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Z rokovania mestského zastupite¾stva
Uznesenia Mestského zastupite¾stva

vo Vrbovom (ïalej len MsZ) konaného 24.
mája 2017

Uznesenie MsZ è. 57/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
berie na vedomie predloženie Výroènej
správy o�èinnosti a hospodárení DD a
DDS Klas, n. o.,  za rok 2016.

Uznesenie MsZ è. 58/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta vo výške 1200 €  Základnej orga-
nizácii Únie žien Slovenska Vrbové na
zabezpeèenie èinnosti v roku 2017. Fi-
nanèné prostriedky budú vyplatené na
bankový úèet Základnej organizácie Únie
žien Slovenska Vrbové a vyúètovanie bu-
de vykonané najneskôr v mesiaci decem-
ber 2017. 

celkový poèet všetkých poslancov
MsZ: 11, prítomní: 7, za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 59/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta vo výške 1000 € Vo¾noèasovému
centru Vrbové, n. o., na zabezpeèenie
èinnosti v roku 2017. Finanèné prostried-
ky budú vyplatené na bankový úèet Vo¾no-
èasového centra Vrbové, n. o., a vyúèto-
vanie bude vykonané najneskôr v�mesiaci
december 2017. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 60/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta vo výške 950 € Gorazdíku - Združe-
niu detí a mládeže Vrbové, o. z., na za-
bezpeèenie èinnosti v  roku 2017. Fi-
nanèné prostriedky budú vyplatené na
bankový úèet Gorazdíka - Združenia detí a
mládeže Vrbové, o. z., a vyúètovanie bude
vykonané najneskôr v mesiaci december
2017. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 61/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta vo výške 800 € Slovenskému ry-
bárskemu zväzu, MO Vrbové na zabezpe-
èenie èinnosti v roku 2017. Finanèné
prostriedky budú vyplatené na bankový
úèet Slovenského rybárskeho zväzu, MO
Vrbové a vyúètovanie bude vykonané
najneskôr v mesiaci december 2017. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 62/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta vo výške 1100 € Slovenského zvä-
zu záhradkárov, Základná organizácia –
Vysoké Sady Vrbové na zabezpeèenie èin-
nosti v roku 2017. Finanèné prostriedky
budú vyplatené v hotovosti do pokladne
základnej organizácie SZZ a vyúètovanie
bude vykonané najneskôr v mesiaci de-

cember 2017. 
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 63/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta vo výške 520 € pre Šport Vrbové,
o. z., na zabezpeèenie hokejbalového tur-
naja  a turnaja v malom futbale, ktoré sa
budú konaB v�dòoch 25. 6. 2017 a 20. 8.
2017. Finanèné prostriedky budú vypla-
tené na bankový úèet Šport Vrbové, o. z.,
a vyúètovanie bude vykonané najneskôr
v�mesiaci december 2017. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 64/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje Dodatok è. 1  k  VZN è. 8/
2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
mesta Vrbové.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 65/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje v zmysle § 12a Štatútu mesta
Vrbové:

odovzdanie ceny mesta – grafiky Móri-
ca Beòovského – Petrovi STOLÁRIKOVI,
pri príležitosti jeho životného jubilea 70
rokov za celoživotný prínos k športovému
životu v meste. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 66/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje závery ústrednej inventarizaènej
komisie k inventarizácii majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej
k�31. 12. 2016.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 67/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
berie na vedomie vyhodnotenie pripomie-
nok a stanovísk z prerokovania návrhu
zadania ÚPN-M Vrbové; stanovisko Okres-
ného úradu Trnava, Odb. výstavby a byto-
vej politiky, Odd. územného plánovania,
pod¾a §20, ods. 5, 6 zákona è. 50/1976
Zb.- Stavebného zákona, v znení nesko-
rších predpisov, (list èíslo OU-TT-OVBP1-
2017/015946/Ti, zo dòa 15. 5. 2017),
ktorým sa odporúèa Zadanie k ÚPN-M Vr-
bové schváliB. 

Uznesenie MsZ è. 68/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje zadanie k Územnému plánu
mesta Vrbové, v zmysle § 20 ods. 7c
zákona  è. 50/1976 Zb. - Stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov.
Zadanie obsahuje hlavné ciele  a požia-
davky, ktoré treba riešiB v ÚPN-M, podrob-
né požiadavky na formu, rozsah a obsah
spracovania územnoplánovacej dokumen-
tácie.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 69/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
ukladá spracovate¾ovi ÚPN-M vypracovaB

koncept riešenia ÚPN-M Vrbové, v súlade:
- s  § 21  zákona è. 50/1976 Zb.  -

Stavebného zákona, v znení neskorších
predpisov;  

- s § 9 vyhlášky MŽP SR è. 55 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územ-
noplánovacej  dokumentácii;  - so
schváleným zadaním.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 70/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje zmenu Uznesenia è. 118/VI/
2016 zo dòa 30. 6. 2016  nasledovne: 

ruší sa text uvedený v pôvodnom uz-
nesení:

v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2 Zá-
sad hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta Vrbové a  na základe  § 588
a nasl. Obèianskeho zákonníka odkúpenie
nehnute¾nosti:

parc. reg. „E“ è. 385/1 o výmere 76
m2, druh pozemku – zastavené plochy  a  
nádvoria  zapísaná na LV è. 3423  v po-
diele 1/1 v celosti za cenu urèenú znalec-
kým posudkom, ktorý dá vypracovaB mes-
to na vlastné náklady

a nahrádza sa novým znením, a to:
v�súlade s èl. 4, písm. A), bod 2  Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vrbové a na základe  § 588 a
nasl. Obèianskeho zákonníka odkúpenie
nehnute¾nosti:

parc. reg. „E“  è. 385/1 o výmere 76
m2, druh pozemku – zastavené plochy a
nádvoria v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV
è. 3423  v podiele 1/1 v celosti za cenu
220 €. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 71/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje zmenu Uznesenia è. 119/VI/
2016 zo dòa 30. 6. 2016  nasledovne: 

ruší sa text uvedený v pôvodnom
uznesení: v súlade s èl. 4, písm. A), bod
2 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Vrbové a  na základe  
§�588 a nasl. Obèianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnute¾nosti:

parc. reg. „E“  è.  3311/3  o výmere  
79 m2, druh pozemku – ostatné plochy
v�k. ú. Vrbové, zapísaná na LV è. 3423  
v�podiele 1/1 v celosti za cenu urèenú
znaleckým posudkom, ktorý dá   vypraco-
vaB mesto na vlastné náklady

a nahrádza sa novým znením, a to:
v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2

Zásad hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom mesta Vrbové  a  na základe
§�588 a nasl. Obèianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnute¾nosti:

parc. reg. „E“ è. 3311/3 o výmere 79
m2, druh pozemku – zastavené plochy a
nádvoria v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV
è. 3423  v podiele 1/1 v celosti za cenu
230 €. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Dokonèenie na str. 4
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Naši jubilanti
v�mesiaci�jún 2017

60 rokov: Jaroslav Helvich
Mária Bursíková
Ľubica Holičová
Ing. Beáta Gúčiková
Ľubomíra Šuteková
Vladimír Bzdušek

65 rokov: Ladislav Záhorec
Jana Ďuračková
Dušan Žák
Helena Iľašová
Miroslav Prstek
Peter Kováčik

70 rokov: Helena Mosná
Anna Blahová
Miroslav Mego
Michal Nižnanský

75 rokov: Jarolím Kunik
Anna Drevenáková

80 rokov: Margita Kureková
Oľga Polčanová

81 rokov: Milan Nosko

82 rokov: Vít Mikláš
Robert Mišech
Valéria Šalátová
František Blažek
Emília Havrlentová

83 rokov: Pavlína Hutová
Michal Anguš

84 rokov: Helena Jašeková

86 rokov: Božena Holičová
Anna Pagáčová

87 rokov: Irena Snohová
88 rokov: Ján Novota

sr. Priska Magdaléna
 Klimková

Ján Žažo
89 rokov: Alžbeta Nižnanská

Pavla Hulvanová
92 rokov: Ján Mego

Srdečne blahoželáme! 

PLÁN PODUJATÍ V MESTE
31. mája - zbierka pre Detský domov Peèeòady Dom kultúry Vr-
bové 14.00 - 16.00 hod.
31. mája - absolventský koncert CZUŠ Vrbové Aula Gymnázia
J.�B. Magina o 17.00 hod.
2. júna - Oslava MDD Mestský štadión 9.00 - 11.00 (str. 8),
pred Domom kultúry, od 15.00 hod. (str. 1)
3. júna - Medzinárodný stolnotenisový turnaj O�putovný pohár
(Vrbové, Víkov - Èesko, Kalety - Po¾sko)
6. júna -  Buzalkova Trnava, vyhodnotenie súBaže škôl diecézy -
Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom 10.00 hod.
8. júna - Triedny koncert žiakov uèite¾ky Lenky Záhorcovej (spev)
a uèite¾a Jozefa Srogonèíka (gitara) - é Aula Gymnázia J.�B. Magi-
na 17.00 hod.
13. júna - Smejko a Tanculienka: Kde bolo, tam bolo - Dom kul-
túry Vrbové o 17.00 hod. (str. 5)
16. júna - Vystúpenie taneèného odboru CZUŠ sv. Gorazda Vr-
bové Dom kultúry 17.00 hod. 
17. júna - SúBaž vo varení kotlíkových špecialít - Mestský šta-
dión (str. 9)
20. júna - Oceòovanie žiakov vrbovských škôl - Kúria M. Beòov-
ského 13.00 hod.
21. júna - Triedny koncert žiakov uèite¾ky Daniely Granèarovovej -
Kúria M. Beòovského 17.00 hod.
28. júna - Spomienka na vrbovského rodáka biskupa Pavla Ja-
ntauscha pri príležitosti 90. výroèia jeho úmrtia - Kostol sv. Go-
razda, kláštor 
11. júla - Vrbovské vetry - program, film - pred Domom kultúry
12. júla - Vrbovské vetry - program, film - pred Domom kultúry
13. júla - Vrbovské vetry - program, film - pred Domom kultúry
14. júla - Vrbovské vetry - program, film - pred Domom kultúry
15. júla - Vrbovské vetry, hudobný festival -  Mestský štadión
10. - 14. júla - Denný detský biblický tábor (CZ ECAV)
17. - 21. júla - Mestský detský letný tábor (mesto, ÚŽS)

22. júla - Vrbovská pätnástka - Memoriál Štefana Kalužu, Beh
zdravia Vrbovèanov na 5 km
5. augusta - MUFUZA, kultúrno-športové popoludnie, Mestský
štadión 13.00 - 23.00 hod.
24. augusta - pietny akt pri pomníku padlých pri príležitosti výro-
èia SNP, Námestie sv. Cyrila a Metoda o 15.00 hod.
29. augusta - kòazská vysviacka Ing. Andreja Kellera - Kostol
sv. Gorazda
3. septembra - primície Ing. Andreja Kellera - Kostol sv. Gorazda
22. septembra - Dni mesta Vrbové
- oslava 50. výroèia vyhlásenia Vrbového za mesto
- slávnostné zasadanie Mestského zastupite¾stva Vrbové
- oceòovanie Beòovského glóbus
- koncert Mgr. art. Ján Prievozník, Mgr. art. Janka Juríèková        
 Bernáthová
- ¾udová zábava
30. septembra - Jesenný vrbovský jarmok                    Zost. -rb-

OZNAM. Základná organizácia Únie
žien Slovenska vo Vrbovom organi-
zuje z�príležitosti MDD PRE DETI
DETSKÉHO DOMOVA V PEÈEÒA-
DOCH ZBIERKU nového, prípadne
zachovalého a èistého letného šat-
stva, tiež hygienických potrieb, hra-
èiek a potravín, ako sú: cestoviny,
strukoviny, zaváraniny, ovocie, zele-
nina a pod. Zbierka sa uskutoèní
31. mája 2017 v Dome kultúry od
14.00 do 16.00 hod., odkia¾ budú
zozbierané predmety ihneï odveze-
né do Detského domova v Peèeòa-
doch. ZO ÚŽS už vopred ïakuje o-
chotným darcom za to, že pomôžu
deNom bez rodièov spríjemniN ich
sviatok.
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DOBRÁ SPRÁVA PRE OBYVATEĽOV VRBOVÉHODOBRÁ SPRÁVA PRE OBYVATEĽOV VRBOVÉHODOBRÁ SPRÁVA PRE OBYVATEĽOV VRBOVÉHODOBRÁ SPRÁVA PRE OBYVATEĽOV VRBOVÉHO        
preplatky�za�rok 2016preplatky�za�rok 2016preplatky�za�rok 2016preplatky�za�rok 2016

A�NIŽŠIA�CENA�TEPLA�V�ROKU�2017A�NIŽŠIA�CENA�TEPLA�V�ROKU�2017A�NIŽŠIA�CENA�TEPLA�V�ROKU�2017A�NIŽŠIA�CENA�TEPLA�V�ROKU�2017
 Dodávate¾ tepla vo Vrbovom, spo-

loènosN Veolia Energia Slovensko, a.s.,
vrátil v koncoroènom vyúètovaní za rok
2016 svojim zákazníkom 70,3 tis. eur
(s�DPH).

Táto skutoènosB majite¾ov bytov urèi-
te poteší. Náklady na teplo a teplú vodu
tvoria totiž v rodinných rozpoètoch vý-
znamnú položku. Intenzívnou a dôsled-
nou starostlivosBou o prevádzky, ktoré sú
majetkom Mesta Vrbové, výhodnou ce-
nou za zemný plyn a elektrickú energiu,
ako aj realizovanými opravami zameraný-
mi na efektívnosB výroby tepla sa podari-
lo nielen zlepšiB stav tepelno-technických
zariadení, ale aj znížiB cenu tepla. Obyva-
telia zaplatia celkovo za teplo odobrané
v�roku 2016 o 8,2 % menej než v roku
2015 a to aj napriek chladnejšiemu po-
èasiu. Obyvatelia  sa tak môžu v konco-
roènom vyúètovaní tešiB na preplatky. In-
dividuálna výška preplatku pre koneè-
ných spotrebite¾ov záležala samozrejme

na nastavení mesaèných zálohových pla-
tieb, ktoré stanovil správca alebo domo-
vé spoloèenstvo.

Obyvatelia Vrbového, ktorí sú napoje-
ní na centrálne vykurovanie, budú tento
rok platiB za teplo menej ako vlani.

Veolia Energia Slovensko, a.s., v sú-
lade s cenovou reguláciou ÚRSO, aj pre
rok 2017 oèakáva celkové zníženie ná-
kladov za odobranú tepelnú energiu. Sa-
mozrejme to, ko¾ko domácnosB za teplo
v�koneènom dôsledku zaplatí bude závi-
sieB od skutoèných klimatických podmie-
nok roku 2017, od ktorých sa bude odví-
jaB množstvo dodaného tepla a v nemalej
miere tiež od správania sa užívate¾ov vy-

kurovaných objektov a technického sta-
vu budov. 

Skupina Veolia zastáva v celosveto-
vom meradle vedúce postavenie v oblas-
ti optimalizovaného riadenia zdrojov.
S�viac než 163-tisíc zamestnancami na
piatich kontinentoch navrhuje a realizuje
riešenia pre odvetvia vodného, odpado-
vého a energetického hospodárstva, kto-
ré prispievajú k udržate¾nému rozvoju
miest i priemyslu. Prostredníctvom tých-
to troch navzájom sa dopåòajúcich èin-
ností sa Veolia podie¾a na rozširovaní
prístupu k zdrojom, zachovávaní dostup-
ných zdrojov a na ich obnove. V roku
2016 skupina Veolia zásobovala pitnou
vodou 100 miliónov obyvate¾ov, 61 milió-
nom obyvate¾ov poskytovala kanalizaèné
služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie
a zhodnotila 31 miliónov ton odpadu.
V�roku 2016 predstavoval konsolidovaný
obrat spoloènosti Veolia Environnement
(Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur.
www.veolia.com.

Obchodná verejná súNaž
Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom

è.�53/IV/2017; è. 54/IV/2017; è. 55/IV/2017 a è. 56/
IV/2017 zo dòa 27. 4. 2017 a v zmysle ustanovenia §�9
ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona èíslo 138/
1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a�noviel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonní-
ka týmto

vyhlasuje Obchodnú verejnú súNaž è. 7/2017 
na odpredaj pozemkov a stavieb – Beòovského ul.

466 a 467, Vrbové
(„Torézov dom“).
Predkladanie súBažných návrhov do 13. júna 2017,

do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 7/2017 (súBažné pod-

klady) vrátane VZORU kúpnej zmluvy sú zverejnené na we-
bovej stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli
mesta.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Upozornenie
Vážení obèania,
po našom meste sa pohybujú pracovníci nemenova-

ných  firiem, ktorí podávajú nepravdivé informácie o tom,
že vrbovská káblová televízii sa ruší.

Chceme vás ubezpeèiB, že niè z toho nie je pravda a
naïalej môžete bez obáv využívaB a prijímaB tento signál,
ktorý obsahuje 56 televíznych staníc vo vysokom rozlí-
šení na všetky vaše televízne prijímaèe v domácnosti za
jednu cenu.

Ak by ste sa stretli s danými podvodníkmi prosím
ohláste to na mestskom úrade alebo správcovi káblovej
televízie.

Ïakujeme za pochopenie.
Mesto Vrbové

Z rokovania MsZ
Dokonèenie zo str. 2

Uznesenie MsZ è. 72/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší Uznesenie è. 120/VI/2016
a�è.�121/VI/2016 zo dòa 30. 6. 2016.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 73/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje v súlade s èl. 4, písm. A),
bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na
základe  § 588 a nasl. Obèianskeho zákonníka odkúpenie nehnute¾nosti:

parc. reg. „C“  è. 1069/9  o výmere  722 m2, druh pozemku – ostatné
plochy  v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV è. 3423  v podiele 1/1 v celosti;

parc. reg. „C“  è. 11295/1  o výmere  2246 m2, druh pozemku – ostatné
plochy v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV è. 3557  v podiele 1/1 v celosti;

parc. reg. „C“  è. 11295/2  o výmere  574 m2, druh pozemku – ostatné
plochy  v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV è. 3557  v podiele 1/1 v celosti;

parc. reg. „C“  è. 11295/3  o výmere  1680 m2, druh pozemku – ostatné
plochy  v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV è. 3557  v podiele 1/1 v celosti;

parc. reg. „C“  è. 11295/4  o výmere  866 m2, druh pozemku – ostatné
plochy  v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV è. 3557  v podiele 1/1 v celosti;

parc. reg. „C“  è. 11295/5  o výmere  15 m2, druh pozemku – ostatné
plochy  v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV è. 3557  v podiele 1/1 v celosti;

parc. reg. „C“  è. 1069/8  o výmere  828 m2, druh pozemku – ostatné
plochy  v k. ú. Vrbové,  zapísaná na LV è. 3557  v podiele 1/1 v celosti;

Uvedené pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, správca Okresný
úrad Trnava, Ul. Kolárova è. 8, 917 01 Trnava budú predané za cenu vo
výške 2000 €, nehnute¾ný majetok je urèený na výstavbu verejnoprospešných
stavieb Mestom Vrbové – Zberného dvora mesta Vrbové vrátane komunikácií.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 74/V/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje 5 % -nú spoluúèasB mesta  
na financovaní projektu „Podpora materiálneho a technického vybavenia MFK
Vrbové“.  

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Zo zápisnice z rokovania
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Letný detský táborLetný detský táborLetný detský táborLetný detský tábor
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien Slovenska

vo�Vrbovom plánujú zorganizovaN 
v�dòoch 17. - 21. júla 2017 
mestský�Letný�detský tábor

so stravovaním, celodenným programom a výletmi. Poplatok�30 €.

Záujemcovia sa môžu hlásiť
na sekretariáte Mestského úradu vo Vrbovom.

30. júna uplynie 10 rokov
od chvíle, èo v Ostrave
v�Katedrále Božského

spasite¾a prijal z rúk bisku-
pa Mons. Františka Lobko-

wicza OPraem. kòazskú
vysviacku Vrbovèan
Mgr. Martin Ján 

Sudora.
V súèasnosti pôsobí

v�Ostravsko-opavskej 
diecéze.

K jubileu gratulujeme, želá-
me hojnosB milostí a zápalu
pracovaB vo vinici Pánovej.

Rodáci a spolufarníci
z�Vrbového.

Somár písal
o�somárovi
O vrbovskom rodákovi,

spisovate¾ovi Elovi Šándorovi
(1896 – 1952) je známe, že
humor vo ve¾kej miere využíval
vo svojej literárnej tvorbe. Do
vedomia verejnosti sa zapísal
najmä dielom Sváko Ragan
z�Brezovej, ktoré poslúžilo za
námet na filmové spracova-
nie. Básnik Gustáv Hupka
(1925 - 2012) dosvedèuje, že
vtipný bol aj vo svojom súkro-
mí. Zachoval si spomienku
z�mladosti, do ktorej je zahr-
nutý aj Vladimír Mináè (1922 -
1996), Šándorov o generáciu
mladší kolega. 

Hupka spomína: „Jedného
dòa priniesol Elo Šándor na
Zväz [spisovate¾ov] svoj nový
rukopis. Na obálke bolo napí-
sané ELO ŠÁNDOR: Somár.
Vlado Mináè v�dobrej nálade
pod názov napísal: „Autobio-
grafia“. Ja som potom zanie-
sol rukopis Elovi Šándorovi.
Ponúkol ma myjavskou slivovi-
cou. Potom si preèítal, èo tam
napísal Mináè, a zasmial sa:
„Povedz tomu somárovi, že to
som napísal o òom.“

-rb-
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ÏEÒ ŠPORTU VO VRBOVOM
Fotoreportáž z podujatia, ktoré zorganizovalo mesto v sobotu 13. mája

Foto PK, BR
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K spolupráci na slávení Dòa matiek v�dru-
hú májovú nede¾u sa pridalo i mesto Vrbové a
odvtedy vedno so ženskou organizáciou každo-
roène pripravujú slávnosB na poèesB matkám,
aby im tak vzdali úctu a vïaku nielen ako dar-
kyniam života, ale i za všetko, èo dennodenne
vykonávajú pre pokojný život vo svojich rodi-
nách.

Tohtoroèný Deò matiek sa niesol pod náz-
vom: „Vždy prichádzame k tebe, mama.“

Scenár celého programu vypracovala a re-
žijne ho usmeròovala Mgr. Mária Adamcová
(predsedníèka ZO ÚŽS vo Vrbovom) za ve¾mi
úèinnej pomoci PaedDr. Petry Breèe Cmarko-
vej, zástupkyne riadite¾a Cirkevnej základnej
umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom, ktorá
hudobne sprevádzala a prevažne so žiakmi
i�nacvièila takmer všetky piesne do programu.
V programe úèinkovali i ïalšie pedagogièky
CZUŠ sv. Gorazda, a to Danka Kubalová, ktorá
so spevokolom Gorazd krásnymi piesòami vy-
tvorila úvod kultúrneho programu i jeho záver.
Ïalšou uèite¾kou, ktorá príjemným prejavom
konferovala priebeh celého podujatia, bola Bc.
Lenka Záhorcová, ktorá po otovrení slávnosti
a�privítaní hostí vyzvala viceprimátora  mesta  
JUDr. Š. Kubíka o slávnostný príhovor, po kto-
rom spolu s primátorkou mesta Dott. Mgr.
Emou Maggiovou odovzdali symbolickú kyticu
kvetov matke 4 detí pani Kubíkovej.

Kultúrny program bol rozdelený do 3 blo-
kov, v ktorých sa moderátori i úèinkujúci rôzne-
ho veku vyznali zo svojej lásky k matkám.

V prvom bloku úèinkovali najmenšie deti,
a�to deti folklórneho súboru Kolovrátok, ktorý
v�MŠ vedú pani uèite¾ky Blanáriková a Potroko-
vá. Ako vynikajúci moderátori, speváci a recitá-
tori sa predviedli žiaci z I. a II. ZŠ a hudobného
odboru CZUŠ Ivanka Èápová, Samko Cmarko
a�Martinka Prievozníková a svoje baletné ta-
neèné umenie predviedli Sárka Vargová a So-
fia Blatnická (pripravovali ich panie uèite¾ky
Cmarková, Kubalová a Šulovská).

Celý prvý blok spevov, recitácií i tanèeka
rozjasnil sálu i potešil všetky prítomné mamiè-
ky a babièky.

Druhý blok patril dospievajúcim deBom,
ktoré èasto vo svojom nepokojnom veku zra-
òujú neposlušnosBou a presadzovaním svojho
nezrelého názoru svoje mamy, no napriek to-
mu u nich nachádzajú lásku i pochopenie.

I ony – dospievajúce deti, priliehavými
piesòami, básòami i tanèekom vzdali hold a
vïaku svojim mamá a pohladili im tak èasto
ubolenú dušu. Prièinili sa o to moderátori Ju-
ditka Braunerová, (ktorá i krásne recitovala)
spolu so Zuzkou Jankechovou a Samko Pápež,
Vrbovèania, študenti gymnázia. Výraznou osob-
nosBou tohto bloku bol Marek Tokoš, ktorý na-
še mesto zvidite¾òuje i na scénach bratislav-
ských divadiel a piesòou „Mama, ja to dobre
viem“ vohnal slzy do oèí nejednej mamièke
v�h¾adisku. Svoj nesporný spevácky talent uká-
zala i Terezka Vanèová z CZUŠ spolu so Spia-
cou krásavicou, baletkou Norikou Chnapkovou.
Hudobný sprievod a prípravu spevákov zabez-
peèila v tomto bloku pani uèite¾ka Cmarková,
balet pripravila pani uèite¾ka Šulovská. Pod¾a
vyjadrení divákov najdojemnejšie vyznel tretí
blok vyznaní matkám. Možno preto, že v òom
úèinkovali a lásku k matkám vyjadrovali dospe-
lé deti, z ktorých mnohé samy sú už rodièmi,
a�preto dokážu pochopiB každý záchvev strachu
i radosti, ktoré ešte nedávno prežívali mamy
pre nich.

Ve¾kolepo vyznel hneï v úvode 3. bloku
scénický tanec skupiny For džoj na biblický mo-
tív „Návrat márnotratného syna“, ktorý so sku-
pinou nacvièila Anièka Tóthová.

Báseò Návšteva v podaní Katky Halamo-
vej, vynikajúcej recitátorky, rozslzila publikum
rovnako  ako pieseò Starý rodný domov v po-
daní skúseného výborného speváka Mariána
Juríèka.

Pán Ing. Ján Prievozník sa našiel nielen
ako moderátor spolu s Mgr. Božkou Kamenic-
kou, ale ukázalo sa, že Smrekova báseò Do
matkinej ruky našla v òom perfektného inter-
preta.

Záver kultúrneho programu i 3. bloku patril
¾úbivej piesni Halelujeh, ktorá má ve¾a rôznych
textových verzií. Tá naša vyjadrovala prosbu

matky k Bohu, aby ochraòoval jej deti, lebo iba
pre ne tlèie jej srdce.

Dojemne vyzneli slová piesne hlavne vïa-
ka jej interpretkám, ktorými boli panie Danka
Kubalová a Petra Breèe Cmarková za úèinnej
pomoci hudobného sprievodu pána Juríèka a
spevokolu Gorazd.

Konferenciérka pani Lenka Záhorcová po-
ïakovala všetkým úèinkujúcim za hodnotný u-
melecký zážitok z kultúrneho programu, neza-
budla ani na tých, ktorí sa podie¾ali na technic-
kom zabezpeèení ozvuèenia, osvetlenia, výzdo-
by, èi propagáciu (zamestnancom MsÚ) a po-
zvala všetkých  do vestibulu kultúrneho domu
na obèerstvenie, ktoré pripravili obetavé ženy,
èlenky ZO ÚŽS, za spolu úèinnosti s mestom
Vrbové.

A tak celé podujatie ku Dòu matiek vyznelo
ako skutoèná oslava „Matky“ darkyne života,
ktorá jediná plní najvznešenejšie poslanie ženy
v ¾udskom rode.

(red.), foto PK

POTEŠIL, POHLADIL DUŠU I ROZCÍTIL
Týmito slovami (pod¾a úèastníkov slávnosti) možno charakterizovaN pro-

gram, ktorý sa uskutoènil v druhú májovú nede¾u v Dome kultúry vo Vrbo-
vom z príležitosti Dòa matiek.

Uplynulo už takmer tridsaN rokov, èo bola popri oslave Medzinárodného
dòa žien znovu obnovená i slávnosN ku Dòu matiek. V našom meste ve¾mi
promtne a s radosNou na túto obnovu zareagovala vtedy organizácia Sloven-
ského zväzu žien, ktorá na celom Slovensku dnes exituje ako Obèianske
združenie Únia žien Slovenska.

Vrbovské ženy pri príležitosti ich
sviatku pozdravil viceprimátor JUDr. Šte-
fan Kubík.
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29. apríla zorganizovala MO SNS Vrbové
ŠACHOVÝ TURNAJ, ktorý sa uskutoènil na po-
èesB 98. výroèia tragickej smrti generála Mila-
na Rastislava Štefánika. Tejto vydarenej akcie
sa zúèastnilo 13 hrajúcich šachistov a ve¾ký
poèet divákov tohto umenia vyznávajúcich jeho
takmer rodinnú, kaviarenskú formu. Práve pre-
to sa po dohode organizátorov turnaja s miest-
nym šachovým klubom rozhodlo, že turnaj sa
uskutoèní v útulných, ale priam reprezentatív-
nych priestoroch pohostinstva Hanka. Tu sa

o�štrnástej hodine turnaj otvoril úvodným slo-
vom predsedu MO SNS Vrbové pána Ladislava
Bahna, ktorý okrem organizaèných záležitostí
turnaja všetkým zúèastneným zaželal aj ve¾a
úspechov v hre. Šachisti následne odohrali
turnaj pozostávajúci zo siedmich kôl tzv. Švaj-
èiarskym systémom s tempom hry 2 x 15 mi-
nút na partiu. Zo zápolenia vyšiel víBazne Ing.
Miroslav Blatnický, PhD. (na dolnej snímke
vpravo), ktorý získal 6 bodov a odniesol si tak
pohár za víBazstvo venovaný organizátormi tur-

naja. Na druhom mieste sa umiestnil Bc. Ivan
Mikudík so ziskom 5 bodov a na treBom mies-
te skonèil Michal Podjavorinský so ziskom 4,5
bodu. Pre všetkých hrajúcich úèastníkov bolo
zároveò prichystané obèerstvenie, ktoré zabez-
peèili organizátori poèas trvania celého turnaja
v spolupráci s pohostinstvom Hanka, za èo im
patrí ve¾ká a úprimná vïaka rovnako ako všet-
kým, ktorí svojou aktivitou prispeli k�realizácii
tejto príjemnej akcie.

MO SNS Vrbové
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Škola v�prírode
V dòoch 8. – 12. mája absolvovali

všetci tretiaci a nieko¾ko štvrtákov zo Zá-
kladnej školy na Školskej ulici Školu v�prí-
rode. Ubytovaní boli v hoteli Drotár, ktorý
je obklopený krásnou prírodou Vepor-
ských vrchov. Je situovaný na strednom
Slovensku,  na rozhraní regiónov Horehro-
nie  a Podpo¾anie,  3 km od centra obce
Hronec. 

Žiaci sa venovali vzdelávacej èinnosti
zameranej na spoznávanie okolitej prírody
 -  rastlinstva a živoèíšstva. Ve¾a èasu trá-
vili športovo - vedomostnými súBažami.
V�rámci veèerného programu boli pre žia-
kov pripravené aktivity zamerané na lep-
šie spoznávanie sa, tímovú spoluprácu
a�zábavu. V priebehu pobytu absolvovali
turistické vychádzky po peknom okolí.
Navštívili Bystriansku jaskyòu,  ktorá je
najvýznamnejšou jaskyòou Horehronské-
ho podolia. Cestovali Èiernohronskou  úz-
koko¾ajnou lesnou železnicou. V Èiernom
Balogu navštívili múzeum. V navštívených
miestach  sa zábavnou formou dozvedeli
o mnohých zaujímavostiach. Poèas celé-
ho pobytu sa deBom venovali aj skúsení
animátori. 

Pobyt v Škole v prírode priniesol žia-
kom mnoho pekných a zaujímavých zážit-
kov.

Partnerské 
stretnutie�škôl 

V dòoch 19. – 21. mája sa žiaci 7. A ,
7. B a 6. A zúèastnili partnerského stret-
nutia škôl v Spišskom Podhradí.      

Vycestovali sme v piatok približne
o�8.00 hodine. Cesta autobusom trvala
dlhšie, ale pomerne dosB rýchlo ubehla.
Prvá naša  zastávka bola vo  Vydrovskej
doline. Tu sa nachádza Lesnícky skanzen,
kde sme mohli vidieB rôzne exponáty
z�dreva a oboznámiB sa s lesníctvom.
V�doline Èierneho Hrona leží aj obec Èier-
ny Balog, ktorý patrí medzi pamiatky
UNESCO. Najviac nás zaujala úzkoroz-
chodná Èiernohronská železnièka. Pri
prechádzke v lese sme mali možnosB po-
prezeraB  si  množstvo informaèných a ná-
uèných tabú¾, nazreli sme do horárne,

v�ktorej sa nachádza lesnícke múzeum a
vyskúšali sme aj osviežujúcu vodu v hor-
skom potôèiku. Les v Èiernom Balogu
slúži aj ako symbolický lesnícky cintorín.
Upozoròuje na to nápis „Veène im spie-
vajú lesy...“   

Po príchode do Spišského Podhradia
sme  sa ubytovali v Základnej škole na
Školskej ulici. Pani kuchárky nám pripravi-
li chutnú veèeru. Na druhý deò sme  na-
vštívili  Spišský hrad. Je to jeden z naj-
väèších hradných komplexov na Sloven-
sku. Dozvedeli sme sa, že jeho rozloha je
viac ako 4 hektáre. Pokochali sme sa vý-
h¾adom z  jeho veže a pozreli sme sa aj  
do muèiarne. Samozrejme, nemohli chý-
baB ani nákupy  suvenírov v stánkoch.
V�okolí hradu nás prekvapili a pozorovali
malé zvedavé sysle.

Ïalšou známou pamiatkou UNESCO je
Katedrála sv. Martina v  Spišskej Kapitu-
le. Je vyzdobená prekrásnymi vitrážovými
oknami s výjavmi cirkevných sviatostí. 

Podveèer sme trávili športovými aktivi-
tami v telocvièni alebo v športovom areáli
základnej školy èi hraním spoloèenských
hier.

Po ceste naspäB sme sa zastavili  na
Štrbskom plese. Tentokrát nám poèasie
neprialo, a preto neèudo, že sme sa sko-
ro stratili v hustej hmle.  Pochutnali sme
si na varenej kukurici èi tradièných chut-
ných korbáèikoch. Nemožno zabudnúB na
originálne prívesky zdobené kamienkami,
ovèie kožúšky a ïalšie slovenské výrobky,
ktoré ponúkali v stánkoch turistom.

Ïakujeme pani uèite¾kám za príjemný
výlet a starostlivosB,  Základnej škole
v�Spišskom Podhradí za jeho organizáciu
a Rodièovskému združeniu pri ZŠ vo Vrbo-
vom za príspevok na dopravu. Zažili sme
ve¾a nezabudnute¾ných zážitkov, na ktoré
budeme dlho spomínaB.

Žiaci 6. a 7. roèníka

Z aktivít ZŠ na Školskej ulici

ODBORÁRI ROKOVALI. 25. mája
sa v reštaurácii F. Rakúsa uskutoènila
výroèná èlenská schôdza odborovej or-
ganizácie SLOVES pri MsÚ Vrbové, kto-
rá má t. è. 47 èlenov. Pri tejto príleži-
tosti ich pozdravila primátorka mesta
Dott. Mgr. Ema Maggiová, ktorá záro-
veò prejavila ústretovosB k spolupráci.

Odborári si zvolili na ïalšie päBroè-
né funkèné obdobie nový výbor základ-
nej organizácie a revíznu komisiu. Po
oficiálnej èasti sa uskutoènilo nefor-
málne posedenie s obèerstvením.

-rb-  
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Prezentácia
pre�študentov

Dòa 11. mája sa v priestoroch školy usku-
toènila prezentácia o neziskovej organizácií
pre zahranièných študentov AFS Intercultura
Slovakia pre žiakov prvého a druhého bilin-
gválneho roèníka. Žiakom boli predstavené
dve mladé študentky, Chiara z Talianska,
ktorá je u nás na Slovensku v Nitre na roè-
nom výmennom pobyte a Adriana, ktorá pred
rokom prišla taktiež z roèného výmenného
programu zo srdca Francúzska. Študentky pre-
zentovali ich krajiny, porozprávali nám rozdiely
a dokázali nám, že naše rodné Slovensko je
naozaj krásna a jedineèná krajina. Po ich pre-
zentácií nasledovala naša študentka štvrtého
bilingválneho roèníka Miriam Skipalová s jej
krátkou prednáškou o tom, aké je to byB hos-
Bovskou rodinou a sestrou pre zahranièného
študenta. Tento zahranièný študent, Davide
z�Talianska spolu s jeho priate¾om Diegom,
sa stali taktiež našimi študentmi na tri a šesB
mesiacov v�minulom školskom roku. Poroz-
právala nám taktiež o tom, ako sa staB do-
brovo¾níkom v tejto organizácií, èo všetko to
obnáša a ako ve¾a skúseností a príležitostí jej
to prinieslo do života. Pomedzi prednášky štu-
dentiek nás ich koordinátorka Petra Krkoško-
vá oboznámila s fungovaním organizácie AFS
a s ich projektmi a akciami pre výmenných
študentov. Na konci prednášky si študenti
mohli zobraB informaèné letáèiky, kde sa moh-
li dozvedieB viac o tom, ako sa staB hostite¾-
skou rodinou, ako a kam môžu budúci škol-
ský rok vycestovaB, alebo aj to, ako sa staB
dobrovo¾níkom a pomáhaB výmenným študen-
tom zo zahranièia s novým životom u nás na
Slovensku. 

Gy

Primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová sa 17. mája
zúèastnila odborného seminára, ktorý v Primaciálnom paláci v Brati-
slave organizovala Únia miest Slovenska.

Naši úspešní v USA
Študenti vrbovského gymnázia Adrián Páleš a Filip Tomáška obsadili na pre-

stížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEP v Houstone (USA) bronzové
umiestnenie za inovatívnu bezkontaktnú cyklonabíjaèku pre prenosné zariadenia,
pomocou ktorej sa dá dobíjaN telefón. 

I-SWEEP projekt hostí už 10 rokov projekty a talentovaných žiakov z celého
sveta. Je to najväèšia súNaž zameraná na obnovite¾né zdroje energie. V tomto ro-
ku sa súNaže zúèastnilo 500 projektov zo 60 krajín sveta.

Gy

Primátorka ocenenila
vzorné študentky

Dòa 18. mája 2017 ocenila pani primátorka Dott. Mgr. Ema
Maggiová tri žiaèky gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom za
vynikajúce študijné výsledky. Monika Jakábová, Noemi Kuliková a
Daniela Olejníková patria medzi prvých maturantov bilingválneho
štúdia, ktorí v tomto školskom roku ukonèia päB rokov štúdia matu-
ritnou skúškou, z anglického jazyka až na úrovni C1 medzinárodné-
ho referenèného rámca. Všetky dosiahli poèas štúdia prevažne
priemer 1,0; Monika Jakábová dokonca každý rok.

J. F.

Využívajte službyVyužívajte službyVyužívajte službyVyužívajte služby
MESTSKEJ KNIŽNICE VRBOVÉ

pondelok - piatok  12.00 - 18.00 hod.



RBOVÉHOHV
LAS

 

IV. liga SZ futbal 
26. kolo
Borèice- MFK Vrbové 1:0 (1:0) 

Tesná prehra u lídra
súNaže

6. mája MFK Vrbové vycestovalo
k�vedúcemu mužstvu tabu¾ky, Borèiciam.
znaène oslabení, keï chýbal najlepší
strelec mužstva  Andrísek, ktorý do kon-
ca súBaže  už asi nezahrá pre nemoc,
chýbal kapitán mužstva Tomáš Gažík pre
vírusové ochorenie, aj Igor Zelenay núte-
ne pre 4 ŽK. Samotný zápas bol od za-
èiatku vyrovnaný, chudobný na šance na
oboch stranách. Domáci uderili v závere
prvého polèasu a�gólom Hanzela do kabí-
ny nechytate¾nou strelou z�dia¾ky otvoril
skóre. Po zmene strán obe mužstva po-
kraèovali v zápase väèšinou medzi šest-
nástkami, bez výrazných šancí. V sluš-
nom zápase bol tesne pred koncom vylú-
èený z hostí Blaško, po dvoch ŽK. Domá-
ci dokázali zápas doviesB do víBazného
konca a jeden gól staèil na plný bodový
zisk.

Zostava MFK: Grežo, Ïuraèka, Verc-
hola, Vlado, Strecký, Lackoviè, Sumer,
Majgot (11. Prosòanský), Blaško, Želez-
ník (76. Matejka), Spál (54. Michálek),
tréner A. Adamèík.

 
27. kolo
MFK Vrbové - TJ Partizán Domaniža

3:1 (1:1)

Festival premárnených
šancí...

13. mája už od zaèiatku domáci za-
hodili, èo sa dalo. V�5. min. Sumer na
malom vápne slabo zasiahol centrovanú
loptu od Zelenaya, o päB minút znova ten
istý hráè v podobnej akcii kopol loptu
ved¾a. Aj  v�12. min. Lackoviè netrafil
hlavou loptu na pätke, DesaB minút pred
polèasom ušiel Zelenay a išiel sám na
brankára, ale kopol len do neho, podob-
ne o�minútu ten istý hráè vystrelil asi
z�12 m a znova nechal vyniknúB brankára
hostí. V 40. min. si hostia vydýchli, bran-
kár bol von z bránky, ale po strele domá-
cich na èiare ho zastúpil obranca. Hostia
z�ojedinelého útoku v 43. min. otvorili
skóre zápasu Sadecký, už za hustého
dažïa. Domáci tesne pred polèasom vy-
rovnal Železník na 1:1, gólom z�jedenást-
ky za jasný faul brankára v PU. Po zmene
strán za stáleho dažïa sa do šance do-

stal Železník v PU pri strele sa pošmy-
kol. V 60. min. striedajúci Spál pekne
poslal loptu do pokutového územia k�Su-
merovi, ale tomu dnes nebolo súdené
skórovaB. Prestalo pršaB, ukázalo sa aj
slnieèko a v 76. min. centrovaná lopta
do malého vápna sa dostala k�Lackovi-
èovi a koneène domáci viedli 2:1. O dve
minúty mohol skórovaB aj Zelenay, dostal
sa s�loptou do pokutového územia, vy-
strelil pozdåž bránky tesne ved¾a.  Minútu
pred koncom riadneho èasu pobehol
Spál, jeho center po zemi využil strie-
dajúci Matejka a stanovil koneèný výsle-
dok na zaslúžených 3:1.    

Zostava MFK: Grežo-Ïuraèka, Ver-
chola, Vlado,  Strecký, Lackoviè,  Sumer
(86. Matejka), Prosòanský, Železník (54.
Spál), T. Gažík (85. Michálek), Igor Zele-
nay, tréner A. Adamèík.

28. kolo

V oslabenej zostave
jednoznaèná prehra

Šimonovany - MFK Vrbové  3:0 (1:0)
    21. mája sa zápas mužstiev zo stredu
tabu¾ky vyvíjal lepšie pre domácich, lebo
hostia pricestovali oslabení o päB hráèov
základnej zostavy. Skóre zápasu otvoril
v�28. min. Žikavský. Do polèasu už gól
nepadol. Po zmene strán už v 46. min.
zvýšil Chrenko na upokojúcich 2:0 z po-
h¾adu domácich. Vrbové sa ani za také-
hoto stavu nehrnulo do útoku a domáci
naïalej dobíjali bránku hostí. Dlho sa im
nedarilo navýšiB vedenie, až v poslednej
minúte domáci Sobota využil svoj nájazd
na brankára a uzavrel  skóre zápasu na
koneèných 3:0

Zostava MFK: Grežo (46. Amcha) -
Ïuraèka, Verchola, Michálek, Strecký,
Matejka, Prosòanský, Matejka,  Železník,
Spál, Igor Zelenay,  tréner A. Adamèík.

Šport mladých, futbal...
II. liga 
SŽ Gabèíkovo - PFK PiešBany 0:3 (Ïu-

rák, Kováèik, Minarík)  Trebatice - Ša¾a
2:1 (Matúš Valo 2)

II. liga  
MŽ Gabèíkovo - PFK PiešBany 4:2

(Hlavatý, Èimo) Trebatice - Ša¾a 3:2
(Lenický 2, Hornák)   

III. liga západ 
SŽ Holíè - Moravany 0:12 (Osvald a

Šimurda po 3, Ondris 2, Hanková, Miklo-
viè, Valík, PiešBanský)

III. liga 
MŽ Holiè-Moravany 1:5 (Noskoviè a

Hlinka po 2, Schmitt)
Dorast III. liga 
SD Sereï - PFK PiešBany 3:2 (M. Go-

la 2)  
Krakovany - Galanta 2:2 (Beran 2)
III. liga
MD Sereï - PFK PiešBany 3:4 (Strelec

2, Lenovský, Foltyn)                              

                                                     

Basketbal, žiacka liga
západ, ml. mini žiaèky
MBK Stará Turá – PiešBanské Èajoè-

ky  35:43 (Dobrovolná, Janigová a Bita-
rovská po 8, Anetka a Simonka Sedláèi-
ková po 6, Dzurová 4, Køenová 2 a Da-
nišková 1 bod    

mladšie žiaèky, 1. zápas PiešBanské
Èajoèky-Banská Bystrica 71:49 (Akay
15, Schlosserová a Mièutková po 12,
Gavláková 10, Valová 7, Rossler 5, Ma-
cejková 4, Šimonèièová, Školková a Ha-
vrikaniè po 2 body). 

2. zápas PiešBanské Èajoèky - Ban-
ská Bystrica 61:37 (Schlosserová 18,
Mièutková 12, Akay a Rossler po 8, Va-
lová 5, Gavláková a Kubalová po 4, Škol-
ková 2 body).

Mladšie žiaèky PiešBanské Èajoèky
postúpili na majstrovstva Slovenska, kto-
ré boli 19. - 21. mája. 

Podujatia CVÈ AHOJ

Majster okresu znova dievèatá zo ZŠ,
Školská, Vrbové

CVÈ Ahoj v PiešBanoch usporiadalo
okresné kolá ZŠ v malom futbale. Na
umelej tráve PFK sa uskutoènili majst-
rovstvá okresu v malom futbale.

Kategória staršie žiaèky Futbal CUP
za úèasti vo finále štyroch ZŠ, bola najle-
pšia ZŠ Školská Vrbové, ktorá nenašla
premožite¾a a postupne zvíBazila nad  ZŠ,
M. R. Štefánika, ktorá skonèila druhá
6:2, nad treBou ZŠ Drahovce 12:1 a štvr-
tou ZŠ, Brezová, 9:1. Ostatné výsledky:
ZŠ, M. R. Štefánika – ZŠ, Brezová 4.0,
ZŠ, M. R. Štefánika – ZŠ Drahovce 5:1,
ZŠ Drahovce - ZŠ, Brezová 5:3. Najlep-
šou strelkyòou  turnaja bola M. Nedoros-
tová zo ZŠ M. R. Štefánika a najlepšou  
hráèkou  bola Monika Kleinová zo ZŠ,
Školská, Vrbové. 

VíBazné družstvo si zaistilo postup do
krajského kola.

Peter SEDLÁÈEK

Primátorka v televízii
Západoslovenská televízia vysiela

v�týchto dòoch v rámci diskusnej relácie
Pod lupou 23-minútový rozhovor známej
redaktorky ¼uby Lesnej a vrbovskej pri-
mátorky Dott. Mgr. Emy Maggiovej. Je-
ho témou je minulosB a prítomnosB Vrbo-
vého, názory primátorky na aktuálnu pro-
blematiku komunálnej politiky a jej záme-
ry.

Nakrúcanie sa uskutoènilo 19. mája
v�Bratislave.

Link na reláciu:
http://zapadoslovenska.sk/?p=3762
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