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Srdeène Vás pozývame na

OSLAVU
MDŽ

vo Vrbovom 

v kúrii Mórica Beòovského

v piatok 11. marca o 16.30 h

Základná škola, Školská 4, Vrbové
Vás pozýva na

Deò otvorených dverí pre
žiakov a rodièov
v piatok 18. marca 2016 

v priestoroch školy
od 9.00 do 13.00 pre žiakov

od 13.00 do 17.00 pre žiakov a rodièov

Program:
1. Prehliadka školy – uèebne budú
prístupné do 17.00
2. Tvorivé dielne
3. Otvorené hodiny
4. Športové aktivity v telocvièni
5. Ponuka propagaèných materiálov

Tešíme sa na vašu úèas�!

Základná škola Vrbové Školská ul. 
a RZ pri ZŠ Vrbové, Školská ul.

Vás pozývajú na

VE¼KONOÈNÉ
TRHY

OD 13. HODINY DO 17. HODINY

V PIATOK 18. MARCA 2016
V PRIESTOROCH ZŠ NA ŠKOLSKEJ ULICI

Ponúkame: 
ve¾konoèné kraslice
korbáèe
ve¾konoèné ozdoby
obèerstvenie
ve¾konoèné pochú�ky
blší trh

Pozývame všetkých strávi� s nami
príjemné chvíle vo ve¾konoènej atmosfére!

Chcete získa� certifikát opatrovate¾ky?
Vzdelávacia agentúra ARTEP – MB, s. r. o., v spolupráci s mestom Vrbové vám ponúka

KURZ OPATROVANIA
Kurz je urèený pre všetkých, ktorí sa chcú v budúcnosti venova� práci opatrovate¾ky v zariade-
niach sociálnych služieb,  v zdravotníckych zariadeniach, v domácnostiach alebo ako prevádz-
kovatelia živnosti na Slovensku alebo v celej EÚ.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na tel. è. +421 903 485 800, 
e-mail: artepmb@gmail.com
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Viac svetla do našich ulíc 

Aké náklady za rok vynakladá mesto
na osvetlenie?

Na osvetlenie mesto vynaloží roène
26 001,02 eur, èo sú náklady na energiu
a investièné náklady na opravy verejného
osvetlenia.

Po zavedení osvetlenia s väèšou in-
tenzitou nezvýšia sa náklady na jeho
prevádzku?

Pod¾a projektu, ktorý bol spracovaný
v júli minulého roka bola podmienka, aby
sme dostali nenávratný finanèný príspe-
vok úspora výdavkov na elektrickú ener-
giu. Projekt sme podávali v septembri
2015 a Ministerstvo hospodárstva SR,
ako riadiaci orgán pre operaèný program
Konkurencieschopnos� a hospodársky
rast fondov EÚ nám v decembri 2015 vy-
dalo rozhodnutie o schválení našej žia-
dosti v celkovej sume 639 639,99 eur.
Mesto Vrbové sa podie¾alo na tejto inves-
tícii 5 % spoluúèas�ou, èo je 31 981,99
eur. Èo sa týka zvýšenia nákladov, tak
tieto nebudú vyššie z dôvodu, že sa vy-
mieòali staré svietidlá za nové letkové,
ktoré majú podstatne menšiu spotrebu
elektrickej energie a zároveò väèšiu svie-
tivos�, preto bola dodržaná podmienka
z projektu, že nebude vyššia spotreba
elektrickej energie.

Ktorá firma vykonáva práce na inšta-

lácii nového osvetlenia?
Na realizáciu mestského osvetlenia

bolo zrealizované verejné obstarávanie
prostredníctvom Centrálnej obstarávacej
agentúry Nitra, kde po vyhodnotení bola
vybratá firma Venimex Slovakia, s. r. o.,
s ktorou bola následne podpísaná Zmlu-
va o dielo.

Obèania si pochva¾ujú nové osvetle-
nie je intenzívnejšie a pomáha vylepši�
nielen ekonomickú situáciu, ale aj bez-
peènos� v noèných hodinách. Bude za-
vedené vo všetkých uliciach?

Verejné osvetlenie je zrealizované v
celom meste, najmä v úsekoch, kde už
bolo nedostaèujúce. Po skonèení realizá-
cie z projektovej dokumentácie budeme
ešte pokraèova� v osvetlení priechodov
pre chodcov, najmä na hlavných �ahoch
mesta – na Beòovského ulici, Ulici gen.
M. R. Štefánika, Námestí slobody a Šte-
ruskej ceste.

V. HULVAN

Tí starší Vrbovèania si pamätajú na osvetlenie ulíc Vrbového žiarovkami umiest-
nenými na drevených ståpoch elektrického vedenia alebo na kovových konzolách
niektorých domov. Sliepòajúce žiarovky už boli zastarané, a tak v roku 2004 bolo
osvetlenie vylepšené. 210 W žiarovky boli nahradené 36 W v nových osvet¾ovacích
nosièoch osvetlenia. Tým sa dosiahla úspora na spotrebe elektrickej energie, ale aj
zlepšenie osvetlenia. Okrem toho sa zlepšil celkový vzh¾ad mestského osvetlenia.
Po dvanástich rokoch nová technika priniesla i do nášho mesta ïalšie vylepšenia
v osvetlení. Bližšie informácie o tom nám poskytol zástupca primátorky JUDr. Štefan
Kubík.

Pozvanie ve¾vyslankyne
Ve¾vyslankyòa Bulharskej republiky na Slovensku Jej Exce-

lencia pani Margarita Ganeva pozvala primátorku mesta Vrbo-
vé Dott Mgr. Emu Maggiovú a vedúceho útvaru kultúry MsÚ
Vrbové na oslavu štátneho sviatku svojho štátu, ktorá sa us-
kutoèní 10. marca v Bratislave.

Keïže v tom èase sa u nás koná zasadanie Mestského
zastupite¾stva predstavite¾ka Vrbového zaslala pani ve¾vyslan-
kyne pozdravný list s ospravedlnením. Vyberáme z neho:

„Úprimne Vám ïakujeme za pozvánku na oslavu štátneho
sviatku Bulharskej republiky - Dòa oslobodenia. Ve¾mi si to
vážime. Máme tiež pekné spomienky na minuloroènú sláv-
nos�.

Žia¾, pracovné povinnosti nám neumožòujú prís� na Vaše
milé a hodnotné podujatie. V tom istom èase máme totiž za-
sadanie nášho mestského zastupite¾stva, ktoré ako primátor-
ka musím vies�. 

Prijmite preto od nás aspoò srdeèné blahoželanie k štátne-
mu sviatku Bulharskej republiky a želanie, aby sa Váš štát ús-
pešne rozvíjal a napredoval. Zároveò Vás uis�ujem, že aj zo

svojej pozície chcem robi� všetko, aby sa rozvíjali priate¾ské
vz�ahy medzi našimi štátmi, o to viac, že bulharský i slovenský
národ patria do rodiny slovanských národov a že máme viace-
ré spoloèné kultúrne a historické tradície.“

-rb-

Výsledok obchodnej verejnej sú�aže 
Dòa 1. 2. 2016 vyhlásilo mesto Vrbové obchodnú verejnú

sú�až (OVS) na predaj bytu è. 2, ktorý sa nachádza na Ul.
SNP, s. è. 288, vo vlastníctve mesta Vrbové, v k. ú. Vrbové a
vyzvalo na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie
kúpnej zmluvy o predaji bytu vrátane podielu priestoru na spo-
loèných èastiach, spoloèných zariadeniach domu a spoluvlast-
níckeho podielu k pozemkom. Celková výmera bytu je 80 m2.
Minimálna kúpna cena v zmysle uznesenia MsZ è. 12/I/2016
zo dòa 28. 1. 2016 bola urèená vo výške 55 500,00 €.

Mesto Vrbové konštatuje, že v lehote na predkladanie
sú�ažných návrhov, ktorá skonèila dòa 29. 2. 2016 o 14.00
hod. nebola do podate¾ne vyhlasovate¾a doruèená žiadna po-
nuka.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta
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 Vrbovčania 
 narodení
v januári 2016

Ondrej BRESTIČ 1. jan. Piešťany
Tomáš BEŇO 4. jan. Piešťany
Bea MICHALICOVÁ 5. jan. Piešťany
Kristína ONDREJKOVÁ 7. jan. Piešťany
Katarína HALABRÍNOVÁ 7. jan. Myjava
Matej STRECKÝ 12. jan. Piešťany
Jasmína ŠMIRJAK 18. jan. Piešťany

Vitajte medzi nami!

Dòa 10. marca uply-
nulo 10 rokov èo nás
opustil otec, dedko,
pradedko

Ladislav LACKOVIÈ
a dòa 2. mája si pripo-
menieme 2. výroèie úmrtia našej mamy, bab-
ky, prababky 

Márie LACKOVIÈOVEJ.
S láskou, úctou a vïakou v srdci si na

nich spomínajú synovia
Pavol, Marian a Ladislav s rodinami. 
Kto ste ich poznali a mali radi, spomínajte
s nami.

.

PRIPRAVUJEME VE¼A
ZAUJÍMAVÉHO

MO JDS vo Vrbovom má 225 platiacich èlenov a je najpoèetnejšou spolo-
èenskou organizáciou v našom meste. Na èlenskej schôdzi dòa 17. februára si
151 prítomných èlenov vypoèulo hodnotenie èinnosti za rok 2015. Výbor MO
JDS o pripravovaných akciách informuje svojich èlenov vo vývesnej skrinke,
v Hlase Vrbového a mestským rozhlasom. Medzi najob¾úbenejšie v uplynulom
roku boli zájazdy – kúpalisko, vystúpenie spevokolov seniorov v Pieš�anoch a
v Maduniciach, prednášky so zdravotníckou tematikou, aktuálne spomienky,
akcie ostatných spoloèenských organizácií, vianoèné trhy a množstvo podob-
ných. Vydarenou akciou bolo „Športové popoludnie seniorov okresu Pieš�any“
pod záštitou MsÚ, na ktorom v štyroch disciplínach štartovalo 36 sú�ažiacich,
ktorí získali zlaté, strieborné a bronzové medaily za 1., 2. a 3. miesto a ostatní
medailu za úèas�. Za túto akciu si okrem poïakovania všetkým èlenom MO
JDS , ktorí aktívne pomáhali, prevzali „ïakovný list“ primátorka Dott. Mgr.
Maggiová, vedúci útvaru kultúry PhDr. Bosák a za prípravu športového areálu
vyznamenanie III. stupòa JDS Jozef Drinka a Jaroslav Madžo.

Aj pre rok 2016 pripravujeme rôzne zaujímavé akcie o ktorých svojich èle-
nov budeme informova� vo vývesnej skrinke, miestnym rozhlasom, v Hlase Vr-
bového a každý prvý pondelok v mesiaci o 15.00 hod. v našej klubovni v Dome
kultúry, prípadnú zmenu vèas oznámime. Najbližšie stretnutie (a hneï zmena)
14. marca, potom 4. apríla, 2. mája a 6. júna. O všetkom sa doèítate v ïalších
èíslach Hlasu Vrbového.

M. RAFFAYOVÁ, predsedníèka MO JDS

 Ïakujeme všetkým príbuzným, priate-
¾om a známym, ktorí sa prišli posledný raz
rozlúèi� s Annou BRUCHÁÈOVOU, ktorá nás
opustila vo veku nedožitých 81 rokov.

Zároveò ïakujeme za prejavenú sústras�
a kvetinové dary.

Smútiace deti s rodinami
P-No 398/16

„Navždy prestali pre teba hviezdy svieti� 
už navždy prestalo pre teba slnko hria�, 
ale tí, èo �a mali radi, 
nikdy neprestanú na teba spomína�.“

 Dòa 12. marca si pripo-
menieme prvé smutné výroèie
odvtedy, ako nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec,
dedko a brat Štefan KALUŽA.

Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

-N- + foto

Už ôsmy rok uplynie, 
èo stíchol Tvoj hlas, 
len spomienky na Teba vracajú sa zas.

 Dòa 5. marca sme si pripo-
menuli ôsme výroèie úmrtia náš-
ho manžela, otca a starého otca

Jána DRŽÍKA.
Tichú spomienku mu venuje
manželka Helena, švagriné a
dcéry s rodinami.   

                                   P-No 62/16
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O nieèo vyššia úèas� ako pred štyrmi rokmi

VO¼BY 2016 VO VRBOVOM
Smer si štvrtý raz udržal vedúcu prieèku, nezískal však absolútnu väèšinu

ÚČASŤ VO VOĽBÁCH I. okrsok 
ZŠ, Školská

II. okrsok 
Gymnázium

III. okrsok 
ZŠ, Komenského

IV. okrsok 
Dom kultúry

Spolu

osôb % osôb % osôb % osôb % osôb %
POČET OBČANOV OPRÁVNENÝCH
VOLIŤ 1279 100,00 1248 100,00 1186 100,00 1210 100,00 4923 100,00 

CELKOVÝ POČET ZÚČASTNENÝCH
VOLIČOV 833 65,13 746 59,78 740 62,39 728 60,17 3047 61,89

SPOLU PLATNÝCH HLASOV 806 63,02 738 59,13 730 61,55 717 59,26 2 991 60,76

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
dòa 5. marca 2016 vo Vrbovom

Číslo Politická strana alebo hnutie
I. okrsok II. okrsok III. okrsok IV. okrsok Spolu

osôb % osôb % osôb % osôb % osôb %
1 Strana TIP 2 0,25 2 0,27 0 0,0 2 0,28 6 0,2

2 Strana moderného Slovenska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0

3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO -
NOVA)

123 15,26 133 18,02 93 12,74 87 12,13 436 14,58

4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 1 0,12 2 0,27 1 0,14 0 0,0 4 0,13

5 ŠANCA 0 0,0 3 0,41 0 0,0 3 0,42 6 0,2

6 SME RODINA - Boris Kollár 56 6,95 44 5,96 49 6,71 61 8,51 210 7,02

7 Strana zelených Slovenska 10 1,24 6 0,81 7 0,96 4 0,56 27 0,9

8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0

9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 0 0,0 0 0,0 1 0,14 0 0,0 1 0,03

10 VZDOR - strana práce 0 0,0 0 0,0 1 0,14 1 0,14 2 0,07

11 MOST - HÍD 8 0,99 15 2,03 18 2,47 8 1,12 49 1,64

12 Slovenská národná strana 71 8,81 50 6,78 61 8,36 58 8,09 240 8,02

13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 1 0,12 1 0,14 0 0,0 0 0,0 2 0,07

14 Komunistická strana Slovenska 2 0,25 2 0,27 3 0,41 4 0,56 11 0,37

15 Slovenská demokratická a kresťanská únia -
Demokratická strana

1 0,12 3 0,41 4 0,55 5 0,70 13 0,43

16 SMER - sociálna demokracia 264 32,75 203 27,51 229 31,37 245 34,17 941 31,46

17 Kresťanskodemokratické hnutie 36 4,47 95 12,87 30 4,11 25 3,49 186 6,22

18 Slovenská občianska koalícia 3 0,37 9 1,22 6 0,82 10 1,39 28 0,94

19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 81 10,05 51 6,91 68 9,32 67 9,34 267 8,93

20 #SIEŤ 43 5,33 45 6,10 52 7,12 46 6,42 186 6,22

21 Strana maďarskej komunity 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0

22 PRIAMA DEMOKRACIA 4 0,5 0 0,0 1 0,14 0 0,0 5 0,17

23 Sloboda a Solidarita 100 12,41 74 10,03 106 14,52 91 12,69 371 12,4

5. marca sa na Slovensku uskutoènili
deviate parlamentné vo¾by po r. 1989. Vo
Vrbovom sa do nich aktívne zapojilo 3047 voli-
èov (61,89 %), kým pred štyrmi rokmi 3018
volièov (59,25 %).

Poradie kandidujúcich subjektov vo Vrbo-
vom (prvý údaj je z r. 2016, údaj v zátvorke z r.

2012):
1. Smer - 31,46 % (50,96 %),
2. Obyèajní ¾udia 14,58 % (8,94 %),
3. Sloboda a Solidarita 12,40 % (5,13 %),
4. ¼udová strana 8,93 % (1,75 %),
5. SNS 8,02 % (5,26 %),
6. SME Rodina 7,02 % (nová strana),

7. KDH 6,22 % (12,76 %),
7. Sie� 6,22 % (nová strana).

Štrnás� strán získalo v tomto roku pod 1 %
hlasov alebo nezískalo žiaden hlas.

Podrobné výsledky pod¾a okrskov si môžete
pozrie� v tabu¾ke.

-rb-, PK
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Príchod jari ohlásili prvé jarné kvety
snežienky. Biele kvietka už zdobia lesné
úboèia Tlstej hory, alebo ako hovoria Vr-
bovèania „Babylón“. Najmä deti si odná-
šajú kytièky snežienok pripomínajúce
snehové gule. Pri poh¾ade nad takto zma-
renou krásou sa èasto zamyslíme nad
ich osudom. Už nieko¾ko rokov sú sne-
žienky obe�ami neuváženého živelného
zberu, pri ktorom sa vytrhnutie kvetu
z pôdy aj s cibu¾kou nièia. V niektorých
oblastiach je snežienka jarná vyhlásená

za chránenú rastlinu, prièom zákaz zberu
sa vz�ahuje na podzemné èasti vo všet-
kých stupòoch vývoja. Zber nadzemnej
èasti je však dovolený, i tak nesnažte sa
robi� preteky v tom kto viac natrhá a uro-
bí väèšiu kytièku. Ak sa teda vyberiete do
lesa, aby ste sa potešili prvým jarným
kvetom nech vám staèí pár kvietkov, kto-
ré vo vašom byte, èi pracovisku pripome-
nú príchod jari.

Do našich konèín sa postupne zaèali
vraca� z teplejších krajov s�ahovavé vtáky

– prví poslovia jari. Èasto sa zamyslíme
nad tým preèo od nás na jeseò odlietajú.
Najèastejšie sa to zdôvodòuje nedostat-
kom potravy v zimných mesiacoch. S�a-
hovanie vtákov je z rozlièných príèin zaují-
mavé. Preèo sa vtáky s�ahujú, ako to
vzniká, kam sa s�ahujú, ako sa s�ahujú,
kedy sa vracajú a èo im dáva impulz. Na
mnohé otázky ešte nevieme da� spokoj-
nú odpoveï. Naše vtáky tiahnu väèšinou
juhozápadným smerom. Sú to vtáky, kto-
ré sa k nám vracajú skoro na jar. Druhá
èas� sa s�ahuje južným smerom a odlie-
tajú do tropických oblastí Afriky. Tie sa
vracajú k nám koncom marca, zaèiatkom
apríla. Patrí k nim lastovièka, vlha a iné.
Našu pozornos� upúta hlavne prílet lasto-
vièky a jej príbuzný druh beloritka obyèaj-
ná, ¾udovo nazývaná juríèka. Ich štebota-
nie je neodmyslite¾né s príchodom jari.
Prekonala tisíce kilometrov, aby sa vráti-
la na miesta odkia¾ v jeseni odletela. Žia¾
i týchto malých operencov poznaèila sú-
èasná moderná doba. Ich hniezda na
priedomiach rodinných domov vymizli a
na vysokých panelových domoch si ne-
majú možnos� umiestni� svoje hniezda,
kde by vychovali novú generáciu. Zatia¾
èo s príchodom jari nám nad hlavami pre-
lietavali krúžiaci operenci loviaci škodlivý
hmyz vidíme len nieko¾ko jedincov. Nuž,
vitajte poslovia jari.

V. HULVAN

Nadýchni sa
Svieži dážï, sprevádzajúci chladné ráno,
striedajúci sa so slnkom a letmý vánok
Spev a piskot vtákov, èo prebudili tvoj spánok
Kvitnúce kvietky na záhrade lásky
Púèiky potešenia pre tváre bez vrásky
aj s vráskou a k tomu detské hlásky
Sú predzves�ou, vari,
sladkej, voòavej jari.

Soòa JARÁBIKOVÁ

Vyhláška mesta Vrbové è. 1/2016
o mieste a èase zápisu die�a�a na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základnej škole vo Vrbovom
Mesto Vrbové ako zriaïovate¾ základných škôl urèuje pod-

robnosti o zápise detí do prvého roèníka základných škôl v zria-
ïovate¾skej pôsobnosti mesta Vrbové pre školský rok 2016/
2017 a vyhlasuje zápis v súlade so zákonom è. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení nie-
ktorých iných zákonov, zákonný zástupca die�a�a, pestún, alebo
obèan, prípadne ústav, ktorému bolo die�a na základe súdneho
rozhodnutia zverené do výchovy je povinný prihlási� na zápis die-
�a, ktoré do 31. augusta 2016 dovàši šiesty rok veku, ako aj
die�a, ktorému bol odložený zaèiatok školskej dochádzky o je-
den rok pri zápise v roku 2015 a v súlade s VZN mesta Vrbové
è. 5/2016 o mieste a èase zápisu die�a�a na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole vo Vrbovom. 

Zápis detí do prvého roèníka základných škôl v zriaïovate¾-
skej pôsobnosti mesta Vrbové pre školský rok 2016/2017 sa
uskutoèní:

7. (štvrtok) a 8. (piatok) apríla 2016
v èase od 14.00 do 17.00 hod.,

a to v týchto školách:
Základná škola, Komenského 2, Vrbové

Základná škola, Školská 4, Vrbové

Na zápis treba prihlási� aj deti so zdravotným znevýhodne-
ním a zároveò prinies� aj úradný doklad o druhu postihnutia.

Každá škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné
údaje: 

a) rodný list die�a�a,
b) osobné údaje zákonných zástupcov, rodièov (meno a prie-

zvisko, adresa zamestnávate¾a a trvalé bydlisko).
Ïalšie náležitosti potrebné k zápisu urèí riadite¾, riadite¾ka

školy.
Mesto Vrbové ukladá riadite¾om základných škôl a mater-

skej školy neodkladne zverejni� túto vyhlášku na vidite¾nom
mieste budovy školy a na internetovej stránke školy.

Spoloènému školskému úradu mesto Vrbové ukladá zabez-
peèi� zverejnenie vyhlášky v mestskom rozhlase a v Hlase Vrbo-
vého.

Prosíme rodièov, aby si priniesli rodný list die�a�a a obèian-
sky preukaz.

Zapisujeme deti všetkých záujemcov narodené od 1. sep-
tembra 2009 do 31. augusta 2010

Vo Vrbovom, 29. februára 2016

Dott. Mgr. Ema Maggiová,
primátorka mesta Vrbové

VÍTAJTE POSLOVIA JARI
Zima sa koneène od nás odobrala, i keï sa obèas ešte ohlási noènými mrazík-

mi. Ve¾mi nás nepotrápila, oteplenie našej planéty sa èoraz výraznejšie prejavuje.
Klimatické zmeny poznaèili najviac dva zimné mesiace. Január bol najteplejší od
zaèiatku meraní. Podobne február bol mimoriadne teplý a na mnohých miestach
daždivý. Výdatné dažde spôsobili vzostup vodných hladín a povodne. V utorok 1.
marca sa zaèína pod¾a meteorologického a klimatologického kalendára už jarný me-
siac. Poèasie má by� podobné ako vo februári, to znamená teplejšie, než bývalo zvy-
kom za predchádzajúceho polstoroèia.
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Spell & Tell
V piatok 12. februára sa v aule Gymnázia J. B. Magina vo

Vrbovom stretli žiaci základných škôl pieš�anského a novo-
mestského okresu, aby si porovnali svoje znalosti v anglic-
kom jazyku. Štvrtého roèníka sú�aže Spell & Tell sa zúèastni-
lo 9 tímov. Spell & Tell je sú�až v anglickom jazyku urèená
pre žiakov základných škôl. Žiaci majú možnos� ukáza� svoje
schopnosti ako jednotlivci, ale aj ako tím. Prvý èlen tímu mal
za úlohu „vyspelova�“ èo najviac anglických slov za devä�de-
siat sekúnd. Druhý èlen tímu dopåòal správne slová do viet
a posledný úèastník mal vytvori� príbeh zo série obrázkov.
V ïalšej èasti sa žiaci preukázali ako tím. Najskôr dopåòali
chýbajúce slová do anglickej piesne a potom museli urèi�
správne poradie viet. V poslednom kole sústredili svoju po-
zornos� na prezentáciu, ktorú pre nich pripravila rodáèka z a-
merického Arkansasu, Carolyn Tillman. Kým porota vyhodno-
covala posledné kolo, žiaci sa mohli Carolyn spýta� èoko¾vek,
èo ich zaujímalo. Samozrejme, celá sú�až prebehla v anglic-
kom jazyku. Tretie miesto v sú�aži obsadili žiaci Základnej
školy na Mojmírovej ulici v Pieš�anoch. Druhé miesto si za-
slúžili žiaci Základnej školy z Hornej Stredy. Ví�azstvo s ve¾-
kým náskokom dosiahli žiaci II. Základnej školy vo Vrbovom
(na snímke vpravo).

M. DAFÈÍKOVÁ

ENERGIA S ROZUMOM
Historická budova Elektrárne Pieš�any hostila vo štvrtok 28. ja-

nuára 2016 podujatie – seminár „Energia s rozumom“ pod zášti-
tou Západoslovenskej energetiky, a. s., CEEV Živica a Nadácie
Ekopolis, kde sa zástupcovia týchto spoloèností stretli so zástup-
cami piatich vybraných škôl a samospráv zo západného Sloven-
ska.

Mesto Vrbové na seminári reprezentoval tím v zložení: Mgr.
Alexandra Chromiaková a študentky Katarína Hajduová, Beáta Ku-
baláková za Gymnázium J. B. Magina Vrbové a Mgr. Matúš Opatov-
ský za Mestský úrad Vrbové.

Študenti, pedagógovia a zástupcovia samospráv v rámci disku-
sie a workshopov prezentovali nápady ako šetri� energiou, a tým aj
životné prostredie. Úèastníci semináru sa mohli dozvedie� ako sa
pokúsi� vypracova� dobrý projektový zámer energetického vylepše-
nia svojej školy èi verejnej budovy. V prípade schválenia predlože-
ného projektu môže škola na realizáciu opatrení s cie¾om reálnych
energetických úspor získa� z programu „ENERGIA S ROZUMOM“
finanènú podporu vo výške 700 € a samospráva pre realizáciu e-
nergetických úspor vo verejnej budove sumu 4000 €. Dôležitou sú-
èas�ou projektov je aj vzdelávanie. Príprava podkladov projektov
v kooperácií študentov, pedagógov, zamestnancov samosprávy
s odborníkmi z oblasti energetiky môžu poslúži� žiakom a študen-
tom na získavanie vedomostí a skúseností v cennom prepojení
s praxou. 

Školy a samosprávy sa vo svojich riešeniach chcú zamera� na-
príklad na stavebné úpravy, ktoré zamedzia prílišným stratám tep-
la a teda aj financií vo vykurovacej sezóne, niektorí zvažujú inštalá-
ciu zariadení, ktoré využívajú obnovite¾né zdroje energie a iní roz-
mýš¾ajú o výmene neefektívnych svietidiel, ktoré povedú k úspo-
rám spotrebovanej elektrickej energie.

Mgr. MATÚŠ OPATOVSKÝ

VO VRBOVOM SA
IM PÁÈILO

Predsedníèka Okresnej organizácie JDS v Pieš�anoch Má-
ria Ilavská požiadala vedenie MsÚ vo Vrbovom o možnos� us-
kutoèni� školenie predsedov, pokladníkov a predsedov revíz-
nej komisie ZO JDS v okrese Pieš�any vo Vrbovom, èo aj bolo
24. februára v kúrii M. Beòovského. V pieš�anskom okrese je
16 ZO JDS a zástupcovia týchto organizácií boli v úvode ško-
lenia privítaní a pozdravení primátorkou nášho mesta a ako
ukázala diskusia, so záujmom si vypoèuli krátku históriu o Vr-
bovom a o kúrii M. Beòovského, ktorú prítomným podal vedú-
ci útvaru kultúry PhDr. Bosák. Prítomní sa viacerými otázkami
zaujímali napr. o vrbovskú vežu, synagógu ako i ostatných
známych vrbovských rodákov a všetci prítomní dostali „vrbov-
ský dukát“. Školenie previedla predsedníèka KO JDS a pred-
sedníèka revíznej komisie KO JDS v Trnave.

Prítomní odchádzali spokojní a urèite sa naše mesto a
všetky nové poznatky, aj zo školenia, zapísali do ich pamäti a
o všetkom oboznámia svojich èlenov v ZO JDS v okrese Pieš-
�any.

M. R., foto PK
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V dòoch 28. až 30. januára sa v priestoroch výstaviska In-
cheba v Bratislave konal 23. roèník ve¾trhu gastronómie DANU-
BIUS GASTRO. Neodmyslite¾nou súèas�ou ve¾trhu sú sprievodné
podujatia, ktoré prezentujú zruènosti barmanov, baristov, ku-
chárov, cukrárov, pekárov a someliérov. V rámci celoslovenskej
sú�aže DANUBIUS GASTRO CUP KUCHÁR JUNIOR, ktorú vyhlásil
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov sa so svojou školou - SOŠ
obchodu a služieb, Mojmírova, Pieš�any zúèastnil aj Vrbovèan –
FILIP RAKÚS. Študent tretieho roèníka získal striebornú medai-
lu v odbore kuchár junior v konkurencií 27 sú�ažiacich študen-
tov z celého Slovenska za recept s názvom: Plnená prepelica
na perníkovo – pomaranèovej omáèke, zemiakový fondant a car-
paccio z karfiolu s restovanými hubami a frekmentovanými po-
maranèmi. Úspešnú realizáciu receptu musel zvládnu� v èaso-
vom limite 45 minút. Úspech Filip zaznamenal aj v minulom ro-
ku, keï v rámci podujatia Žilinská gastronomická jeseò získal
vo svojej kategórií bronz. V rámci letnej školskej stáže tiež ab-
solvoval mesiac v jednej z najväèších bratislavských reštaurácií
FOU ZOO. Ako šikovný mladý vrbovský kuchár sám hovorí, jeho
snom je ma� svoju vlastnú reštauráciu, kde by mohol naplno
prezentova� svoju gastronomickú fantáziu pri príprave jedál. 

Èitate¾om Hlasu Vrbového ponúkame znenie „strieborného
receptu“: 

Plnená prepelica na perníkovo-pomaranèovej omáèke, ze-
miakový fondant a carpaccio z karfiolu s restovanými hubami
a frekmentovanými pomaranèmi.

Budeme potrebova�: Prepelica, peèivo, petržlenová vòa�,

rozmarín, tymián, vajcia, mlieko, kuracie peèienky, slanina, kar-
fiol, zemiaky, maslo, pomaranè, mleté chili, strúhanka, boriev-
ky, so¾, mleté korenie, hríby – kuriatka, med z ruží, slivkový per-
ník, èervené víno, so¾, olej.

Príprava: 
Prepelicu si vykostíme a zaèneme pripravova� plnku: peèivo

pokrájané na kocky rozmoèíme v mlieku, pridáme vajcia, roz-
pustené maslo, so¾, korenie, nasekané bylinky a zmiešame
v plnkovú zmes. Ïalej si pokrájame kuracie peèienky a slaninu
na malé kocky, jemne opeèieme na panvici. Všetko spolu pre-
miešame, plnkovú zmes vložíme do prepelice a pripravíme si
ešte fondant.

Zemiakový fondant pripravíme tak, že zemiaky pokrájame na
kocky, jemne orestujeme do zlatista na panvici vo väèšom
množstve masla, dochutíme so¾ou, trochou pretlaèeného ces-
naku, tymiánom a dáme piec� asi na 20 minút do rúry pri teplo-
te 180°C spolu s prepelicou. 

 Poèas peèenia prepelice so zemiakmi si ešte môžeme pri-
pravi� zmes - slaninovú strúhanku, keï slaninu so strúhankou
dochutenú štipkou chili a soli jemne opražíme na oleji a potom
v mixéri pomelieme na zmes, ktorú môžeme použi� ako podklad
pod zemiakový fondant pri jeho servírovaní.

Perníkovo – pomaranèová omáèka sa skladá z demi-glaceo-
vej omáèky, ktorú pripravíme tak, že dohneda upeèené prepeli-
èie kosti pomaly varíme v malom množstve vody spolu s poma-
ranèovými šupami asi 2 hodiny, ku koncu varenia dolejeme tro-
chou èerveného vína, potom precedíme, necháme vychladnú�,
pridáme so¾, korenie, chili, na panvici opražené borievky a za-
hustíme nastrúhaným perníkom.  

Carpaccio pripravíme tak, že z karfiolu vyberieme menšie
„mozoèky“, nastrúhame ich, potom z nich vyformujeme menšie
kopèeky, osolíme, posypeme mletým chili a s flambovacou piš-
to¾ou oflambujeme. 

Hríby - kuriatka najprv blanšírujeme, precedíme, následne
dochutíme so¾ou, korením a krátko opeèieme na rozpálenom
masle. 

Frekmentovaný pomaranè pripravíme tak, že pomaranè dô-
kladne ošúpeme, pokrájame na polmesiaèiky, krátko opeèieme
na masle a následne polejeme medom z ruží.

Prajeme Vám dobrú chu�. 

text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ, foto: archív Filip Rakús

Striebro pre mladého kuchára z Vrbového

Vrbovèan Filip Rakús druhý z¾ava.

Zo spomienok pamätníka

KOVÁČI
Vrbové bolo známe tým, že po¾nohospodári si ve¾mi vážili pôdu.

Pri rozhodovaní obce o vstupe  priemyslu vždy silne oponovali.
Väèší hospodári pri obrábaní svojich polí mali svoje kone. Konský

záprah sa využíval všestranne aj kone a ich povozy si vyžadovali svoju
údržbu a starostlivos�. Nezastupite¾nú úlohu tu mali aj kováèi.

Vo Vrbovom bolo viac kováèov: na Hornom konci – páni Šulovský,
Tvaroška, Raffay.

Dôležitou súèas�ou kováèa bola vyhòa s prívodom vzduchu, náko-
va, kladivá rôznych tvarov a hmotností, rôzne kliešte, pilníky a ïalšie
prípravky. Dôležitá bola nádoba s chladiacou – kaliacou vodou. Kováè
musel ma� pri práci ochranné pomôcky – koženú zásteru, rukavice,
okuliare, vhodnú obuv. Pri práci mal i pomocníka. Súèas�ou práce bo-
lo podkúvanie koní. Práca kováèa si vyžadovala fyzickú silu, zruènos�,
odolnos� voèi teplotným zmenám, cit pre tvar. 

Nás malé deti pri�ahovala žiara ohniska, v ktorej kováè žeravil že-
lezo a následne ho koval na kovadline. Obdivovali sme celý rituál pod-
kúvania koní, nasávali pach spálenej rohoviny konských kopýt, v po-
dveèer lietajúce iskry z kovaného železa.

Postupne sa táto profesia vytratila z našich obcí, pres�ahovala sa
do umeleckých ateliérov – ozdobné kovanie.

Ing. Milan KRIHÁK
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Florbal SŠ, okresné kolo

DIEVÈATÁ
Z VRBOVSKÉHO

GYMNÁZIA OBSADILI
1. MIESTO  

Začiatkom marca, 1. a 2., usporiada-
lo CVČ Ahoj Piešťany za spolupráce
piešťanského gymnázia v ich hale ok-
resné kolo stredoškolskej súťaže diev-
čat aj chlapcov vo florbale.  

V súťaži dievčat súťažili tri stredné
školy, okolo 34 hráčok. Najlepšie bolo
Gymnázium J. B. Magina Vrbové, ktoré
zvíťazilo nad Gymnáziom Piešťany 1:0
aj nad Hotelovou akadémiou 2:0. Druhé
miesto patrí gymnazistkám z Piešťan,
ktoré zvíťazili na Hotelovou akadémiou
2:1. Najlepšou strelkyňou sa stala Ga-
briela Žitňanská z Gymnázia J. B. Magi-
na Vrbové dvoma gólmi. Víťazné druž-
stvo z Gymnázium J. B. Magina Vrbové
postupuje do krajského kola.  

V súťaži chlapcov súťažilo sedem
stredných škôl, spolu asi 79 florbalistov,
ktorí boli rozdelení do dvoch skupín,
v ktorých hral každý s každým. Víťazi
skupín hrali finále a mužstvá umiestne-
né na 2. miestach hrali spolu o 3. mies-
to.

V skupina „A“ bolo najlepšie Gymná-
zium Vrbové, ktoré zvíťazilo nad SOŠ
technickou 2:0, nad SOŠ záhradníckou
3:0 a remizovalo s Hotelovou akadé-
miou 1:1, ktorá skončila na 2. mieste,
keď zvíťazila nad SOŠ technickou 3:2
a prehrala so SOŠ záhradníckou 4:2.  

Skupina „B“ najlepšie bolo piešťan-
ské gymnázium, ktoré vyhralo oba svoje
zápasy, nad SOŠOaS 4:1 a nad SPŠE
2:1. Druhé miesto obsadilo SOŠOaS. 

Zápas o 3. miesto: Hotelová akadé-
mia – SOŠOaS 4:0. Finále: Gymnázium
Piešťany – Gymnázium Vrbové 3:2. Naj-
poduktívnejší hráč bol Daniel Kunic
z Gymnázia Vrbové, dal 2 góly + 3 asis-
tencie. Druhé miesto získali Jakub Mi-
chalec (Hotelová akadémia), Tomáš
Svetlík a Šimon Svetlík, obaja z Gym-

názia P. de Coubertina Piešťany a To-
máš Puchý (Gymnázium Vrbové). Všet-
ci dali po troch góloch. Do krajského ko-
la chlapcov postúpilo Gymnázium Pieš-
ťany. 

Peter SEDLÁČEK

Obhájil
prvenstvo

Bežecký veterán z Vrbového Peter Sto-
lárik (na hornej snímke na stupni víťa-
za), ročník 1947, obhájil v kategórii nad
60 rokov prvenstvo v celoročnej bežec-
kej súťaži Trnavská župná bežecká liga.
Súťaž Trnavská župná bežecká liga po-
zostáva z trinástich pretekov z územia
Trnavského samosprávneho kraja. Vla-
ňajší ročník bol celkovo siedmym roční-

kom celoročnej súťaže, z toho v šiestich
ročníkoch zvíťazil náš pretekár v kate-
górii nad 60 rokov Peter Stolárik. Vy-
hodnotenie celoročnej súťaže, Trnav-
skej župnej bežeckej ligy, prebehlo po
skončení bežeckého podujatia Suchov-
ská pätnástka v kultúrnom dome v Su-
chej nad Parnou.
K veľkému úspechu Petrovi Stolárikovi
gratulujeme a ďakujeme za reprezentá-
ciu Vrbového.

rr

KARATE -
BRATISLAVSKÝ POHÁR

MLÁDEŽE
Dňa 21. februára sa vo Viničnom ko-

nala súťaž karate s názvom Bratislav-
ský pohár mládeže. Súťaž usporiadala
Bratislavská únia karate. Zo Seigokan
Vrbové sa súťaže zúčastnili dvaja súťa-
žiaci, a to súrodenci Filip a Bianka Su-
chá. Obaja súťažili v súťaži kumite. Filip
medzi mladšími žiakmi do 9 rokov. Po-
čas zápasu získal od rozhodcov rovna-
ký počet bodov ako jeho súper. Takže
o výsledku rozhodli nakoniec závereč-
ným verdiktom rozhodcovia. I keď Filipa
neurčili ako víťaza, dokázal vybojovať
viacero bodov, veľmi sa zlepšil a bol
skutočne kvalitným súperom pre jeho
protivníka z Bratislavy. Bianka Suchá
rovnako ako Filip získala pre seba tiež
množstvo cenných bodov. V kumite
mladšie dorastenky do 45 kg obsadila
nakoniec krásne tretie miesto. Blahože-
láme.

Michal BABIAR

ZO ŠPORTU


