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Mesto Vrbové vás pozýva na

Jarný vrbovský
jarmok
v sobotu 16. apríla 

Z kultúrneho programu:

  8.00 hod. vysielanie mestského rozhlasu    
  9.00 hod. DH Vrbovanka zdraví jarmoèníkov
10.00 hod. Vystúpenie folklórneho súboru

Slneènica Pieš�any (30. výroèie
jestvovania)

12.00 hod. Jarmoèná sú�až
12.10 hod. Predstavujú sa Karpatskí valaškári z Dolnej Krupej
14.00 hod. Záver kultúrneho programu

Ïalší jarmok sa uskutoèní v sobotu 24. septembra.

Mesto Vrbové organizuje akciu

ZA KRAJŠIE VRBOVÉ
od 4. do 15. apríla 2016

pondelok 7.30 - 18.00 hod.
utorok 7.30 - 14.30 hod.
streda 7.30 - 18.00 hod.

štvrtok 7.30 - 14.30 hod.
piatok 7.30 - 18.00 hod.

Občania môžu svoj odpad voziť 
do zberného dvora (areál bývalého Vetesu).

30. marca sa v kúrii M. Beòovského uskutoènilo pri príležitosti Dòa
uèite¾ov ich morálne oceòovanie (na snímke). Na úvod zazneli klavírne
skladby v podaní Timoteja Bartovica a Terezy Fifikovej, ktoré spevom
doplnila Tamara Máliková. Žiaci vystúpili pod vedením uèite¾ky Daniely
Granèarovovej z CZUŠ sv. Gorazda.

Po privítaní nasledoval príhovor prednostky Mestského úradu Vr-
bové Ing. Renáty Taranovej, ktorú z dôvodu svojich zdravotných problé-
mov poverila zastupovaním na slávnosti primátorka Dott. Mgr. Ema
Maggiová. Ing. Taranová v príhovore vysoko v mene mesta ocenila ná-

roènú prácu našich pedagógov, ktorí sa jej s láskou venujú.
Potom PaedDr. Patrik Kýška, vedúci Spoloèného školského úradu

vo Vrbovom, postupne predstavil uèite¾ov, ktorí boli navhnutí na morál-
ne ocenenie. Po prevzatí Pamätnej medaily mesta Vrbové, vecných da-
rov a zápise do mestskej pamätnej knihy sa za všetkých prítomných pe-
dagógov poïakoval PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

Na záver všetkým oceneným zablahoželala PhDr. Jana Miklášová,
predsedníèka komisie kultúry, športu mládeže a vzdelávania MsZ Vrbo-
vé.  Pokraèovanie na 2. strane
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Dokonèenie z 1. strany

Materská škola

Mgr. Dagmar Potroková
Pracuje v školských službách od roku 1990. Zaèínala v Pieš-

�anoch, potom pôsobila dva roky ako uèite¾ka MŠ Zigmundíka
vo Vrbovom, v rokoch 1999 – 2007 bola uèite¾kou a neskôr ria-
dite¾kou MŠ v Šterusiach. V  roku 2008 sa opä� vrátila do Vrbo-
vého, je uèite¾kou MŠ na elokovanom  pracovisku na Súkenníc-
kej ul. Jej pracovný štýl a prejav je kultivovaný a profesionálny.
Je ochotná vždy pomôc�, poradi�.  Okrem toho už nieko¾ko rokov
vedie folklórny krúžok Kolovrátok, kde vštepuje de�om vz�ah
k hudbe a ¾udovým tradíciám. 

Daniela Strapatá 
V školských službách pracuje ako uèite¾ka MŠ od roku

1981. Svoju pedagogickú dráhu zaèala v materskej škole v Dol-
nom Lopašove. Postupom èasu pracovala na MŠ Chtelnica a
MŠ Prašník. V roku 1992 prešla pracova� do Vrbového kde pra-
cuje ako uèite¾ka MŠ dodnes. Daniela Strapatá patrí k uèite¾-
kám, ktoré vykonávajú svoju prácu nie ako zamestnanie, ale do-
slova poslanie. Poèas svojej dlhoroènej praxe vedie deti k láske
k výtvarnému umeniu. No dobré výsledky dosahuje i v ostatných
výchovných zložkách ako sú hudobná i pracovná výchova detí.
Aktívne sa zapája  do plnenia projektov podporovaných školou.

Základná škola, Školská ul. 4, Vrbové

Mgr. Sylvia Brnová
Na ZŠ vo Vrbovom na Školskej ulici zaèala pracova� v roku

2003 ako uèite¾ka slovenského jazyka a literatúry a nemeckého
jazyka. Poèas svojej uèite¾skej praxe v ZŠ vo Vrbovom pripravo-
vala žiakov na recitaèné sú�aže Hollého pamätník, Šaliansky
Ma�ko a iné a na olympiádu z nemeckého jazyka. Pod jej vede-
ním žiaci dosahovali popredné umiestnenia v okresných a  kraj-
ských kolách. Pracovala na príprave projektov podporo- vaných
EÚ s partnerskou školou vo Vítkove. V súèasnosti sa podie¾a na
organizácii záujmových a mimoškolských podujatí v škole a
mnohých ïalších aktivitách.

Mgr. Marcela Vesperínová
Na ZŠ vo Vrbovom na Školskej ulici zaèala pracova� v roku

2003 ako uèite¾ka 1. stupòa Základnej školy. Poèas svojej uèi-
te¾skej praxe v ZŠ vo Vrbovom pripravovala žiakov na mnohé re-
gionálne sú�aže. Pod jej vedením žiaci dosahovali popredné u-
miestnenia v okresných a  krajských kolách. Aktívne pracovala
ako správca žiackej knižnice. V súèasnosti sa podie¾a na orga-
nizácii záujmových a mimoškolských podujatí v škole a mnohých
ïalších aktivitách. Pripravuje so žiakmi recitaèné pásma ku Dòu
matiek, k Vianociam a pri iných slávnostných príležitostiach.

Základná škola, Komenského 2, Vrbové

Mgr. Viera Hankócyová
Pracuje ako pedagóg štyridsa� rokov. Od roku 1991 pracuje

v ZŠ Komenského Vrbové a od roku 2009 pôsobí vo funkcii ria-
dite¾ky tejto školy. Pod jej vedením sa v škole vytvorilo 7 nových
odborných uèební  a 4 triedy, ktoré boli  vybavené  informaènou
technikou. V èase mimo vyuèovania sa od roku 1995 venovala
žiakom turistického krúžku. Spoloèenskému dianiu v meste pri-
spela nácvikom rôznych kultúrnych podujatí a divadelnej hry. Jej
zásluhou škola každoroène zaznamenáva ve¾mi dobré výsledky
vo výchovno-vzdelávacom procese. V roku 2015 v rámci celoslo-
venského hodnotenia ZŠ a SŠ škola získala 2. miesto v okrese
Pieš�any a 8. miesto v Trnavskom kraji.

Mgr. Lívia Hošnová
Vyštudovala aprobáciu Uèite¾stvo pre I. stupeò ZŠ na Peda-

gogickej fakulte UK v Trnave. Po jeho ukonèení štyri roky uèila
žiakov I. stupòa v Bratislave. Od roku 1988 pôsobí vo Vrbovom.
V súèasnosti vykonáva funkciu zástupkyne pre I. stupeò už 15
rokov. Poèas svojej pedagogickej praxe vštepovala de�om zá-
kladné vedomosti z predmetov I. stupòa. Na hodinách hudobnej
výchovy a v speváckych krúžkoch viedla deti k láske k ¾udovým

piesòam z nášho regiónu. Organizaène zabezpeèovala rôzne
projekty aj s medzinárodnou úèas�ou. Spoluorganizovala škol-
ské akcie a sú�aže. 

Mgr. Dagmar Potroková pri preberaní ocenenia od pred-
nostky Mestského úradu vo Vrbovom Ing. Renáty Taranovej a
predsedníèky komisie kultúry, športu mládeže a vzdelávania
MsZ Vrbové PhDr. Jany Miklášovej.

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda

Daniela Granèarovová
Už od roku 1963 pracovala ako lektorka hudby na Osvetovej

besede vo Vrbovom, od r. 1968 v Závodnom klube ROH pri n. p.
Trikota, neskôr v T-klube a od r. 1993 sa stala uèite¾kou Základ-
nej umeleckej školy vo Vrbovom. Žiaci pod jej vedením dlhodobo
dosahujú výborné výsledky. Mnohí z nich sú absolventmi konzer-
vatória i vyšších hudobných škôl. Dlhoroène spolupracuje
s mestom Vrbové pri kultúrnych podujatiach. V minulosti sa tiež
ve¾kou mierou podie¾ala na tvorbe hudobných albumov „Tá vr-
bovská vežièka“ a „Prišiel ten èas veselý“.

Lenka Záhorcová
Zodpovedne pristupuje k svojej práci. Aktívne sa podie¾a na

podujatiach organizovaných nielen školou, ale aj mestom Vr-
bové. Svojich žiakov úspešne pripravuje na regionálne sú�aže.
Aktívne tiež spolupracuje s taneèným odborom.

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Mgr. Pavol Koiš 
Je ocenený za dlhoroènú aktívnu a zodpovednú športovú prí-

pravu žiakov a následné dosiahnutie významných športových ú-
spechov so žiakmi našej školy, v rámci kraja i Slovenska.

Mgr. Tatiana Vavríková
Je ocenená za dlhoroèné kvalitné vyuèovanie humanitných

predmetov Obèianskej náuky a dejepisu na škole a zodpovednú
prípravu žiakov na olympiády a každoroènú vedomostnú sú�až  
„Mladý Európan“.                                                         foto PK

Mesto ocenilo pedagógov našich škôl
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Vrbovčania zomrelí
v januári a februári 2016

Eva JURÍČKOVÁ
† 7. 1. Trnava 55-ročná

Ivan GRÉK
† 10. 1. Piešťany 61-ročný

Mária PUVÁKOVÁ, rodená Šimnová
†  21. 1. Vrbové 81-ročná

Štefan KUBÍK
† 26. 1. Vrbové 86-ročný

Seréna GRÉKOVÁ, rodená Čathóová
† 26. 1. Trnava 89-ročná

Boris DREVENÁK
† 31. 1. Piešťany 52-ročný

Anton KUNÍK
† 2. 2. Moravany nad Váhom 104-ročný

Marián BELIČKA
†  6. 2. Vrbové 59-ročný

Ernest HULVAN
† 7. 2. Piešťany 88-ročný

Anna BRUCHÁČOVÁ, rodená Gablovská
† 16. 2. Trenčín 80-ročná

Doplnok:
Anton VICEN

† 22. 11. 2015 Česko 76-ročný

Česť ich pamiatke!

Miestna skupina SÈK vo Vrbovom,
ktorá má 175 èlenov, 15. marca bilan-
covala v kúrii Mórica Beòovského na
výroènej èlenskej schôdzi svoju èin-
nos�. Prítomná bola i primátorka mes-
ta Dott. Mgr. Ema Maggiová, ako i zá-
stupcovia regionálnej správy i partner-
ských organizácií. Schôdza bola spo-
jená s odmeòovaním darcov. Jej prog-
ram spestrili svojim vystúpením taneè-
níèky Cirkevnej základnej umeleckej
školy sv. Gorazda vo Vrbovom.

Vo Vrbovom je evidovaných celkovo
375 bezpríspevkových darcov krvi, z to-
ho sú traja diamantoví, 29 zlatých, 46
strieborných a 53 bronzových darcov
krvi. Nosite¾om medaily MUDr. Jána
Kòazovického je Konštantín Hanus,
ktorý krv daroval 111 ráz.

Mesto Vrbové finanèným príspev-
kom ocenilo nasledujúcich bezpríspev-
kových darcov krvi.

Prvodarcovia
1. Marek Draho
2. Martina Drahová
3. Matúš Duraèka
4. Kamil Duraèka
5. Alena Duraèková

6. Patrícia Duraèková
7. Martin Galo
8. Silvia Horeèná
9. Martin Horeèný
10. Martina Jankechová
11. Dominik Juríèek
12. Pavol Michálek
13. Terézia Potroková
14. Lenka Prievozníková
15. Marián Remiš
16. Matúš Remiš
17. Mária Remišová 
18. Patrik Škarba
Bronzová Janského plaketa
1. Peter Amcha
2. Jana Frankovièová
3. Tomáš Kalus
4. Marián Trtúšek
5. Rastislav Záhorec
Strieborná Janského plaketa 
1. Mário Koyš 
2. PhDr. Monika Lagová
3. Rastislav Strapko
Zlatá Janského plaketa 
1. Ivan Havlík
2. Iveta Radošová
3. Jozef Vadík
4. Pavol Žilka
Plaketa prof. MUDr. Kòazovického 
1. Konštantín Hanus 

MIESTNA SKUPINA SLOVENSKÉHO ÈERVENÉHO
KRÍŽA VO VRBOVOM BILANCOVALA

Oznam pre èlenov Urbárskeho
pozemkového spoloèenstva Vrbové

Oznamujeme všetkým èlenom Urbárskeho pozemkového spoloèenstva (UPS)
Vrbové, že dòa 30. apríla 2016 o 10.00 hod. sa bude kona� valné zhromažde-
nia UPS na Po¾nohospodárskom družstve Vrbové.

Program zhromaždenia
1. Otvorenie, prednesenie programu a jeho schválenie zhromaždením
2. Vo¾ba návrhovej a volebnej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Správa o èinnosti UPS
4. Správa o finanènom hospodárení a stanovenie formy vypláciania dividend
5. Ponuka na odkúpenie podielov spoloènej nehnute¾nosti ostatným èlenom
6. Doplnenie (náhradných) èlenov do výboru a dozornej rady, ich schválenie 

zhromaždením
7. Diskusia
8. Záver                                                                                     Výbor UPS

Boli sme
v divadle...

Dòa 8. marca sme sa my, študenti Gymná-
zia J. B. Magina vo Vrbovom, zúèastnili divadel-
nej hry Oblomov, ktoré sa konalo v divadle Já-
na Palárika v Trnave. Autorom románu je ruský
spisovate¾ Ivan Alexandroviè Gonèarov a jeho
terajšiu podobu sme videli v réžii Jána Tomand-
la. Boli sme nadšení hereckými výkonmi Micha-
la Jánoša, ktorý bravúrne stvárnil Oblomova,
Tomáša Mosného v úlohe Štolca, a taktiež Sil-
vie Holeèkovej v úlohe O¾gy. K úžasnému ume-
leckému zážitku dopomohlo najmä komorné
prostredie štúdia, v ktorom sme hru sledovali.
Toto štúdio poskytovalo blízky kontakt s herca-
mi a dejom. Niektorí z nás sa prvýkrát zoznámi-
li s pojmom „oblomovština“. Tento termín vy-
jadruje až nekoneènú lenivos� a nezáujem o
vonkajší svet, ktorou hlavná postava disponu-
je. Lenže Oblomov nie je záporným typom po-
stavy, ktorá by vždy konala a premýš¾ala ne-
správne. Za jeho lenivos�ou èi nerozhodnos�ou
sa skrýva i odmietanie bezcie¾neho zhonu živo-
ta a naháòanie sa za nieèím, èo za to nestojí,
resp. èoho skutoèný zmysel èlovek nepozná. 

Hugo HAVALEC a Bianka ŽÁKOVÁ 

Využívajte služby
Mestskej knižnice Vrbové

pondelok - piatok 12.00 - 18.00 hod.
2. apríla sa v telocvièni ZŠ na Komenského 2 konal nohejbalový turnaj s podporou

mesta Vrbové. Úspešných športovcov ocenil zástupca primátorky mesta JUDr. Štefan Ku-
bík.
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Mestský futbalový klub
FUTBAL - prípravka mladšia

Filip Majerník
Filip má ukážkovú dochádzku na tré-

ningy, na ktorých je pozorný a pracovitý.
V zápasoch je opora mužstva a veci na-
uèené v tréningu dobre prenáša na ihris-
ko. Vzh¾adom na vek je fyzicky ve¾mi vy-
spelý, èo dobre využíva aj na ihrisku. Má
výbornú techniku pri práci s loptou. Ok-
rem týchto vlastností je slušný, skromný
a bezproblémový chlapec.

FUTBAL - prípravka staršia
Matúš Lenický
Snaživý a ve¾mi pracovitý chlapec nie- 

len v zápasoch ale aj v tréningu. Vzorový
aj pokia¾ ide o bojovnos�. Matúš má ví-
�aznú povahu, teda ve¾mi nerád prehráva.
Je jasný príklad toho že výška nie je všet-
ko a už neraz prekvapil vyšších a fyzicky
vyspelejších protihráèov. Na ihrisku je ve¾-
mi rýchly a má dobrú techniku pri práci
s loptou.

FUTBAL - mladší žiaci
Matúš Valo
Je to technický hráè s výborným kry-

tím lopty a finálnou prihrávkou. Vie zobra�
zodpovednos� na svoje plecia. Ešte sa
však musí nauèi� ovláda� emócie, ak to
zvládne, posunie svoju hru o level vyššie.

FUTBAL - starší žiaci

Adam Dékaò
Zodpovedný futbalista s vynikajúcou

kondíciou a preh¾adom v hre. V každom
zápase odovzdá pre tím maximum. Ak bu-
de na sebe neustále pracova�, môže sa
z neho sta� skutoèný líder mužstva.

FUTBAL - mladší dorast

Ondrej Heèko
Ondrej je hrotový útoèník, ktorý sa do-

káže presadi� svojou výnimoènou rýchlos-
�ou, èoho dôkazom je 59 nastrie¾aných
gólov v roku 2015. V lete bol strojcom
postupu žiakov do II. ligy a jesennú èas�

Pokraèovanie na strane 9.

Ocenili vrbovských športovcov za rok 2015
31. marca sa v kúrii M. Beòovského uskutoènilo oceòovanie športovcov

mesta Vrbové za rok 2015. Na úvod sa klavírnymi skladbami predviedli Ti-
motej Bartovic a Tereza Fifiková. ¼udovú pieseò z Vrbového zaspievala Ta-
mara Máliková, všetko žiaci uèite¾ky Daniely Granèarovovej z CZUŠ sv. Go-
razda. Keïže primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová  sa nemohla pre
zdravotné problémy podujatia zúèastni�, slávnostný príhovor predniesol jej
zástupca JUDr. Štefan Kubík. Uviedol, že mesto Vrbové si uvedomuje dôleži-
tos� športu v našom živote, preto chce športové aktivity našich obèanov na-
pomáha� v rozsahu v akom mu je to možné. Potom spolu s PhDr. Janou
Miklášovou, predsedníèkou komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania
a Ing. Renátou Taranovou, prednostkou Mestského úradu Vrbové, odovzdal
vrbovským športovcom pamätné medaily mesta Vrbové, knihu o sloven-
ských olympionikoch a dáždnik s erbom mesta Vrbové. Prítomným sa priho-
voril aj Mgr. René Just ako predseda ZŠK klubov mesta Vrbové a Igor Spál
ako predseda Mestského futbalového klubu. Gratuláciu v mene komisie kul-
túry, športu, mládeže a vzdelávania predniesla jej predsedníèka PhDr. Jana
Miklášová.
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Redakcia školského časopisu Gymploviny

Gymnázium Jána Baltazára Magina
Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

Príloha Hlasu Vrbového

č. 2     

roč. XIII.
Marec 2016

Milí èitatelia!
Prišlo obdobie, keï dážï sa stáva zlatým, vo vzdu-

chu je cíti� rozkvitnuté kvety a všetko sa prebúdza k ži-
votu. Spolu s obdobím jari sme privítali aj študentov
z našej partnerskej školy na Islande, pre ktorých máme
pripravený bohatý program. Zdržia sa u nás viac ako
týždeò a naši študenti sú už nedoèkaví, aby im ukázali
tradície našej krajiny, tak ako ich oni ukázali študentom
nášho gymnázia zaèiatkom tohto školského roka.

V priebehu tohto obdobia sa študenti ešte intenzív-
nejšie pripravujú na maturitnú skúšku, ktorej externá
èas� tento rok po prvýkrát èakala aj žiakov bilingválneho
štúdia. Tiež po prvýkrát v histórii nášho bilingválneho
štúdia si žiaci budú môc� vopred na vlastnej koži vysk-
úša� maturitný test z anglického jazyka na úrovni C1.
Táto možnos� bude poskytnutá študentom tretieho a
štvrtého roèníka.

Okrem mnohých aktivít gymnázia sa nám s ubúdajúcimi dòami blíži každoroèná sú�až v písaní sci-fi po-
viedok ,,Keï si vymýš¾am...“, ktorú naše gymnázium intenzívne pripravuje už nieko¾ko rokov. Niektorí z na-
šich študentov opä� budú reprezentova� svoje práce v rámci stredoškolskej odbornej èinnosti na krajskom
kole SOÈ, v rôznych kategóriách s vybranými témami. Svoje práce pripravovali v novo vybavených priesto-
roch uèební informatiky.

I keï sme ešte len pred nedávnom privítali jar, mnohí študenti sú už teraz dobre naladení kvôli vykú-
kajúcemu slnieèku, a preto dúfame, že im táto nálada vydrží až do prázdnin (najmä štvrtákom ?). Držíme
palce!

Školský časopis GYMPLOVINY, Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové, Príloha HLASU VRBOVÉHO. 
Redakčná rada: Marianna Dafčíková, Katarína Hajduová, Klaudia Horvátová, Denisa Husárová, Alexandra Jalšovská, Monika Jakábová, Beáta Kubaláková, Beáta
Macejková, Marcela Maxová, Dominika Pánska, Laura Polačiková, Veronika Rusnáková, Matej Trtúšek. Pedagogický dozor: Mgr. Nina Vráblová. Korektúra: Mgr. Nina
Vráblová. Grafická úprava: Mgr. Nina Vráblová. Šéfredaktor: Monika Jakábová. Zástupca šéfredaktora: Eva Suchá.

Samostatne nepredajné!

Výsledky XVII. roèníka
 medzinárodnej literárnej sú�aže sci-fi poviedka 2016

Keï si vymýš¾am… 
V prvej kategórii sa zúèastnilo 58 sú�ažiacich.

Porota: Petra Filanová, Natália Semianová, Michal Volár

1. Aneta Moèková (ZŠ, Ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom) – Somnus narcobiosis
2. Magdaléna Martišková (Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topo¾èany) - Diery
3. Jana Jakábová (ZŠ, Komenského 2, Vrbové) – Osud je na mojej strane 

V druhej kategórii sa zúèastnilo 33 sú�ažiacich.
Porota: Mgr. Zuzana Koišová, Mgr. Miloš Ferko, PhD., Ing. Peter Volek, Mgr. Ivan Pullman

1. Noemi Kuliková (Gymnázium J. B. Magina Vrbové) – Ne¾udskí
2. Milan Velecký (Gymnázium D. Tatarku Poprad) – Mechanický hráè
3. Alžbeta Bujdošová (Gymnázium, Trebišovská 12, Košice) – Teória

V tretej kategórii poviedok písaných v anglickom jazyku sa zúèastnilo 13 sú�ažiacich.
Porota: David Griffin M.A., Alan Dykstra M.A., Mgr. Erich Vladár

1. Simona Kirešová (Gymnázium Medzilaborce) – No Stars (Only Dark Skies That Hang Above)
2. Samuel Pavlík (Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topo¾èany) – What makes us human

3. Katarína Janèeková (Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topo¾èany) – Emanation

Ví�azom už teraz gratulujeme a 14.4.2016 o 14.00 hod. sa na Vás tešíme v priestoroch
Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom na slávnostnom vyhodnotení sú�aže a ocenení ví�azov.
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“Hey. Tex, look.”
“What at?”
“At the corner over there. Try not to

be obvious--”
He interrupts her, not even bothe-

ring to lower his voice,”That bloke?”
“What are you doing?” she hisses,

voice quiet and her nails digging into
his forearms. He can’t help himself
but yelp.

“What are you doing?” he mirrors
her stance unintentionally copying her
body language. The distress creeks in
his voice, mainly because Sigma’s
nails are a lot sharper than they seem.
One would think she lets them grow
out into this dangerous weapon on
purpose, secretly planning to leave
a trail of dead bodies with torn and
slashed throats in the streets.

Your wit knows no limits, she’d roll
her eyes if he didn’t learn when to con-
veniently keep his mouth shut.

“I specifi cally told you to be incon-
spicuous in a very specifi c way.
Being, y’know, specifi c about it and
all,” she voices her thoughts just to be
clear Tex got the memo this time.
Then she adverts her eyes, squinting
somewhere behind Tex. “I think it’s
him.”

Tex briefl y looks at the stranger
Sigma is referring to. The stranger is
sitting behind the table. His black leat-
her jacket hides the wide shoulders,
his hair is dark and long-ish. A stubb-
le, Tex notices.

He seems like a normal guy, an or-
dinary worker spending his Friday eve-
ning in one of the best bars in the spa-
ce station Kappa 0-621.

However, if you look at him more
closely, and pay attention to the de-
tails, you won’t miss one fundamental
fact - he doesn’t belong here. Him, his
barely noticeable scars, the way he
holds himself up. Though Kappa is
visited by humans and non-humans
from all corners of the galaxy, this guy
is an outsider even in comparison to
them.

No sign of any prosthetic. At all. It
can be hidden under his clothes, of
course.

Not like Tex’s bionic left eye he has

been living with past seven weeks,
since the accident in the museum.
(A good advice for you, kids: don’t play
with fully functional ancient weapons.)

On the other hand, Sigma has her
right arm made of bioplatinum. She
lost her real arm to an android with
fried circuits. An unfortunate mistake,
a malfunction, they said.

A conspiracy, she used to joke after
the incident.

See, the universe isn’t a very nice
place. There’s no person without a
small piece of biometal of sorts inside
them and there sure as hell is no per-
son with scars. There are no scars af-
ter walking out of a hospital - everybo-
dy knows it.

He swallows. “You don’t think it’s--”
“The Architect,” Sigma nods, con-

firming his worries.
“Impossible! It’s just an old myth.”
“Well, what if it’s not?”
He shakes his head. “If the Archi-

tect is real...”
“I know,” she gulps.
“You don’t think he came here for

our sun, do you?” he whispers quietly,
his voice breaking at the end of the
sentence. What a traitor.

Silence.
“Great,” Tex mumbles after a heart-

beat.
“I’d say I’d fi ght him. If it was anyo-

ne else,” Sigma grumbles. “How
would I be supposed to defeat an
immortal genius?”

“Unsuccessfully?” he suggests.
By the looks of it, Sigma has per-

fected her ‘I’ll kill you’ stare. Not fun
being on the receiving end, Tex thinks.

“Sorry?”
“Nah. You’re right. Even though we

might’ve saved the planet once, the
Architect is too much for us.”

“The world saving was a dumb luck,
though,” Tex muses.

“Exactly.”
The Architect Myth is known to eve-

ry resident on planet Earth. Nobody is
sure where it came from. It is said to
be found written in the walls of the
Lost City.

However, no historian was able to
prove its origin.

According to the Myth, the Architect
used to live on Earth fi ve hundred
years ago.

The designer of the fi rst space city.
Some say he wasn’t much older than
a boy, the talented genius kid. Others,
however, claim him to be an old man
dedicating his life to the new era of ar-
chitecture.

His name disappeared from the
world, long buried in the dust.

One day, he visited another solar
system, but the binary star system
Centauri was too much for his eyes to
see and his mind to bear. He went
insane and stole its life.

Billions of years the star had yet to
burn were gone in an instant moment,
all of the sudden belonging to the Ar-
chitect, making him practically immor-
tal.

The binary star went out and the
half-mad Architect started his journey
across the universe.

Even today some people claim to
have met him. They claim he’s burning
from the inside, the Starfi re slowly
consuming him. He’s hiding in the
shadows, never fi tting in.

And here’s a fun fact for you: the
binary star in the Centaurus constella-
tion has been missing past fi ve centu-
ries. Maybe it’s a mere legend. A ma-
de-up story to frighten the children,
they say.

If it wasn’t for Sigma and Tex’s in-
sane world-saving adventure that ope-
ned their minds and widened their
perspectives to the infi nite possibili-
ties, they would reject the idea in a
blink of an eye.

“Oh, stars,” Sigma curses under
her breath.

“What.”
“Look for yourself.”
So he does. Dumbfounded, he

can’t believe his own eyes.
The Architect stands up, looking

exactly at Tex and Sigma, the fi re in
his silver eyes.

Figure of speech, of course, other-
wise it’d look quite unsettling. The
white fi re in his

hand, however, is far from a metap-
hor.

Tex has never seen more beautiful
thing in his entire life.

And dangerous, his brain supplies
helpfully.

He’s mesmerized by the fl ames
that seem to be dancing and glimme-
ring in no recognizable pattern. The
entropy of the starlight. The stranger

holding this immense power seems to
have almost a symbiotic relationship
with the piece of a stolen star. He tre-
ats it, Tex observes, as an extension
of himself.

Never in his life would Tex imagine
witnessing this moment with his own
eyes.

Probably one of my last.
“Howdy,” he greets them, playing

with the Starfi re, voice like silk.
Tex’s blood runs cold.
Sigma is tense too, prepared to

strike at any given moment.
Establishing an eye contact with

Sigma and checking she has a specta-
cular visual on his Starfi re, the stran-
ger lets the fl ames fade.

Which is what prompts Sigma to
start asking questions. “Who are you!”
Sigma growls at him. “The hell you
think you’re doin’?”

Wow. Now that is some courage.
Or a death wish, he quickly changes

his mind.
The corner of the Architect’s mouth

twitches. “Not many people recognize
me,” he sounds... amused? Nah, it
can’t be! “Not nowadays, anyway.”

“And the ones that do?” she pro-
bes.

“Well. Nice chat is nice,” he
shrugs. “There is a lot the history has
forgotten. It’s always nice to revisit it.
Also clearing up the half-truths and
lies would be... nice.”

“Right, Mr. Nice. How much of it is
actually bare truth?”

“On the scale of nothing at all to
maybe one tiny detail?”

“One tiny detail,” Sigma repeats,
raising an eyebrow.

“Well. The sun, kind of. However,
the reason behind it, not so much,
mind you.”

Tex allows himself to think: We
might actually survive an encounter
with the Architect? What the hell.

Who would think the Architect is a
pretty chill dude.

“The name’s Sigma and this is my
sidekick Tex, by the way.”

“Excuse you? A sidekick?” he
speaks up, though he’s not at all surp-
rised when she ignores him complete-
ly.

“Wade. Nice to meet you.”
“Likewise.”
“So, Wade...” Sigma smiles. “Tell

me about the history.”

No Stars 
(Only Dark Skies That Hang Above)

1. miesto III. kategória
Simona Kirešová (Gymnázium Medzilaborce)
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Psychologièka 
na pôde gymnázia
Na gymnáziu vo Vrbovom pracujem se-

dem mesiacov. Za svoj život som si prešla
viacerými školami poèas štúdia a potom
aj pracovne, takže mám s èím porovnáva�.
Ako všade, aj tu sa nájdu problémy a ne-
dostatky, ale musím poveda�, že sa mi tu
páèi – najmä uvo¾nená atmosféra a ko-
morné prostredie, vïaka ktorému to tu nie
je také neosobné ako na väèšine škôl.

Práca školského psychológa je �ažká,
dokonca nároènejšia ako som si predsta-
vovala, ale vždy ma teší, keï sa mi podarí
niekomu pomôc�. Keï máme problém ale-
bo sa v našom živote práve deje nieèo pre
nás dôležité, èasto máme v hlave zmätok
a je �ažké sústredi� sa na svoje povinnos-
ti. Už len vyrozpráva� sa niekomu ve¾akrát
pomôže ten zmätok trochu uprata�. Nie
vždy ale máme pri sebe niekoho, kto je
ochotný nás poèúva� a komu dôverujeme
nato¾ko, že sme ochotní sa mu zdôveri�.
A v takej situácii môžu žiaci prís� za
mnou. Môžu si by� istí, že to, èo zaznie
v mojej kancelárii sa nikto iný nedozvie
vïaka psychologickému tajomstvu. Náj-
dem si na nich èas kedyko¾vek poèas vý-
chovných hodín. Keï za mnou niekto prí-
de, nesnažím sa nasilu radi� èo a ako tre-
ba robi� alebo do nieèoho tlaèi�, pokia¾ ma
o to niekto vyslovene nepožiada. Verím,
že každý sa správa najlepšie ako je práve
v jeho možnostiach. Aj správanie, ktoré sa
zdá navonok nepochopite¾né a hlúpe je lo-
gické, keï pochopíme, v akých podmien-
kach sa zrodilo. Preto sa každého snažím
pochopi� a neodsudzova�. Niektorí z nás
to mali v živote �ažšie, a to sa na nich ne-
mohlo nepodpísa�.

Pre žiakov, ktorí majú záujem dozve-
die� sa viac o sebe, robím aj testovanie o-
sobnosti. Pozna� svoje silné a slabé strán-
ky je základom úspechu v živote. Každý
z nás má slabé stránky. Netreba sa za to
hanbi�, netreba sa snaži� ich skrýva�, lebo
ostatní si ich èasto aj tak všimnú skôr než
my sami. Treba si ich uvedomi� a pracova�
s nimi a tiež nauèi� sa naplno využíva� na-
še pozitíva. Študenti si pri testovaní ve¾a-
krát potvrdia to, èo si o sebe mysleli, ale
niekedy sú zo seba skutoène prekvapení,
a to najmä keï im poviem o ich kladných
stránkach. 

Ak niekto príde s tým, že by chcel po-
môc� s riešením svojho problému, musí
ma� odhodlanie pracova� na sebe a trpez-
livos�, lebo problém, ktorý sa tvoril roky
sa nedá vyrieši� zo dòa na deò lusknutím
prstov, ako by sme si želali. Treba si tiež
uvedomi�, že ani žiaden psychológ, ani
nikto iný nedokáže vyrieši� váš problém za
vás. Môže len pomôc� a poskytnú� podpo-
ru, poh¾ad z iného uhla a nauèi� osvedèe-
né metódy riešenia. Môžete si to predsta-
vi� asi ako osobného trénera pri cvièení.
Tiež neoddrie všetku drinu za vás, skôr
vás motivuje k lepším výkonom a ukazuje
smer.

Pred nedávnom som zis�ovala názory
študentov na fungovanie našej školy. Ïa-
kujem všetkým, ktorí úprimne napísali, èo
sa im tu páèi a èo nepáèi. O všetkých
týchto postrehoch sa momentálne disku-
tuje a h¾adajú sa riešenia problémov, aby
boli najmä žiaci spokojní a v škole sa cítili
príjemne. 

¼udmila PAŠKOVÁ

Na zaèiatku školského roka 2015 – 2016 sme sa my, študenti Gymnázia
J. B. Magina vo Vrbovom, spolu s profesormi zapojili do projektu Mobilita Is-
land. Táto akcia spoèíva v rozširovaní našich poznatkov o životnom prostredí,
dôležitosti jeho ochrany a posúvaní týchto informácií ïalším ¾uïom. V októbri
roku 2015 sa uskutoènila prezentácia na tému „Voda nad zlato“, ktorú sme
si pripravili pre žiakov základných škôl vo Vrbovom. Najvýznamnejšou a najat-
raktívnejšou súèas�ou tejto aktivity je však výmenný pobyt so študentmi stred-
nej školy na Islande. V novembri tohto školského roka sme vycestovali do
tejto „krajiny ¾adu a ohòa“, aby sme sa zoznámili s princípmi využitia geoter-
málnych prameòov ako alternatívneho, šetrného zdroja energie. Zažili sme
výron gejzíru, videli úchvatné vodopády, ocitli sa na tektonickom zlome medzi
eurázijskou a severoamerickou platòou, kúpali sa v termálnych vodách Modrej
lagúny. Samozrejme, nechýbali workshopy a spoloèenské aktivity, vïaka kto-
rým sme mali možnos� porovna� tak odlišné kultúry.

S našimi islandskými „partnermi“ sme si vytvorili unikátne priate¾stvá a
ve¾mi sa tešíme, že ich tento raz môžeme privíta� my, na našej slovenskej pô-
de. Pre spestrenie ich pobytu sme pre nich pripravili bohatý program, ktorý
zahàòa pä�dòový výlet do Terchovej, kde sa budeme opä� vzdeláva� a „work-
shopova�“, no kde budeme ma� aj možnos� kocha� sa krásnou prírodou na tú-

rach po okolí. Navští-
vime hrady, ktorých je
na Islande znaèný ne-
dostatok, ochutnáme
slovenskú kuchyòu a
zabavíme sa poèas
pripravovaného „slo-
venského veèera“
s hudbou a tancom.
Po návrate zavítame
aj do elektrárne v Pie-
š�anoch a ukážeme
našim návštevníkom
aj Bratislavu. 

Veríme, že sa im
bude u nás páèi�! 

Island na Slovensku...
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Vianoèný školský turnaj
v halovom futbale

Dòa 22. decembra 2015 sa uskutoènil de-
viaty roèník vianoèného turnaja v halovom fut-
bale. Zápasy sa odohrali v telocvièni II. ZŠ Vr-
bové.

Turnaja sa zúèastnilo 6 družstiev. Našu
školu reprezentovali dva tímy jednotlivých
tried, uèitelia s rodièmi žiakov hrali v mužstve
Starci, ktoré bolo jasne najstarším na turnaji.
Bývalí študenti, hrali ako každý rok pod náz-
vom Kúzelníci.

Výsledky:
1. Ape Banana                         
2. B – Power team
3. Prázdnota     
4. Starci

Školské majstrovstvá okresu
v basketbale študentiek SŠ

Basketbalové družstvo dievèat sa zúèastni-
lo 12. januára okresných majstrovstiev stred-
ných škôl. V telocvièni bývalej SOU Vodohos-
podárskej sa stretli tri družstvá stredných škôl
z nášho okresu.

Naše dievèatá obsadili tretie miesto.

Výsledky
Gymnázium J. Baltazára Magina – Hotelová
akadémia Pieš�any 9 – 16
Body: Vadíková 7, Kurucová 2

Gymnázium J. Baltazára Magina – Gymnázium
P. de Coubertina Pieš�any, 13 – 42, Body:
Vadíková 7, Kurucová 4, Miháliková 2

  

Tabu¾ka          
1. Gymnázium PdC Pieš�any 
2. HA ¼W Pieš�any 
3. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

HA ¼W Pieš�any 

Zloženie družstva: Laura Borovská, Natália
Vadíková, Liliana Miháliková, Soòa Petríková,
Alena Hlaváèová, Ema Kurucová.

Školské majstrovstvá okresu
v basketbale študentov SŠ
Basketbalové družstvo chlapcov sa zúèast-

nilo 13. januára okresných majstrovstiev stred-
ných škôl. V telocvièni pieš�anského Gymnázia
Pierra de Coubertina sa stretlo pä� stredných
škôl z nášho okresu.

Naše študenti obsadili štvrté miesto.

Výsledky:
Skupina A 
Gymnázium J. Baltazára Magina – SPŠE Pieš-
�any 8 - 6
Body: Predný 3, Pyšný 2, Hrnèiar 2, Žilka 1, 
Gymnázium J. Baltazára Magina – Gymnázium
PdC Pieš�any 6 – 18
Body: Hrnèiar 2, Predný 2, Drška 2
Gymnázium J. Baltazára Magina – HA¼W  Pieš-
�any 9 – 14
Body: Predný 5, Drška 2, Hrnèiar 2
Gymnázium J. Baltazára Magina – SOŠaS   
Pieš�any 9 - 21
Body: Predný 5, Drška 2, Hrnèiar 2

Zloženie družstva:
Patrik Predný, Matej Pyšný, Sebastián Hrnèiar,
Marek Drška, Patrik Žilka.

OM SŠ v bedmintone
Dòa 3. februára sa uskutoènili majstrov-

stvá okresu stredných škôl v bedmintone. Zá-

pasy sa odohrali v telocvièni Gymnázia Pierra
de Coubertina.

V kategórii chlapcov obsadili naši študenti
piate miesto. Turnaja sa zúèastnilo 6 mužs-
tiev. V kategórii dievèat skonèili naše študent-
ky tretie. Turnaja sa zúèastnilo 5 družstiev.

Výsledky chlapci:
Gymnázium Jána Baltazára Magina – SOŠT  
Pieš�any 0 – 3
Gymnázium Jána Baltazára Magina – Gymná-
zium PdC Pieš�any 0 – 3

skupina A
1. Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš�any   
2. SOŠZ Pieš�any
3. Gymnázium Jána Baltazára Magina             

Výšledky dievèatá:
Gymnázium Jána Baltazára Magina – SOŠT  
Pieš�any 0 – 3
Gymnázium Jána Baltazára Magina – Gymná-
zium PdC Pieš�any 0 – 3
Gymnázium Jána Baltazára Magina – SOŠOaS
Pieš�any 0 – 3
Gymnázium Jána Baltazára Magina – SPŠE
Pieš�any 2 – 1, body: Miklovièová 0,5/1,5,
Šlauková 1,5/1,5

Druhé miesto našich 
florbalistov

Florbalové družstvo chlapcov sa zúèastnilo
1. marca okresných majstrovstiev stredných
škôl. V telocvièni pieš�anského Gymnázia Pier-
ra de Coubertina sa stretlo sedem stredných
škôl z nášho okresu.

Naši chalani vyhrali skupinu, vo finále ne-
š�astne pod¾ahli favoritovi turnaja a obsadili
tak druhé miesto.

Výsledky:
Gymnázium J. Baltazára Magina – SOŠT Pieš-
�any 2 – 0
Góly: Puchý (Kunic), Puchý (Kunic)

Gymnázium J. Baltazára Magina – Hotelová
akadémia ¼W Pieš�any 1–1, Gól: Puchý (Prvý)

Gymnázium J. Baltazára Magina – SZaŠ Pieš�a-
ny 3 – 0, Góly: Predný, Zelenay, Kunic

Tabu¾ka
1. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 
2. HA ¼W Pieš�any
3. SOŠT Pieš�any

Finále 
Gymnázium J. Baltazára Magina – Gymnázium
PdC Pieš�any 2 – 3, Góly: Puchý (Predný),
Mišík

Zloženie družstva:
Patrik Predný, Daniel Kunic, Matej Prvý, Adam
Paulíny, Filip Seè, Samuel Kubinec, Matúš Fa-
bián, Milan Mišík, Patrik Žilka, Tomáš Puchý,
Matúš Fabián, Roland Kanáloš, Igor Zelenay,
Martin Domian, Juraj Vrábel.
Vedúci družstva: Mgr. Pavol Koiš.

Školské majstrovstvá okresu
vo volejbale študentiek SŠ
Volejbalové družstvo dievèat sa zúèastnilo

21. februára okresných majstrovstiev stred-
ných škôl. V telocvièni Gymnázia Pierra de Cou-
bertina sa stretli štyri tímy stredných škôl
z nášho okresu.

Naše dievèatá zví�azili vo všetkých zápa-
soch, obsadili 1. miesto a postúpili tak na
majstrovstvá kraja do Trnavy.

 

Výsledky:
Gymnázium J. Baltazára Magina – Gymnázium
PdC Pieš�any 2 – 0, (15 – 8, 15 - 11)

Gymnázium J. Baltazára Magina–Hotelová
akadémia ¼.Wintera Pieš�any 2 – 0, (15 – 6,
15 – 9)

Gymnázium J. Baltazára Magina – SOŠOaS  
Pieš�any 2 – 0, (15 –5, 15 – 5)

Gymnázium J. Baltazára Magina – SPŠE Pieš-
�any 2 – 0 (15 –7, 15 – 5)

Tabu¾ka
1. Gymnázium J. B. Magina Vrbové
2.Hotelová akadémia Pieš�any
3. Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš�any

Zloženie družstva: Ema Benková, Simona Ku-
bišová, Hana Zifèáková, Alexandra Samuhe-
lová, Andrea Šišková, Anita Bolechová, Kristí-
na Miklovièová, Natália Šprinclová, Dominika
Kopèanová.

Ví�azstvo dievèat 
vo florbale

Florbalové družstvo dievèat sa zúèastnilo
2. marca okresných majstrovstiev stredných
škôl. V telocvièni pieš�anského Gymnázia Pier-
ra de Coubertina sa stretli tri stredné školy
z nášho okresu.

Naše dievèatá podali vynikajúci výkon a
bez inkasovaného gólu obhájili minuloroèné pr-
venstvo.

Výsledky:
Gymnázium J. Baltazára Magina – HA ¼W   
Pieš�any 2 – 0, Góly: M. Liptáková (Žitòanská),
Žitòanská (Jankechová)

Gymnázium J. Baltazára Magina – Gymnázium
P. de Coubertina Pieš�any 1 – 0, Gól:
Žitòanská (G. Liptáková)

Zloženie družstva:
Soòa Petríková, Ema Kurucová, Zuzana Janke-
chová, Jana Šlauková, Klaudia Zetochová, Sá-
ra Benedikovièová, Patrícia Špendelová, Kristí-
na Miklovièová, Michaela Liptáková, Gabriela
Liptáková, Gabriela Žitòanská, Annamária Ru-
manová.

Školské majstrovstvá okresu
vo volejbale študentov SŠ
Volejbalové družstvo chlapcov sa zúèastni-

lo 28. januára okresných majstrovstiev stred-
ných škôl. V telocvièni pieš�anského Gymnázia
Pierra de Coubertina sa stretlo šes� stredných
škôl z nášho okresu.

Naši študenti obhájili minuloroèné tretie
miesto.

Výsledky:
Gymnázium J. Baltazára Magina – Gymnázium
PdC Pieš�any 2 – 0 (25/16, 25/17)

Gymnázium J. Baltazára Magina – SPŠE Pieš-
�any 0 - 2 (15/25, 15/25)

Tabu¾ka
1. SPŠE Pieš�any                             6B
2. Gymnázium J. Baltazára Magina    3B
3. Gymnázium PdC Pieš�any              0B

Semifinále
Gymnázium J. Baltazára Magina – HA¼W Pieš-
�any 0 - 2 (17/25, 22/25)

o 3. miesto
Gymnázium J. Baltazára Magina – SOŠT Pieš-
�any 2 - 1
20/25, 25/21, 15/12

Zloženie družstva:
Patrik Žilka, Daniel Kunic, Marek Drška, Peter
Hlaváè, Sebastián Hrnèiar, Jozef Guláš, Juraj
Uhrina, Martin Domian, Roland Kanáloš, Igor
Zelenay.

Športové noviny
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Dokonèenie zo strany 4.
už strie¾a góly za mladší dorast. Jeho vý-
kony sú prejavom jeho tvrdej práce na tré-
ningoch, na ktorých chýba len výnimoène.
Vïaka jeho výkonom je v h¾adáèiku tréne-
ra staršieho dorastu. Keï bude pokraèo-
va� v poctivej práci, vyrastie z neho ve¾ký
hráè.

FUTBAL - starší dorast

Ondrej Macháè
Ondrej je ve¾kou osobnos�ou nielen

nášho tímu, ale aj celej III. ligy staršieho
dorastu. V roku 2015 nastrie¾al 39 gólov.
Je postrachom pre všetkých súperov. Hrá-
va na pozícii krajného záložníka. Jeho
prednos�ami sú výborná k¾uèka, tvrdá a
presná strela a rýchlos�. Je príkladom pre
všetkých spoluhráèov svojou tréningovou
dochádzkou a morálkou. Svojimi výkonmi
si vybojoval aj nomináciu v seniorskom
tíme. Kopaciu techniku využíva aj pri roz-
ohrávaní priamych kopov, pri ktorých sa
gólovo presadzuje takmer s istotou.

FUTBAL a-mužstvo
Adramme Saar
Je to skromný, výborne fyzicky pripra-

vený, hráè s preh¾adom na poste stopéra.
Je výborným hlavièkárom a ve¾mi cie¾ave-
dome na sebe pracuje.

Združenie športových klubov
mesta Vrbové

HOKEJBAL

Marek Mihálik
Tento hráè dominuje už nieko¾ko se-

zón v celkových štatistikách gólov a pri-
hrávok. Patri medzi top hráèov Vrbovskej
hokejbalovej ligy, hrá s rozumom, vie
presne vyhodnoti� situácie a úspešne
akciu zrealizova�. Je základným pilierom
svojho tímu ScarFace (èítaj skarfejs), vïa-
ka ktorému sa jeho tím umiestòuje na pó-
diových prieèkach. Marek je svojim umom
a skromnos�ou výborným vzorom pre mla-
dých zaèínajúcich hráèov.

ŠACH

Dušan Lajda
Je vedúcim šachového oddielu. V sú-

�ažnom roèníku odohral 16. zápasov s bi-
lanciou 9. výhier, 6. remíz, 1. prehra. Hrá
útoèný kombinaèný šach. Rezervy má v o-
tvorení partie.

Michal Podjavorinský
Zaznamenal obrovský posun oproti mi-

nulému roku. Dosiahol úroveò šachistu
s ELO 2000, èo sa v histórii šachu vo Vr-
bovom podarilo len dvom hráèom. V 4. li-
ge hral na prvej doske a dosiahol najlepší
výsledok z celej sú�aže. Má ve¾mi dobre
preštudované otvorenie partie, vyniká po-
ziènou hrou a je silný v koncovkách par-
tie.

 
NOHEJBAL

Martin Šteruský
Je jedným z najmladších èlenov nohej-

balového klubu Vrbové. Hráva na poste
zadáka, nahrávaèa.

Mladá krv a nádej do budúcnosti. Je
pevnou súèas�ou druhej trojky a aj dvojky.
Jeho nepochybne najväèšou výhodou je
rýchlos� a výbušnos�. S pribúdajúcim èa-
som rastú jeho skúsenosti, èo sa prejavu-
je v pomoci družstvu v �ažkých zápasoch.
Jedinou nevýhodou je, že pracuje v zahra-
nièí, a úèas� na tréningoch a zápasoch
musí prispôsobova� pod¾a svojich pracov-
ných povinností.

STOLNÝ TENIS
Alžbeta Brenesselová
Nominovaná je platnou hráèkou nášho

B mužstva. Je športovkyòou telom i du-
šou a je ochotná pre šport obetova� ve¾mi

ve¾a, hlavne zo svojho èasu a energie.
Keïže je Betka ešte ve¾mi mladá hráèka,
má obrovský potenciál zlepšova� svoje
stolnotenisové umenie, a tak ís� príkla-
dom jej rovesníkom a mladším stolným
tenistom. Je našou štvrtou najproduktív-
nejšou hráèkou B mužstva. Naše mesto
reprezentuje už druhý rok.

BEŽCI

Peter Stolárik
Bežecký veterán z Vrbového Peter Sto-

lárik obhájil v kategórii nad 60 rokov pr-
venstvo v celoroènej bežeckej sú�aži Tr-
navská župná bežecká liga. Sú�až Trnav-
ská župná bežecká liga pozostáva z tri-
nástich pretekov z územia Trnavského sa-
mosprávneho kraja. Vlaòajší roèník bol
celkovo siedmym roèníkom celoroènej
sú�aže, z toho v šiestich roèníkoch zví�azil
náš pretekár v kategórii nad 60 rokov.

SENIORI

Jozef Drinka a Jaroslav Madžo
Športovú rados� nám v uplynulom ro-

ku robili aj naši seniori, ktorí uspeli na
okresných i krajských sú�ažiach. Jozef
Drinka viac ráz dominoval najmä vo vrhaè-
ských disciplínach (vrh gu¾ou a hod graná-
tom). Jaroslav Madžo zase opakovane us-
pel v bežeckých disciplínach.

Film Madagaskar,
ve¾ká láska

(Slovensko, 28 min., 2016,
réžia Vladimír Dudlák)

Film bude ma� premiéru v Aupar-
ku v Bratislave (Kinosála 3) na festival
HORY a MESTO vo štvrtok 7. apríla o
17.30 h v bloku FILMY ZEM.
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Útvar / funkcia Telefón Mobil e-mail

PRIMÁTORKA MESTA - Dott. Mgr. Ema Maggiová 735 06 13 0915 762 112 primator@vrbove.sk

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA -  JUDr. Štefan Kubík 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk

HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA - JUDr. Mária Gajňáková 735 06 41 mariagajnakova@centrum.sk

PREDNOSTKA MESTSKÉHO ÚRADU - Ing. Renáta Taranová 735 06 15 0918 431 027 prednosta@vrbove.sk

Sekretariát mestského úradu - Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk

Sekretariát mestského úradu - fax 779 22 11

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ
Personálna a mzdová referentka - Oľga Genšiniaková
Referentka sociálnych služieb - Milada Urbanová
Odborná referentka - propagácia, redakcia HV, 
edícia webových stránok mesta - Ing. Jana Ščurková
Referent verejného poriadku a CO - Ing. Stanislav Hužovič
Referent - Ladislav Bahn

735 06 29
735 06 21

735 06 43
735 06 35 0905 666802

mzdovauctaren@vrbove.sk
socialne1@vrbove.sk

vrbove@gmail.com
stanislav.huzovic@vrbove.sk

    Matričný úrad, matrikárka - Jarmila Boorová 735 06 16

EKONOMICKÝ ÚTVAR
Vedúca - Mgr. Helena Urbanová
Správkyňa daní a polatkov - Ing. Mária Gašparová
Pokladnica - Renáta Plačková
Fakturantka - Iveta Hesková
Správkyňa poplatkov mesta a hnuteľ. majetku - Jana Kubíková
Finančná účtovníčka - Mária Sabová
Financovanie škôl + účtovníčka - Bc. Martina Moravanská
Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom - Mgr. Matúš Opatovský
Referentka bytovej politiky - Gabriela Haršániová

735 06 31
735 06 26
735 06 27
735 06 34
735 06 27
735 06 28
735 06 28
735 06 23
735 06 24

0917 098 139

0905 372 280

ekonom@vrbove.sk
dane.poplatky@vrbove.sk
pokladna@vrbove.sk
faktury@vrbove.sk
poplatky@vrbove.sk
uctaren@vrbove.sk
ekonom2@vrbove.sk
majetok@vrbove.sk
bytove@vrbove.sk

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA
Vedúci, šéfredaktor HV - PhDr. Ľubomír Bosák
Referentka, kronikárka mesta - Sylvia Čeganová
Mestská knižnica (areál II. ZŠ)  - Bianka Dingová
Referentka propagácie - Soňa Tahotná
Kúria M. Beňovského, údržba, kúrenie - Peter Rakús
Kultúrny dom - Gabriela Madžová

735 06 33
735 06 43
730 18 38
735 06 43
779 12 22
779 16 42

0915 769 374

0903 269 459
0907 746 341

podskalka1@post.sk
kultura@vrbove.sk
kniznica@vrbove.sk
kultura@vrbove.sk

   Spoločný školský úrad - PaedDr. Patrik Kýška 735 06 36 skolskyurad@vrbove.sk

ÚTVAR VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, DOPRAVY
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúca - Ing. Gabriela Valová

Referentka - Ľubica Babiarová
Referentka - Mgr. Zuzana Horvátová

735 06 42
735 06 45
735 06 38
735 06 38

0915 769 375

0917 098 137

 
 

vystavba1@vrbove.sk
vystavba3@vrbove.sk
vystavba@vrbove.sk
vystavba2@vrbove.sk

Spoločný stavebný úrad - Ing. arch. Štefan Magula 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA
Vedúci - Ladislav Záhorec
Referent - Mgr. Marián Šmacho
Majster - Jaroslav Današ
Správkyňa mestského cintorína - Mária Madžová

0905 960 528
0905 876 814
0918 379 275
0905 961 213

utvarmh@vrbove.sk

Kontakty
na Mestský úrad Vrbové
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Dòa 17. marca sa v našej škole uskutoènil Deò otvorených
dverí. Žiaci  so svojimi rodièmi a triednymi uèite¾mi pripravili za-
ujímavé ve¾konoèné trhy plné dobrôt, ma¾ovaných vajíèok, šibá-
kov, jarných dekorácií a iných kreatívnych ozdob.

V odborných uèebniach návštevníkov vítali naši žiaci hovoria-
ci po anglicky, nemecky, rusky a oboznamovali ich s využívaním
moderných informaèno-komunikaèných technológií, s prácou na
interaktívnych tabuliach, poèítaèoch i tabletoch èím sa výchov-
no-vzdelávací proces obohacuje o kreativitu, schopnosti samo-
statnej práce, orientáciu vo ve¾kom množstve informácií. Èleno-
via krúžku anglického jazyka pod vedením Mgr. Tomáša Mancu

nacvièili rozprávku O troch prasiatkach.
V školskej jedálni vystúpili ví�azi sú�aží s kultúrnym progra-

mom, ktorý pripravili Mgr. Skoèíková, pani Zelenayová, Mgr. Ku-
ricová a Mgr. Borovská.

Páni Zdenko Bielik a Jozef Buèko z Koèína uvarili výborný gu-
láš, na ktorom si návštevníci naozaj pochutnali. Za sponzorský
dar ïakujeme Ing. Petrovi Nižnanskému, predsedovi Po¾nohos-
podárskeho družstva Vrbové.

Všetkým, ktorí nás v Deò otvorených dverí navštívili, ïakuje-
me za podporu školy.

VEDENIE ŠKOLY

VOLNÝ VIETOR AJ VO VRBOVOM

Divadlo vo Vrbovom má bohaté tradí-
cie. Ochotníci boli organizovaní vždy neja-
kou spoloèenskou zložkou, napr. SOKOL,
OROL, Požiarna ochrana, ZRPŠ, Iskra,
v divadelnom krúžku podniku Trikota a i-
ných. Do roku 1934 bolo vo Vrbovom o-
dohraných 125 divadelných predstavení,
z toho bolo 102 veselohier. Od tohto ro-
ku sa evidencia neviedla a presný poèet
sa nedá urèi�. Treba spomenú� aspoò
niektoré: Kocúrkovo, Charleyho teta,
Scapinové šibalstvá, Páva, Marína Havra-
nová, Anièka Kováèovie, Sládkovia a
mnoho ïalších. Na snímke sú èlenovia

krúžku Trikota v hre predvedenej 12.
marca 1950 pod názvom Kozie mlieko.
A neboli to len divadelné hry, ale aj
množstvo estrád a kabaretov.

Pred šes�desiatimi rokmi 27. marca
si trúfli èlenovia divadelného krúžku Tri-
kota aj na operetu I. Dunajevského Volný
vietor. Operetu v 4 dejstvách, 5 obrazoch
režíroval Anton Slávik, hudbu pre džezový
orchester prepracoval a nacvièil ¼udovít
Petruška, scénu výtvarne riešili Jozef De-
van a Jozef Mackovjak. Opereta sa uvád-
zala na profesionálnych scénach a kládla
mimoriadne nároky na ochotníkov a hu-

dobný súbor. Spolu s komparzom úèinko-
valo na scéne vyše 30 ochotníckych her-
cov. Premiéra mala ve¾ký úspech. Spolo-
èenská sála u Madžov bola preplnená do
posledného miesta a predstavenie sa o-
pakovalo viac raz. Tým èo sa predstavili
na javisku èas postriebril vlasy a žia¾
mnohí už nie sú medzi nami.

Kultúra vo Vrbovom bola v tomto ob-
dobí prezentovaná vo ve¾mi skromných
podmienkach. Bola to sála u Madžov,
kde sa Vrbovèanom poèas roku predsta-
vovali miestni ochotníci divadelných krúž-
kov, konali sa tu plesy a rôzne spoloèen-
ské podujatia. Neboli to reprezentaèné
priestory, ale tu panovala akási súdrž-
nos�, vzájomná úcta. V decembri 1967
bol otvorený dom kultúry a podmienky sa
pre kultúrnu èinnos� podstatne vylepšili.
V súèasnosti už neslúži svojmu úèelu.
Ale to by bola už ïalšia kapitola. Televí-
zia, internet vytlaèili divadlá. Bezduché
filmy bez mravného základu na televíznej
obrazovke majú prednos� pred skutoèný-
mi morálnymi hodnotami. Naša mladá
generácia nevie pomaly kto bol Hviezdo-
slav a velikáni našej literatúry èi politic-
kého diania. Vie však mená hercov a
spevákov s pochybným výzorom a pred-
nesom bezduchých textov. Nuž, darmo
èasy sa zmenili. Tí starší už len spomí-
najú a mládež sa prispôsobila celosve-
tovému trendu takzvanej kultúry.

V. HULAVAN

Deò otvorených dverí na II. ZŠ
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Futbal IV. liga SZ
18. kolo

Tesná prehra
v Novej Dubnici  

Nová Dubnica – MFK Vrbové 1:0 (1:0)
Jediný gól - vlastný - dal Ďuračka v 15. min.

Po nevydarenom zápase v Častkov-
ciach, cestovalo 20. marca Vrbové do Novej
Dubnice, kde chceli čo najskôr zabudnúť na
debakel v podobe inkasovaných 4 gólov. Od
začiatku zápasu sa hral vyrovnaný zápas.
V 15. min. pri odkope lopty Ďuračka nešťast-
ne zasiahol loptu, ktorá sa ocitla v sieti hostí.
Domáci mohli aj zvýšiť stav zápasu, ale trafili
len žrď. Na druhej strane išiel sám na bránku
domácich E. Spál, ale nezakončil presne. Po
zmene strán hostia ovládli hru, ale streliť gól
im nebolo súdené. Svoje šance nevyužili,
keď mohol skórovať Ďuračka, ani Zelenay po
peknom vysunutí od Sumera a gólom sa ne-
skončila snaha Majgota, keď trafil len do
brankára. Podľa slov trénera hostí S. Peté-
nyiho boli jeho zverenci lepší, ale keď nevyu-
žiješ šance, nemôžeš bodovať.

Zostava hostí: Amcha - Michálek (74.
Kurinec), Ďuračka (88. Šimor), Vlado, Strec-
ký, Sumer,  Majgot, Doktor, E. Spál, I. Zele-
nay, Andrísek, tréner S. Petényi.  

19. kolo  

Vydreté ví�azstvo
na domácom ihrisku
MFK VRBOVÉ – TJ PREČÍN 2:1 (1:1) 
V druhom zápase jarného odvetného ko-

la na domácom ihrisku od začiatku zápasu
mali domáci prevahu, ale na druhej stráne
boli to hostia, ktorí sa už v 10. min. ujali ve-
denia gólom Gajdošíka. Domáci aj naďalej
útočili a vyrovnaním sa skončila až asi piata
šanca, autorom gólu bol v 26. min. Igor Zele-
nay. Do konca prvého polčasu sa už na sta-
ve zápasu nič nezmenilo. Po zmene strán
bol zápas oveľa vyrovnanejší, šance boli na
oboch stranách, ale úspešnejší boli domáci,
keď vydreli víťazstvo a znova bol úspešný
Igor Zelenay, štvrťhodiny pred koncom zápa-
su upravil na konečných 2:1. Po zápase
predseda MFK Igor Spál povedal: „Niektorí
fanúškovia by mali ísť radšej na prechádzku
lesom a bolo by to lepšie pre hráčov, vede-
nie, ako aj pre „pravých Vrbovčanov“ určite
prospešnejšie...

Zostava MFK: Amcha - Michálek, Ďurač-

ka, Vlado, Strecký, Sumer, Majgot, Doktor
(65. Kurinec), Andrísek, E. Spál (79. Šimor),
Zelenay (90. F. Petényi). Tréner: S. Petényi.  

Futbal žiaci a dorast
Dohrávka 16. kolo III. liga dorast. Hralo

sa 23. marca.
SD Hlohovec - CFM JA Vrbové 1:1 gól

dal O. Macháč
MD Hlohovec - CFM JA Vrbové 1:0.

19. kolo Dorast III. liga, SD CFM JA -
J. Bohunice 1:2. Gól dal O. Macháč. 

MD CFM JA - J. Bohunice 1:1. Gól dal
M. Kluc. 

19. kolo II. liga žiaci SŽ Galanta - CFM
JA 1:3, góly dali Majkut 2 a Minárik.

MŽ Galanta - CFM JA 6:1, gól dal K.
Dadík.

19. kolo sa hralo cez vikend 26. - 27.
marca. 

Peter SEDLÁČEK

Šes� medailí
vrbovským karatistom

V nedeľu 20. marca sa konala v Jablonovom
súťaž karate s názvom Bratislavský pohár
mládeže (AKB). Súťaže sa zúčastnili okrem
karatistov z klubu Seigokan Piešťany i piati
karatisti z rovnakého klubu vo Vrbovom: Mar-
tin Glasnák, Marek Machovič, Martin Meše-
nec, Bianka Suchá a Filip Suchý. Martin
Glasnák súťažil v kategórii kata ml. žiaci za-
čiatočníci, kde sa prebojoval do finále. Vo fi-
nále cvičil jeho súper vyššiu kata, a to rozho-
dlo v Martinov neprospech. Domov si však
priniesol krásnu striebornú medailu. Marek
predviedol v prvom kole v kategórii kata do-

rastenci solídnu kata Seipai s ktorou sa ús-
pešne prebojoval do druhého kola. V druhom
kole kata Anan nestačila na jeho súpera a
súťaž sa tak pre Mareka skončila. Ostatní tí-
moví kolegovia súťažili v kumite. Martin Me-
šenec získal po veľmi dynamickom kumite
v kategórii mladší dorastenci bronzovú me-
dailu. Bianke Suchej sa s veľkým úspechom
podarilo vyhrať hneď dve kategórie. Dve zla-
té medaile si odniesla víťazstvom v kategórii
kumite ml. dorastenky do 45 kg a v otvorenej
hmotnostnej kategórii Open category. Jej
brat, deväť ročný Filip, súťažil tiež vo dvoch
kategóriách kumite. Medzi mladšími žiakmi
do 28 kg a vo vyššej hmotnostnej i vekovej
kategórii medzi staršími žiakmi do 33 kg. Ako
v prvej kategórii súťažil medzi staršími žiak-
mi, ktorí okrem svojej výšky a hmotnosti boli
aj omnoho skúsenejší. Filip si však svoje ne-
výhody nevšímal a robil všetko preto, aby
získal čo najväčší počet bodov. Súčasne sa
ale na vedľajšom zápasisku otvorila druhá
kategória v ktorej musel zápasiť tiež. A tak
bez prestávok zápasil za sebou niekoľko kôl
v ktorých získaval jeden bod za druhým.
I keď bol poriadne unavený, rozhodcovia mu
poskytli prestávku až po naliehaní kauča. Vý-
konmi, ktoré predvádzal na oboch zápasis-
kách si získal veľký rešpekt nielen medzi
svojimi klubovými kolegami, ale i medzi svoji-
mi súpermi. Nakoniec si domov odniesol
bronzovú medailu z kumite st. žiaci a zaslú-
ženú zlatú medailu z kumite ml. žiaci do 28
kg. Karatisti z klubu Seigokan získali popri
dôležitých skúsenostiach celkovo až 15 me-
dailí (Piešťany 9 a Vrbové 6), čo je skutočne
veľký úspech. Všetkým súťažiacim blahože-
láme a ďakujeme za reprezentáciu klubu a
karate.
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