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Mesto Vrbové Vás pozýva na

Prijatie novorodencov
nášho mesta narodených v prvom štvr�roku 2016

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA, 27. APRÍLA O 14.00 HOD. 

Súèas�ou bude i sadenie stromèekov, 

ktoré budú nies� mená našich malých obèanov.

Z jarného vrbovského jarmoku. Jeho atmosféru približu-
je fotoreportáž na 4. strane.                                   foto



8/2016 strana 2RBOVÉHOHV
LAS

Oznam
Mesto Vrbové oznamuje všetkým ob-

èanom, fyzickým a právnickým osobám--
-podnikate¾om, ako aj právnickým osobám
na území mesta, že sú povinné vykona�
deratizáciu (reguláciu živoèíšnych škod-
cov) v termíne od 4. apríla do 15. mája
2016 v zmysle odborného usmernenia pre
vykonanie celoplošnej deratizácie, ktoré
vydal Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Trnave  dòa 7. apríla
2015. Toto odborné usmernenie je na na-
hliadnutie na Mestskom úrade Vrbové,
útvare výstavby, územného rozvoja a ži-
votného prostredia vo Vrbovom a je zve-
rejnené na mestskej úradnej tabuli.

Vykonanie deratizácie preukážu fyzic-
ké osoby-podnikatelia a právnické osoby
potvrdením, ktoré zašlú na Mestský úrad
Vrbové. Potvrdenie o vykonaní deratizácie
pre tieto osoby vydá firma vykonávajúca
deratizáciu. V prípade, že podnikatelia si
vykonajú deratizáciu svojpomocne, pred-
ložia èestné vyhlásenie spolu s pokladniè-
ným dokladom z predajne s uvedením prí-
pravku, ktorý bol použitý na tento úèel na
mestský úrad o vykonaní deratizácie vo
svojej prevádzke.

Mesto Vrbové bude vykonáva� derati-
záciu na nehnute¾nostiach vo svojom
vlastníctve dòa 21. apríla 2016.

6. apríla sa vo Vrbovom uskutoènil pietny akt pri príležitosti 71. výroèia oslo-
bodenia Vrbového vojskami Èervenej armády. Pri tejto príležitosti predniesla pri-
mátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová príhovor, v ktorom vyzdvihla potrebu
mieru pre normálny rozvoj èloveka a ¾udského spoloèenstva. Na znak vïaky oslo-
bodite¾om položila k pomníku padlých veniec spolu s prednostkou MsÚ Ing. Rená-
tou Taranovou a Mgr. Matúšom Opatovským. Podobným spôsobom prejavili úctu
oslobodite¾om Marta Raffayová a ¼udmila Juríèková. Pri spomienke úèinkovala dy-
chová hudba Vrbovanka pod vedením kapelníka Miroslava Lagu a recitovala Tama-
ra Tomèíková.

-rb-, PK



strana 3 8/2016RBOVÉHOHV
LAS

V týchto jarných dòoch si
spomíname na

30. výroèie úmrtia

Vojtecha Nižnanského,

bývalého uèite¾a na SOU
záhradníckom
v Rakoviciach.

Na snímke je pri vzácnom
stretnutí v Šípkovom v roku
1966 s bratom misonárom

Karolom Nižnanským,
s ktorým sa videli po
osemnástich rokoch.

Spomína rodina,
synovec a netere.

Naši jubilanti
v mesiaci máj 2016

60 rokov: Ervína Benovičová
Anna Bursíková
Jozef Drška
Anna Moravanská
Jozef Potrok
Peter Seitler

65 rokov: MUDr. Mária Augustínová
Anna Jankechová
Anna Jurčová
Peter Kopunec
sr. Monika Irena Melišová
Vladimír Zervan

70 rokov: sr. Doloróza Antónia 
Boššániová
Vlasta Černáková
Oľga Hanzlíková
Marta Juríčková
Ján Kacz
Miroslav Kostolánsky
Ladislav Košťál
Anna Sabová

75 rokov: Helena Gerhátová
Michal Hink
Eva Hornáková
Oľga Masarovičová
Agneša Nosková
Zdena Tomašovičová

80 rokov: Mária Vančová
81 rokov: Alžbeta Kubaľáková

Antónia Kurincová
Rudolf Lehuta
Terézia Novotová
Mária Žáková

83 rokov: Jozef Kunik
84 rokov: Margita Sudorová
85 rokov: Oľga Dunajčíková
86 rokov: Michal Adamec

Anna Hulvanová
87 rokov: Vilma Lysá
89 rokov: Ján Hesko

Anna Hodermanová
Emília Polešenská

90 rokov: Anna Kráľová 
92 rokov: Anna Havrlentová

Srdečne blahoželáme! 

Slzy smútku nám 
ticho teèú po tvári, 
boles� v srdci nás zabolí, 
no spomienka na otca 
ako veèný plameò nikdy nezhorí.

Kniha života zavrela sa dòa 26. apríla
2007, a tak si pripomíname smutné 9. výro-
èie úmrtia 

Jána ŠVARU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-

mienku.
S láskou v srdci spomína dcéra Alena a

syn Miroslav s rodinami
P-No 793/2016

V dòoch 23. - 24. 4. 2016

sa  bude kona� 9. roèník 

dia¾kového pochodu
LAZOVÁ STOVKA,

ktorého štart aj cie¾ bude vo Vrbovom.

Mesto Vrbové vás pozýva na

ktoré sa uskutoèní

v piatok 29. apríla o 16.00 hod.
na Námestí slobody

P r o g r a m :

- Dychová hudba Vrbovanka
-rb-, ilustrácia: J. Mackovjak
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Jarný vrbovský
jarmok

16. apríl 2016

Príjemné poèasie prispelo k pohode jarného vr-
bovského jarmoku, ktorý bol v poradí už sedemde-
siaty od obnovenia jarmoènej tradície v r. 1991.

V kutlúrnom programe pozornos� divákov upú-
tala dychová hudba Vrbovanka, folklórny súbor Sl-
neènica z Pieš�an a folklórna skupina Karpatskí va-
laškári z Dolnej Krupej. 

O jarmoènú ponuku nebola núdza, rozmanitý
tovar predávali v 171 stánkoch. Skrátka neprišli
ani detí, boli pre ne pripravené viaceré lákadlá. Od
kolotoèov až po možnos� nauèi� sa u Ing. Dušana
Slováka modelova� z hliny.

-rb-, PK
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Prvé mesiace kalendárneho roku sú
už tradièným obdobím hodnotenia èinnos-
ti spoloèností a organizácií za uplynulý
rok. Tak to bolo aj v Základnej organizácii
Slovenského zväzu telesne postihnutých
(ZO SZTP) vo Vrbovom. Jej èlenovia sa
stretli 6. apríla na výroènej èlenskej schô-
dzi (VÈS). Predsedníèka ZO Mgr. Edita Pe-
karovièová privítala prítomných a hos�a vi-
ceprimátora JUDr. Štefana Kubíka. Sprá-
vu o èinnosti organizácie v roku 2015
predniesla O¾ga Hanzlíková a zároveò
oboznámila èlenov s pripravovanými po-
dujatiami na rok 2016. ZO mala koncom
uplynulého obdobia 103 èlenov: 16 detí
do 15 rokov, 2 mládežníkov, dospelých
do 35 rokov bolo 9, do 50 r. 7, do 60 r.
24 a nad 60 rokov 45 osôb. Z celého
poètu bolo 32 imobilných èlenov, z toho
12 vozíèkarov. Poèas roku 2 èlenovia zo-
snuli, ïalší sa z mesta ods�ahovali a
o èlenstvo požiadalo 13 žien a 2 muži.

Pre èinnos� organizácie bolo ve¾kým
prínosom, že sa opä� mohla pres�ahova�
z Domu kultúry do vynovených, rekon-
štruovaných bezbariérových priestorov
spoloèenského klubu na Komenského
ulici. Za túto ústretovos� organizácia
vïaèí primátorke mesta Dott. Mgr. Eme
Maggiovej a viceprimátorovi JUDr. Štefa-
novi Kubíkovi. Slávnostné oficiálne sprí-
stupnenie klubu na pravidelné týždenné
stredòajšie stretávky bolo 16. septemb-
ra. Prvé podujatie v òom sa však uskutoè-
nilo už 12. júna. V staro-nových priesto-
roch bola opekaèka – spojené posedenie
pre všetkých èlenov pri príležitosti Dòa
matiek a Medzinárodného dòa detí.

V septembri zabezpeèila ZO masáže
pre svojich èlenov priamo v klube, na kto-
ré prispela 50 % úhradou nákladov na o-
sobu z vlastných prostriedkov.

V októbri (21. 10.) výbor ZO zorganizo-
val ochutnávku pomaly zabudnutých jedál

ako opatance, kaše zo strukovín, kapus-
tové pery a ïalšie. Na záver roka 7. de-
cembra tu, pod rozsvieteným stromèe-
kom, vozíèkarske a inak postihnuté deti
uvítali Mikuláša s bohatou sladkou ná-
dielkou. Obèerstvenie na Mikulášskom
posedení tradiène sponzoroval František
Rakús. Decembrová slávnostná, sviatoè-
ná èlenská schôdza (17. 12.) bola spo-
jená s posedením pri vianoènej kapustni-
ci, ktorú pripravil Pavol Mikudík. Imobilní
èlenovia boli v predvianoènom období ob-
darovaní vitamínovými balíèkami. (Nové
priestory umožnili aj pohodové zorganizo-
vanie maškarného plesu pre imobilné de-
ti a rozlúèku s fašiangami v r. 2016.)

Výbor ZO na výzvu TTSK v rámci prog-
ramu „Podpora aktivít zameraných na po-

moc pre sociálne odkázaných obèanov“
spracoval projekt na získanie finanènej
dotácie na hipoterapiu pre postihnuté
deti. Projekt bol úspešný a tak 1. a 15.
septembra sa deti zúèastnili ve¾mi potreb-
nej hipoterapie v Opatovciach pri Trenèí-
ne.

Èlenovia ZO, pokia¾ im to sily dovo¾u-
jú, sa nielen pasívne ale aj aktívne zaují-
majú o život a dianie v meste a zapájajú
sa. Napr. pri upratovaní a úprave verej-
ných priestorov v okolí bydliska. Majú
však mnohé problémy a na ich podnet sa
stretlo vedenie ZO s primátorkou mesta a
jej zástupcom. Problémy sa týkali oznaèe-
nia vymedzených parkovacích miest pre
autá vozíèkarov v meste a pred zdravot-
ným strediskom, parkovanie na Ulici 6.
apríla, lavièiek pri zdravotnom stredisku
a na uliciach vedúcich k nemu, ale aj na
cintoríne, najmä pri dome smútku. V dis-
kusii sa k nim vyjadrili viceprimátor mesta
JUDr. Štefan Kubík a Mária Madžová,
správkyòa cintorína. Viceprimátor infor-
moval, že podnety boli akceptované a sú
v riešení, prièom lavièky pri Dome smútku
už boli upravené.

Po diskusii predsedníèka Mgr. Edita
Pekarovièová zablahoželala jubilujúcim
èlenom v 1. polroku a obdarila ich bielym
klinèekom.

Oficiálna èas� schôdze bola ukonèená
vo¾bou 7-èlenného výboru a 3 èlenov re-
víznej komisie. Na funkciu predsedníèky
bola opä� potvrdená Mgr. Edita Pekarovi-
èová.

Schôdzu ukonèilo vo¾né posedenie a
tradièná tombola, do ktorej popri cenách
pre výhercov zabezpeèených vedením ZO
SZTP prispeli pod¾a možností aj èlenovia
organizácie.

-el-

ZO SZTP HODNOTILA
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Gymnazista Andrej Vnuèko
majstrom vo Formule 1

Dòa 28. – 30. marca som sa zúèastnil na majstrovstvách Èeskej
republiky v RC autách. Na tieto preteky som sa intenzívne pripravo-
val tri víkendy pred koncom mesiaca marec. V piatok 28. marca boli
zaèaté hlavné tréningy na trati. Celú sobotu prebiehali kvalifikaèné
jazdy (6x5 min.) V nede¾u ráno, nasledoval jeden vo¾ný meraný tré-
ning a následne sa zaèali tri finálové jazdy po 5 minút. V sobotu ráno
bolo slávnostné otvorenie majstrovstiev. Jazdilo sa tam vo viacerých
kategóriách, ale ja som jazdil v týchto dvoch: Formula 1, WGT (World
GT). Tieto kategórie sú v mierke 1:10 a majú náhon na zadnú nápra-
vu. Kategória Formula 1 je reálnou predlohou monopostov Formuly 1.

Formula 1 – V sobotòajšej kvalifikácii som si vybojoval 3. pozíciu
v nede¾òajších finálových jazdách. V 1. finálovej jazde som skonèil
prvý. Druhú finálovú jazdu po nevydarenom štarte som skonèil tretí.
Pred zaèatím tretej finálovej jazdy sme prvý traja v poradí mali rov-
naký poèet bodov – rozhodovala posledná jazda. Poslednú jazdu som
vyhral a tým som sa stal Majstrom Èeskej republiky vo Formuly 1 aj
napriek tomu, že som štartoval tretí a mal slabší motor. 

World GT – Už z piatkového tréningu som mal s autom problémy
pri nastavovaní. Na majstrovstvách sa v tejto kategórii jazdia úplne
iné pravidlá ako u nás na Slovensku. Musel som kompletne zmeni�
celé nastavenie podvozku. V tejto kategórii som nakoniec štartoval
šiesty a skonèil som celkovo piaty. 

Na mojej intenzívnej príprave sa odzrkadlili aj moje výsledky. Dô-
kazom toho je aj môj majstrovský titul vo Formuli 1.

AV

Oznam
Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

s organizaènými zložkami Špeciálna materská škola,
Špeciálna základná škola Mórica Beòovského, Praktická škola

Nám. sv. Cyrila a Metoda è. 9, 022 03 Vrbové

Vážení rodièia, termín podania žiadosti o prijatie die�a�a so zdra-
votným znevýhodnením do materskej školy v školskom roku 2016/
2017 je od 2. 5. do 31. 5. 2016. 

Zápis sa bude realizova� v pracovných dòoch pondelok, streda, pia-
tok od 9, 00 hod do 15, 00 hod. Svoje die�a si môžete zapísa� i po
tomto termíne, až do naplnenia kapacity materskej školy. Aktuálne je
vo¾ných 6 miest. Žiados� si môžete vyzdvihnú� u zástupkyne riadite¾ky
školy alebo na webovom sídle školy spojenaskolavrbove.edupage.org. 

Bližšie informácie osobne u riadite¾ky školy alebo na t. è.:
033/7792324, 0917412316, email: riaditeldb@gmail.com. 

_________________________________________________________

V tom istom termíne sa bude realizova� zápis do prípravného a I.
roèníka pre školský rok 2016/2017.

Na zápis je potrebné prinies�:

–  Rodný list die�a�a (na nahliadnutie)

–  Obèiansky preukaz rodièa alebo zákonného zástupcu
Škola ponúka:

–  Vzdelávanie a výchovy zdravotne znevýhodnených žiakov (mentál-
ne, kombinované postihnutie, žiak s autizmom)

–  Školu rodinného typu s ve¾mi pekným interiérom

– Èinnos� školského klubu a krúžkovú èinnos�

– Triedy vybavené informaènými technológiami

– Špecializované uèebne, dielòa, cvièná kuchynka, poèítaèová
miestnos�

– Možnos� plynule prejs� na praktickú školu

– Bezbariérovú úpravu interiéru + vý�ah

– Rôzne aktivity, výlety, úèas� v škole v prírode a pod.

– Aktívnu spoluprácu s CŠPP (psychológ, špeciálny pedagóg,
logopéd, rehabilitaèný zamestnanec), ktorá je súèas�ou školy

 

ŽENY A KVETY SA
NEKRADNÚ...

Spieva spevák Pa¾o Habera v jednom zo svojich singlov. A ja
chcem teraz verejne vyspieva� pohoršenie nad poèínaním niek-
torého obèana – obèianky z nášho mesta.

V èasti Námestia Jozefa Emanuela sa miestni obyvatelia
snažia udržiava� poriadok a èistotu, pravidelným upratovaním aj
úpravou, výsadbou porastov na miestnom verejnom priestran-
stve, v parku a okolí. Podobne si aj priestory vchodov do rodin-
ných domkov skráš¾ujeme výsadbou ihliènanov a tují do väèších
èrepníkov. Keï tieto dorastú do cca 50 - 80 cm stanú sa koris-
�ou – predmetom na odcudzenie. V neskorých noèných hodi-
nách nám ich kompletne aj s �ažkými hlinenými èrepníkmi už
nieko¾ko zmizlo.

Pýtam sa: „Kto môže stromèek, ktorý už slúži na ozdobu,
spríjemnenie, ozdravenie prostredia a poh¾adu odcudzi�? Priv-
lastni� si to, èo mu nepatrí? Kto sa môže do nekoneèna bez
strachu, hanby pred sebou samým, bez schopnosti posudzova�
svoj nemorálny skutok pozera� na ukradnuté stromèeky – tuje
vo svojom dvore? Kto?“

Keïže sa krádeže opakujú, osoba urèite ve¾mi èasto pokoj-
ne prechádza našim námestím a pozorne si vysleduje svoju
ïalšiu koris�.

Milí Vrbovèania, stalo sa nieèo podobné už aj vám? Možno
táto osoba potrebuje pomoc, lieèi� sa a možno si preèíta aj tie-
to riadky a doèíta aj myšlienku z refrénu spomenutej Haberovej
piesne:

„Tak ja vás teda vrátim, nechám si len dlh.
Najradšej sa stratím, èakajú Vás dnu.
Za všetko sa platí, nechám si len tmu.
Ženy a kvety sa nekradnú.
Ženy a kvety sa nekradnú!“
A mi, nuž, èakáme...!                                                 -hoja
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NÁRODNÁ SLÁVNOS�
NA DEVÍNE

Pred 180 rokmi, 24. apríla 1836, vystúpila skupinka
študentov evanjelického lýcea v Bratislave na Devín. Vte-
dajšia monarchistická doba potláèala akúko¾vek aktivitu
žiactva a študentov a tak sa spoloèenský výlet mladých
štúrovcov konal v prísnom utajení a výbere jeho úèastní-
kov, ktorí sa stretli až pod Devínom, symbolom staroslo-
venských dejín. Na výlete „svätenia národného sviatku“
(sviatok sv. Juraja) sa zúèastnilo pod vedením ¼udovíta
Štúra 16 spo¾ahlivých a národným ideám oddaných štu-
dentov. Na Devíne recitovali verše, spievali vlastenecké
piesne a prijali ku krstnému menu symbolické národné
meno. Medzi nimi bol aj Pavol Košacký (1816 - 1892),
rodák z Turej Lúky. V tom èase bol tajomníkom Spoloè-
nosti èesko-slovanskej (študentský samovzdelávací spo-
lok pri lýceu). Meno Pavla Košackého by nám Vrbovèa-
nom nemalo by� neznáme. V r. 1840 sa stal evanjelic-
kým farárom vo Vrbovom a pôsobil tu až do smrti viac
ako polstoroèie.

Napriek tomu je z obdobia úèasti na Národnej sláv-
nosti štúrovcov pre nás pomerne neznámy. J. M. Hurban
ho v správe o výlete opisuje ako plecitého muža a neu-
vádza jeho národné krstné meno. Rovnako z tohto obdo-
bia, èi mladších rokov vôbec nepoznáme jeho podobu.
Ïalší osud Košackého sa neskoršie už nespája so štú-
rovcami. Údajne to zapríèinili nezhody s J. M. Hurbanom,
ktorý bol ešte v r. 1840 na Košackého svadbe a nezapo-
jil sa ani do hurbanovskej revoluènej èinnosti v rokoch
1848/49. Ale i tak sa zapísal do prvopoèiatkov mladého
štúrovského hnutia. Pochovali ho na vrbovskom cintorí-
ne blízko dnešného domu smútku (sektor 4, hrob è. 26).
V r. 2010 na podnet príbuzných v USA, rodiny Nadežda
Halko, za spoluúèasti Cirkevného zboru ECAV vo Vrbo-
vom bol hrob obnovený. K železnému krížu bez mena bo-
la umiestnená tabu¾ka s jeho menom a pripomienkou na
devínsky výlet. 9. júla 2010 sa pri obnovenom hrobe ko-
nala spomienková slávnos�.

-el-

POSLEDNÝ
VRBOVSKÝ DEREŠ

Poddanstvo v Uhorsku za feudalizmu bolo založené na monopol-
nom vlastníctve pôdy feudálnych pánov a na vykoris�ovaní chudobných
ro¾níkov. Pôda bola vo vlastníctve š¾achty a poddaní, ktorí ju mali v uží-
vaní boli povinní odovzda� feudálnu rentu. Poddaní tvorili absolútnu
väèšinu obyvate¾stva, boli povinní mnohými službami a dávkami svo-
jim zemepánom a podliehali ich súdom. Staèilo i malé previnenie a
poddaný bol odsúdený na fyzický trest palicovaním na dereši.

 Bola to drevená lavica, na ktorú bol odsúdený pripútaný a drábmi
èasto kruto zbitý. Jarmo poddanstva bolo zrušené v Uhorsku marcový-
mi konštituènými zákonmi roku 1848.

Vo Vrbovom v tých dobách bývala pomerne poèetná skupina š¾ach-
ticov, ktorí utláèali poddaný ¾ud a za priestupky vynášali súdy. Z dobo-
vých záznamov sa môžeme dozvedie�, že vo Vrbovom bol posledný de-
reš postavený v dome èíslo 199. Býval tam zemepán Boróci, ktorý ne-
chal na dereš vytiahnu� 12-roèné dievèa Máriu Sulovú. Previnila sa
tým, že jej náhodou spadlo zemepánovo die�a, ktoré pestovala. Za
túto neopatrnos� dostala sedem palíc. Rodièia si ju museli po tomto
krutom treste odnies� skrvavenú domov.

Ko¾ko palíc by si zaslúžili vandali, ktorí bezoh¾adne nièia verejný
majetok poškodzovaním zariadení napr. ako lavièky, èakárne a spre-
jom poèmárajú budovy? Nuž, toto sú tí „dobrí“ v našich obciach. Má-
me však aj takých, ktorí rafinovane prichádzajú k miliónovým majet-
kom. Bolo by to derešov, nestaèili by sme ich ani vyrába�.

V. H.

Slávnostné otvorenie 2. júla 2016 
vo Vrbovom na Sídlisku 9. mája

Aktívny program, hry, sú�aže, vystúpenia osobností, 
obèerstvenie, darèekové predmety pre deti

Využívajte služby
Mestskej knižnice Vrbové

pondelok - piatok 12.00 - 18.00 hod.

BEÒOVSKÝ
V ÈESKEJ
TELEVÍZII

V nede¾u 17. apríla vysielala Èeská tele-
vízia reláciu Objektív, do ktorej bola zaradená
i takmer 9-minútová reportáž o Móricovi Be-
òovskom. Ve¾mi vydarene a zaujímavo ju na
malom priestore pripravil redaktor David Mi-
øejovský. Nechýbali v nej ani vstupy riadite¾a
Združenia Mórica Beòovského Vladimíra Dud-
láka a hereèky Božidary Turzonovovej, pred-
stavite¾ky Afanázie v seriáli Vivat Beòovský.
Z Maïarska hovoril György G. Németh, prezi-
dent Asociácie priate¾ov Mórica Beòovského,
ktorý informoval, že na september u nich plá-
nujú ve¾kú konferenciu, na ktorej sa bude rie-
ši�, èo je v Beòovského životopise pravda a
èo je vymyslené. Èas� relácie bola filmovaná
 5. apríla vo Vrbovom. 

Ako sám autor Miøejovský tvrdí, je prí-
znaèné, že: „Èesi si museli Járu Cimrmana
vymyslie�, Slováci ho majú, ale zabudli naò-
ho.“ Ešte podotýkame, že ob¾úbenú èeskú
televíznu reláciu Objektív moderuje Slovenka
Anetta Kubalová po slovensky.

-rb-



RBOVÉHOHV
LAS 

Futbal IV. liga SZ

18. kolo 

Tesná prehra v Novej
Dubnici  

Nová Dubnica – MFK Vrbové  1:0  (1:0)

Jediný gól dal Ïuraèka – vlastný...
v 15. min.

Po nevydarenom zápase v Èastkov-
ciach, cestovalo 20. marca Vrbové do
Novej Dubnice, kde chceli èo najskôr za-
budnú� na debakel v podobe inkasova-
ných 4 gólov. Od zaèiatku zápasu sa hral
vyrovnaný zápas. V 15. min. pri odkope
lopty Ïuraèka neš�astne zasiahol loptu,
ktorá sa ocitla v sieti hostí. Domáci
mohli aj zvýši� stav zápasu, ale trafili len
žrï. Na druhej strane išiel sám na brán-
ku domácich E. Spál, ale nezakonèil
presne. Po zmene strán hostia ovládli
hru, ale streli� gól im nebolo súdené.
Svoje šance nevyužili, keï mohol skóro-
va� Ïuraèka, ani Zelenay po peknom vy-
sunutí od Sumera a gólom sa neskonèila
snaha Majgota, keï trafil len do branká-
ra. Pod¾a slov trénera hostí S. Petényiho
boli jeho zverenci lepší, ale keï nevyuži-
ješ šance, nemôžeš bodova�.

Zostava hostí: Amcha - Michálek (74.
Kurinec), Ïuraèka (88. Šimor), Vlado,
Strecký, Sumer, Andrísek, Majgot, Dok-
tor, E. Spál, I. Zelenay,  tréner S. Peté-
nyi.

Majsterky z Vrbového
Majstrom okresu v hádzanej SŠ štu-

dentiek je Gymnázium J. B. Magina Vrbo-
vé, ktoré vo finále zví�azilo nad Hotelo-
vou akadémiou Pieš�any jednoznaène
16:3, polèas 10:0, góly: Kubišová 5, Va-
díková 4, Žitnanská 3, Zifèáková 2, Žá-
ková a Borovská po 1 góle. Ví�azné druž-
stvo Gymnázium J. B. Magina postupuje
na župnú olympiádu.

PETER SEDLÁÈEK

Braòo obhájil vlaòajšie
prvenstvo

29. marca - 3. apríla sa konali v ta-
lianskom meste Ancona XI. Halové maj-
strovstvá Európy v atletike veteránov
(Masters).

Slovensko na nich získalo zlaté me-
daily. Potešilo nás, že zásluhu na tom
má Vrbovèan pä�bojár Branislav Puvák,
ktorý sa stal spolu s Petrom Sládkom
(M55, výkonom  3802 bodov) majstrom
Európy. Branislav Puvák (M35) úspech
dosiahol výkonom 3439 bodov. 

Za vzornú reprezentáciu ïakujeme a
k ïalšiemu majstrovskému titulu gratulu-
jeme!

-rb-

Kocky boli hodené...
v pohostinstve BAJ

A 12. marca sa hádzali vlastne celý
veèer, pretože 17 nadšencov tejto hry sa
tu stretlo na turnaji v kockách.

Hralo sa na štyroch stoloch, po šty-

roch hráèoch (na jednom boli piati), a
z každého dvaja najlepší postúpili na dva
semifinálové stoly, ktoré urèili obsadenie
posledného finálového stola.

Takže štyria najúspešnejší, hádzali
kockami najdlhšie a finálové napätie si
užili títo Vrbovèania.

Celkovo štvrtý Fero Lányi, celkovo
tretia Dana Miklíková, celkovo druhý
Tomáš Drlièka a hlavne ví�az tohto výni-
moèného podujatia Jozef Mièo.

Pekné vecné ceny im odovzdali man-
želia Košinárovci, Štefan a Mirka, ktorí
tento sú�ažný veèer celý zorganizovali,
sú�ažiacich pohostili a hlavne prísne
dbali nad tým, aby turnaj prebehol v du-
chu fair-play.

Cenu útechy odovzdali aj Miroslavovi
Kodajovi, ktorého kocky poslúchali naj-
menej.

Na záver už len organizátori poïako-
vali Zuzke Brandejsovej za poskytnuté
priestory a podporu a vyslovili pozvanie
na ïalšie podobné podujatie. Kockám
zdar.

Peter PODJAVORINSKÝ

ZO ŠPORTU

Oznam pre
urbárnikov

Oznamujeme všetkým èlenom Ur-
bárskeho pozemkového spoloèenstva
(UPS) Vrbové, že dòa 30. apríla 2016
o 10.00 hod. sa bude kona� valné
zhromaždenia UPS na Po¾nohospodár-
skom družstve Vrbové.
                                        Výbor UPS


