokojivým sledovaním priebehu karnevalu orga-
nizátorkami, ktoré po ukonèení karnevalu èaká ve¾ké upratova-
nie. Robia ho však s láskou, lebo vedia, že to robia pre deti –
budúcnos� nás všetkých. Patrím im za to vïaka.

Poïakovanie za úspešný priebeh karnevalu patrí však aj
všetkým sponzorom nášho mesta za príspevky do tomboly, kto-
rú tvoria vždy hlavne hraèky, balíèky sladkostí, ovocia, vitamí-
nov, školských a športových potrieb. Tento rok boli nimi nasle-
dujúce firmy, predajne, reštaurácie, organizácie,  èi rodiny a jed-
notlivci:

Firmy:
Tyros – p. Drobný, Plynoinštalácie – p. R. Horòák, Primatex –

p. Adamcová, Reha Care – p. Kubišová, Stavebniny – p. Šma-
cho, Metzen, Transbalk – p. Klimek, Kaderníctvo – p. Galbavá,
Stavebná firma – p. Šimonèík, Fénix – p. Boor, Kúrenárske a vo-

doinštalaèné práce – p. M. Balcír, Movak – p. Miezga, Favab –
p. Beniak, Gamaplyn – p. M. Horòák, Žákstav – p. Žák, GIT –
p. M. a L. Valovci, Krajèírstvo – p. Nestešová, Geránium - p.
Puobiš, Tlaèiareò – p. Krchnáková, Kaderníctvo – S. Hlaváèi-
ková, Šupy lapy – p. Z. Karlík, Silverman, Hadice Pro – Krakova-
ny, Kaderníctvo – p. E. Karlíková, Fotoateliér – p. Janáková, Me-
tagro – p. Hruška, Fitnescentrum – p. N. Delea.

Predajne, reštaurácie a organizácie:
Vinotéka – p. Sabová, Laco band – p. Bandíková, Cukrovinky

– p. Mináriková, Cukráreò – p. Kurtiševik, MsÚ Vrbové, ZŠ na
Školskej ulici, ZŠ na Komenského ulici, ZO ÚŽS, Kvetinárstvo –
p. Košinárová, Lekáreò – p. Karabín, Lekáreò – p. Benková, Ze-
lovoc – p. Zemko, Zelovoc – p. Kalusová, Drobný tovar – p. Cin-
gel, Potraviny – p. Bielko, Reštaurácia Bajo – p. Brandejs, Re-
štaurácia – p. Matejík, Textil – p. Lièková, Unielektro – p. Káèe-
rek, Domáce potreby – p. Radošínska, Odevy – p. Figedyová,
Svadobka – p. Osvaldová, Elektro – p. Kojnok, Drogéria – p. Net-
schová, Drogéria – p. Holan, Hraèky – p. Feketeová, Akvaschop
– p. Kubicová, Detská móda – p. Èápová, Mäsopredajòa Pieš�a-
ny – p. Vargová, Biely ateliér – p. D. Šimorová. City expres Vrbo-
vé, Kvetinárstvo – p. Blahová, Reštaurácia – p. Ruèkay, PD Vr-
bové – p. Nižnanský, Potraviny PT – p. Táborský, Reštaurácia
Kulko – p. Masarech a Stolár, Ragas tím – p. F. Rakús, Black
bar – p. Z. Delea, Záhradníctvo – p. Charvát, 45 market – p.
Èerneková, Vietnamská predajòa Vrbové, Svadobné dekorácie –
p. Halušková, Prama – p. Martinkovièová.

Rodiny a jednotlivci: rodiny Meierová, Rajnicová, Maggiová,
Adamcová, MUDr. B. Pontes, rodina Juríèková, Ladányiová, Pe-
ter Doskoèil, Roman Klèo, Libor Šašo, Igor Spál, Elena Snoho-
vá, rodina Petríková, Kellerová, Madunická, O¾ga Šimorová, rodi-
na Straèárová, O¾ga Dunajèíková, Anna Hlaváèiková, O¾ga Hanzlí-
ková, Zita Zimmermannová, Hana Šimonèíková, rodina Madžo-
vá, Braòo Jobus, rodina Kamenická, Michalková, Gajarová, Bal-
círová, Mária Klèová, Magda Bajcarová, rodina Ferancová.

VÏAKA!                                                      
AM, foto PK

DETSKÁ RADOS�
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Dòa 7. decembra 2015 prvý raz v krásne
vyzdobenom spoloèenskom klube SZTP, pri
rozsvietenom stromèeku vítali integrované deti
a deti na vozíèkoch oèakávaného Mikuláša.

Mikuláš dobre pozná tieto deti a preto ich
oslovoval ich menami, pripomenul im ich �až-
kosti ale hlavne pokroky, ktoré dosiahli od mi-
nulého roku. Každému die�a�u anjelíci odovzda-
li balíèky a deti prejavili za odmenu svoju vïa-
ku buï básnièkou, pesnièkou alebo iným spô-
sobom, každé pod¾a svojich možností.

Bolo to popoludnie plné oèakávania, vïaè-
nosti, radosti i družnosti pri spoloèenskom po-
sedení. Toto podujatie už tradiène zastrešuje
pán Ferko Rakús a v minulých rokoch vždy, ok-
rem obèerstvenia poskytoval i svoje priestory.
Detí však pribudlo a teraz i v spoloèenskom
klube im pripravil krásne misy a ve¾a dobrého
èaju, ktorý majú deti ve¾mi radi, tak ako majú
radi i darcu, ktorý udržuje s nimi stály kontakt.

Druhá významná akcia v mesiaci decem-
ber bola slávnostná schôdza ladená vo vianoè-
nom duchu pre všetkých èlenov  našej organi-
zácie.

Krásna vianoèná výzdoba, stromèek, pres-
treté stoly, zažaté sviece, ikebany, oblátky,
med, jablká uviedli všetkých do sviatoènej ná-
lady.

Zaèiatkom schôdze bolo blahoželanie jubi-
lantom. Potom nasledovali vianoèné vinšova-
nia, modlitba a tíško znejúce koledy.

Kapustnica, ktorú nám pripravuje už tradiè-
ne Pa¾ko Mikudík tak rozvoniavala, že nám pri-

pomínala èaro Vianoc a domova.
Nechýbali ani medovníèky a iné chutné ko-

láèiky, ktoré pripravili èlenky výboru.
Krásne èervené jabåèka venoval Plantex

Veselé. 
Toto krásne predvianoèné stretnutie viac

ako 60 èlenov organizácie vytvorilo také spolo-
èenstvo, že ¾udia mali k sebe blízko, zabudli
na svoje �ažkosti a navzájom si priali š�astné
Vianoce a hlavne ve¾a, ve¾a dobrého zdravia,
ktoré každý z nich tak ve¾mi potrebuje.

I medzi týmito našimi integrovanými de�mi
máme ve¾a zaujímavých jedincov, ktorí na se-
be, vïaka svojim rodièom ve¾mi pracujú a do-
sahujú znaèné pokroky.

Napríklad Andrejka Kozáková, ktorá po-
stupne zaèala chodi�, alebo naša umelkyòa
Danka Pekarovièová, ktorá stále prekvapuje
svojimi ma¾bami, ktoré tvorí nohami. V novem-
bri vystavovala svoje diela na Univerzite Ko-
menského v Bratislave, v priestorch Fakulty
špeciálnej pedagogiky. Výstavy sa zúèastnili aj
predstavitelia mesta i fakulty a všetci si od-
niesli hlboký zážitok. To je dôkazom, že i tieto
deti nám môžu by� príkladom, a  že i pri ich
zdravotnom znevýhodnení dokážu prinies� ve¾a
dobrého pre tento svet.

V rámci fašiangov 22. januára 2016 sa
konal už piaty roèník Maškarného plesu pre
naše integrované deti. Na túto akciu sa deti
ve¾mi tešia a tiež i rodièia venujú ve¾a úsilia
príprave masiek svojim de�om. Predviedli sa
masky ako napríklad šašo, strapec hrozna,

montéri, èerti, hokejista ŠHK 37 Pieš�any,
kovboji, kostlivec, žaba, lekárka... a ïalšie
masky.

Nálada bola výborná, pretože deti sa na-
vzájom poznajú hoci sa tu stretávajú i z oko-
litých dedín - Dolného Lopašova, Boroviec, Ve-
selého, Ve¾kých Kostolian, Ve¾kého Orviš�a,
Pieš�an. Každý chcel nieèím prekvapi� a tešil
sa z úspechu svojej masky. Vozíèky sa len tak
mihali a každý skúšal nové taneèné prvky.

Sme ve¾mi radi, že rodièia sa tešia spolu
s de�mi, priniesli ve¾a koláèikov a èlenovia vý-
boru pripravili chlebíèky, èaj i obèerstvenie a
každý sa tu cítil ve¾mi dobre a mnohým sa ne-
chcelo domov ani odchádza�.

V rámci tomboly každé die�a dostalo pekný
darèek i vïaka nasledovným sponzorom:

lekáreò Kamilka, lekáreò Vitae, potraviny -
p. Táborský, Elektro - p. Kojnok, mesto Vrbové,
p. Petrgalovièová a p. Zacharová.

Výbor základnej organizácie úprimne ïaku-
je  predstavenstvu mesta, pani primátorke
Dott. Mgr. Eme Maggiovej, viceprimátorovi
JUDr. Štefanovi Kubíkovi a poslancom PaedDr.
Borovskému, Dušanovi Sabovi i pánovi Františ-
kovi Tahotnému, MBA, predsedovi sociálnej
komisie, za ich osobnú úèas� a podporu týchto
aktivít organizácie, èo svedèí aj o tom, že títo
¾udia nie sú im ¾ahostajní, èím im dodávajú od-
vahu bavi� sa so svojimi �ažkos�ami.

Nakoniec vïaka za krásne vynovené prie-
story spoloèenského klubu, ktorý svojou bez-
barierovos�ou umožòuje dobrý prístup všetkým
vozíèkarom a inak postihnutým èlenom orga-
nizácie.

Zita ZIMMERMANNOVÁ
foto Anna ÈERNANSKÁ

Z èinnosti ZO SZTP 



strana 7 4/2016RBOVÉHOHV
LAS

Prednáška na gymnáziu
Dòa 8. februára sa uskutoènili odborné prednášky na Gymnáziu J.

B. Magina vo Vrbovom pre študentov prvého a druhého roèníka v rámci
vytvorenej spolupráce Slovenského hydrometeorologického ústavu a
Stavebnej fakulty STU Bratislava.

V rámci prednášok, ktoré odzneli v podaní Ing. Zuzany Danáèovej
PhD., vedúcej odboru Kvantita povrchových vôd SHMÚ, si študenti dopl-
nili nielen doterajšie vedomosti o hydrosfére a vodstve SR, ale získali aj
ïalšie dôležité poznatky o èinnosti SHMÚ, monitoringu povrchových vôd
a práce hydrológov najmä poèas povodní.

O možnosti štúdia vodného hospodárstva krajiny, ako jediného ak-
reditovaného študijného programu na Slovensku, informovala výskumná
pracovníèka Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU Ing. Micha-
ela Danáèová PhD.

Práca vodohospodárov a hydrológov je ve¾mi zaujímavá, kreatívna
a èoraz viac žiadanejšia. Takéto oboznámenie a informovanie širokej ve-
rejnosti prispieva k zvýšeniu uvedomelosti ¾udí vo všeobecnosti vzh¾a-
dom na využitie krajiny, ako aj k potrebám spoloènosti.

Digitálna demencia
alebo ako ïalej v školstve

Technológie ovládli naše životy a tiež spôsob ako sa vzdelávame.
Inovácie v oblasti technológií prebiehajú tak rýchlo, že škola stráca
dych i autoritu. Niè nestarne tak rýchlo ako poèítaèová uèebòa.

Väèšina študentov má mobil, ktorý je dvakrát výkonnejší ako poèí-
taè, z ktorého uèite¾ spúš�a prezentácie.

�ažisko vzdelávania sa externalizuje, premiestòuje sa mimo školu.
Žiak sa ve¾aráz dozvie informácie rýchlejšie a zaujímavejšie inde ako
v škole. Celá oblas� audiovizuálnej a mediálnej gramotnosti sa dnes
odohráva mimo školu na youtube. Dokonca aj tradièné školské uèivo je
èasto rýchlejšie a jednoduchšie zvládnu� pomocou výkladov na on line
kurzoch.

Školy sa snažia èeli� tejto konkurencii dvoma spôsobmi.
Za prvé: Drža� krok. Žiaci pracujú on line s vlastným telefónom ale-

bo tabletom. Avšak nie všetci žiaci sú sociálne silní a naviac to vyžadu-
je uèite¾a, ktorý je schopný pracova� s aplikáciami.

Za druhé: Spôsob obrany je paradoxný. Niektoré školy považujú

digitálne technológie za príèinu poklesu vzdelanosti a upozoròujú na
nebezpeèenstvo „digitálnej demencie“. Mnoho èinností, ktoré vykonáva
mozog, robí za neho mobil a tablet. Akúko¾vek informáciu získavame na
tri kliknutia, texty nepíšeme, kopírujeme ich a skladáme z iných už napí-
saných textov, nemusíme sa orientova� v priestore máme GPS, málo
navzájom komunikujeme, pretože väèšinu èasu trávime na sociálnych
sie�ach. Niektoré školy postavili svoju identitu tak, že sú prostredím
bez technológií s mottom sústredi� sa na vz�ahy, poznanie a hmatate¾-
né veci.

Vzh¾adom k tomu, že stojí za úvahu skúma� èo robia technológie
s malým mozgom, môžeme stratégiu „ochrana pred dátami“  považova�
za úspešnú hlavne vtedy, keï žiak môže èas� dòa trávi� v prostredí chrá-
nenom pred všadeprítomným tlakom virtuálneho sveta.

Možno školy takto zamerané vyzerajú zastarané, ale v skutoènosti
sa chovajú progresívnejšie ako tie, ktoré stále bežia za rozbehnutým  
vlakom. Tieto školy sa snažia nájs� svoju konkurenènú výhodu.

Pokia¾ bude škola dávkova� technológie postupne, keï dokáže žia-
kov zauja� pre nevirtuálny svet, keï ich dokáže nadchnú� pre veci, ktoré
robia osobne s inými žiakmi, ponúkne tovar ve¾mi žiadaný. 

Takýto systém vzdelávania budú schopné kvalifikovane realizova�
len niektoré školy.

Stojíme  na  bode zlomu, môžeme si vybra� cestu, ktorá bude pre
naše deti prospešnejšia. Záleží len a len na samotnej škole akou ces-
tou  sa vyberie.

Stanley

Z aktivít vrbovského gymnázia

Zmeny na Stavebnom
úrade vo Vrbovom

Kto navštívil po novom roku
Stavebný úrad vo Vrbovom, mo-
hol si všimnú�, že od 1. januá-
ra novo podané žiadosti prijíma
Ing. arch. Štefan Magula, ktorý
doposia¾ pôsobil na Útvare vý-
stavby, rozvoja, dopravy a život-
ného prostredia. 

Vystriedal  na tejto pozícii  
dlhoroènú pracovníèku mest-
ského úradu Ing. Janku Karlíkovú, ktorá od 1. mar-

ca odchádza do dôchodku. 24 rokov  pracovala v Trikote Vrbové ako
stavebný dozor. 

Od roku 2003 riadila stavebný úrad nielen pre Vrbové, ale aj oko-
lité obce.  

Obom prajeme do ïalšej etapy života ve¾a úspechov.
Pracovníci MsÚ vo Vrbovom

Devízy èloveka s ve¾kým „È“: iniciatívnos�,
spo¾ahlivos�, obetavos�, skromnos� a láskavos�...

To je 
pán Jozef MACKOVJAK

(... a nielen to!)
Ve¾kú vïaku za dlhoroènú spoluprácu a za všet-

ko, èo ste urobili pre Vrbové Vám znovu vyslovujeme
pri príležitosti 93. narodenín. Na mnohaja i blahaja
lita.                    Útvar kultúry MsÚ a mesto Vrbové

Spomienky vrbovského
pamätníka

MALÉ PSÍÈA
V živote sme nemali doma psa. Až raz dobrý kamarát ot-

covi podaroval psíka – šteòa. Vieš, povedal otcovi, tento pes
bude malý, nebude potrebova� moc miesta.

Ako šteniatko, bol ve¾mi hravý, všetko èo bolo vonku pri
dverách poroznášal po dvore, niektoré veci zubami poznaèil.
No najhoršie dopadli poste¾né oblieèky, ktoré viseli na šnúre,
tie pekne dotrhal.

Na základe informácie o ve¾kosti psa som aj zbil prime-
ranú psaèiu búdu, len mi nešlo do hlavy, preèo tak malý pes
má akési väèšie laby. Pes rástol, mal ve¾mi rád deti a tie ho
priam zbožòovali. Rád chodil do búdy. Pes však akosi viac
narástol až malú búdu nosil na chrbte – vyrástol z nej. Pod¾a
odbornej knihy som zistil, že z malého šteniatka nám vyrás-
tol ve¾ký labrador. Pes ve¾mi hravý, prívetivý, láskavý k de-
�om. No otcovi zaèal zavadza�. Tak ho podaroval kamarátovi.
Tu mal pes svoju väèšiu búdu, ale aj hrubú dlhú re�az. V no-
vom prostredí pri búde bol aj kurín a okolo neho sliepky.
Chcel sa hra�, bol sám, tak sa hral so sliepkami. Lenže pri
hre pä� kusov zadusil. Nový majite¾ nemal z¾utovania. Zavolal
po¾ovníka, ktorý ho utratil.

Ing. Milan KRIHÁK
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Volejbal žiaèok ZŠ  
okresné kolo  

I. ZŠ, Školská, Vrbové na druhom
mieste.

V stredu 10. februára usporiadalo
CVÈ Ahoj okresné kolo sú�aže žiaèok ZŠ
vo volejbale, ktoré sa uskutoènilo vo
dvoch telocvièniach, na ZŠ, Brezová a
ZŠ, Scherera. Turnaja sa zúèastnilo de-
sa� ZŠ, spolu vyše 90 volejbalistiek. Boli
rozdelené do troch skupín, v ktorých sa
stretlo každé družstvo s každým.

Výsledky. Skupina „A“: ZŠ, Scherera
- II. ZŠ Vrbové 2:1, II. ZŠ Vrbové - ZŠ,
Holubyho 2:0, ZŠ, Scherera - ZŠ, Holuby-
ho 2:0. Skupina „B“: ZŠ Chtelnica - ZŠ
Sokolovce 2:0, ZŠ, Brezová - ZŠ Chtelni-
ca 2:0, ZŠ, Brezová - ZŠ, Mojmírova 2:0,
ZŠ, Mojmírova - ZŠ Sokolovce 2:0, ZŠ,
Mojmírova - ZŠ Chtelnica 2:0, ZŠ, Bre-
zová - ZŠ Sokolovce 2:0. Skupina „C“:

CZŠ Goretti - Gymnázium Pieš�any 2:0,
I. ZŠ Vrbové - CZŠ M. Gorettiovej 2:0, I.
ZŠ Vrbové - Gymnázium Pieš�any 2:0.

Ví�azi skupín sa stretli medzi sebou
o celkového ví�aza: I. ZŠ Vrbové - ZŠ,
Scherera 2:0, ZŠ, Brezová - I. ZŠ Vrbové
2:0, ZŠ, Brezová - ZŠ, Scherera 2:0. Naj-
lepšia bola a 1. miesto získala ZŠ, Bre-

zová pred I. ZŠ Vrbové a 3. miesto ZŠ,
Scherera. 

O druhé miesto sa pod vedením tré-
nera J. Ku�ku zaslúžili hráèky: M. Klei-
nová, N. Kubišová, V. Mitošinková, P.
Šašová, D. Šulovská, I. Trebatická, V.
Zahuranèíková. 

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

Nezabudni hlasova� za detské ihrisko ŽIHADIELKO pre Vrbové.
Už len do 29. februára. Aj Tvoj hlas môže rozhodnú�! 

POMOC UTEÈENCOM
Ve¾ká uteèenecká vlna zaplavuje Európu. Na televíznych obrazovkách môžeme

vidie� státisíce úbožiakov, ktorí sa snažia nájs� útoèisko v niektorých štátoch. Na jed-
nej strane s nimi ¾udia spolucítia, pretože rozumejú preèo utekajú zo svojich domo-
vov. Na druhej strane sa obávajú, že tento príval uteèencov zaplaví krajiny a niektoré
stavajú ploty, vytvárajú bariéry brániace ich vstup na svoje územie. Uteèenecká kríza
je nielen súèasný problém.

Pred štvr�storoèím nezmyselná obèianska vojna v bývalej Juhoslávii si vyžiadala
tisíce màtvych a ranených, znièené mestá a dediny. �ažko skúšaní ¾udia potrebovali
pomoc. Mnoho tisíc opustilo svoje domovy, stali sa uteèencami, len aby si zachránili
holý život. Z podnetu seniorálneho úradu vo Ve¾kom Grobe evanjelický cirkevný zbor
vo Vrbovom vykonal v dòoch 17.- 20. augusta akciu humanitárnej pomoci pre uteèen-
cov. Okrem èlenov evanjelického cirkevného zboru sa na tejto akcii podie¾ali aj èleno-
via rímskokatolíckej cirkvi. S ve¾kým pochopením celú akciu sledoval aj mestský ú-
rad, ktorý ju organizaène zabezpeèoval. Akcia sa stretla s ve¾kým pochopením. Daro-
vané veci boli zánovné, kvalitné, èisté a v nieko¾kých prípadoch nové. Celkom bolo vy-
zbieraných a pomocou dobrovo¾níkov, ktorí pomáhali zodpovedne triedi� a bali� šat-
stvo pre deti a dospelých 55 balíkov a vriec, 4 vrecia topánok, 1 vrece paplónov. Ne-
chýbali ani potraviny: múka, cukor, ryža, fazu¾a, hrach a ïalšie spolu 12 kartónov a 3
vrecia. Okrem toho bolo zozbieraných 2 200 Kès a 7 000 dinarov. Darovanými veca-
mi sa naplnilo ve¾ké nákladné auto, ktoré ich odviezlo do Trnavy na  okres, kde bola
zásielka prebraná.                                                                                 V. HULVAN


