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Letný detský táborLetný detský táborLetný detský táborLetný detský tábor
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien Slovenska

vo�Vrbovom plánujú zorganizova  

v�dòoch 17. - 21. júla
 mestský�Letný detský tábor

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

Záujemcovia sa môžu hlásiť
na sekretariáte Mestského úradu vo Vrbovom.

Mesto Vrbové

Vás�pozýva�na

Oceòovanie 

žiakov vrbovských�škôl

Vrbové, 

Kúria M.�Beòovského

utorok 20. júna

o�13.00�hod. a o 14.00 hod.

2. júna mesto Vrbové zorganizovalo pre deti nášho mesta program pri príležitosti Medzinárodného dòa detí. Prvá èas! sa uskutoènila na
mestskom štadióne, kde im slovenskí vojaci z Práporu logistiky z Hlohovca predviedli ukažky bojovej techniky a obranný zásah. Ich vystúpenie
vzbudilo živý záujem. V mene všetkých zúèastnených detí a v mene mesta Vrbové im vyslovujeme úprimné poïakovanie. Fotoreportáž z celého
dòa nájdete na 2. strane.                                                                                                                                                      -rb-, foto: PK

De om k ich medzinárodnému sviatku
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MDD 2017 vo Vrbovom
Fotoreportáž z podujatia, ktoré zorganizovalo mesto 2. júna 
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PLÁN PODUJATÍ V MESTE
16. júna - Vystúpenie taneèného odboru CZUŠ sv. Gorazda Vrbové Dom
kultúry 17.00 hod. 

17. júna - Futbalový turnaj žiakov a prípraviek, sú+až vo varení kotlíkových
špecialít - Mestský štadión (str. 4)

20. júna - Oceòovanie žiakov vrbovských škôl - Kúria M. Beòovského
13.00 hod.

21. júna - Triedny koncert žiakov uèite¾ky Daniely Granèarovovej - Kúria
M.�Beòovského 17.00 hod. (s. 8).

28. júna - Spomienková slávnos+ na vrbovského rodáka biskupa Pavla
Jantauscha pri príležitosti 90. výroèia jeho úmrtia za úèasti arcibiskupa
Mons. Jána Oroscha a kòazov Trnavskej arcidiecézy - Kostol sv. Gorazda
sv. omša o 9.30 hod., potom spomienka pri sarkofágu v kláštore. 

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 výroèia 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-

Sľúbili si vernosť 
v januári až máji 2017

Srdečne blahoželáme!

V rím.-kat. kostole vo Vrbovom

23. 4. Marcel Tuhela,
Vrbové

Jana Stolárová, 
Vrbové

29. 4. Ladislav Remiaš,
Vrbové

Lucia Kepková, 
Vrbové

Na Matri čnom úrade vo Vrbovom

7. 1. Michal Hamar,
Prašník

Zuzana Grešáková,
Prašník

Márne �a naše oèi h¾adajú,
márne nám slzy po lícach padajú.
Milovali sme �a, Ty si miloval nás,
lásku v našich srdciach nezastaví 
ani èas.

Dòa 15. júna uplynie 1. výroèie,
èo nás v tichosti opustil náš drahý a
láskavý 

Jaroslav KRÁ¼.
So spomienkou a láskou spomínajú manžel-

ka, syn, dcéra s rodinami. Taktiež i ostatná rodi-
na. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spo-
mienku.

P-No P2/0993/2017

Ïakujeme pohrebnej službe pána Ma-
reka Hadvigu z Vrbového za ve¾mi profe-
sionálny, dôstojný a ¾udský prístup pri za-
bezpeèení poslednej rozlúèky s našou dra-
hou zosnulou mamièkou a babièkou

Boženou JAŠOVOU,

ktorá sa konala dòa 16. mája 2017 na
cintoríne v Prašníku.

Rodina Jašová a Kodajová
P2/1092/2017

... slza v oku, v srdci žia¾, koho sme milovali,
osud vzal...

� Ïakujeme všetkým príbuzným, priate¾om
a známym, ktorí sa prišli dòa 7. júna rozlúži+ na
cintoríne vo Vrbovom s našim drahým
zosnulým

Rudolfom HORÒÁKOM
a odprevadi+ ho do veènosti.
Súèasne úprimne ïakujeme za prejavy sú-

strasti a kvetinové dary,
Smútiaca manželka, deti a vnúèatá.

P2/1092/2017

Primátorka v partnerskom meste
3. a 4. júna sa Dott. Mgr. Ema Maggiová s delegáciou zúèastnila návštevy partnerského

mesta Vítkov v Èeskej republike. Stalo sa tak pri príležitosti Dní mesta Vítkov. Na snímke
spolu so starostom Vítkova Ing. Pavlom Smolkom (druhý sprava), viceprimatorom Mgr. Oldøi-
chom Huškom (z¾ava) a primátorom mesta Kalety v Po¾sku Mgr. Klaudiuszom Kandziom
(vpravo).                                                                                                                -rb-

Mesto Vrbové nezaháľa
Hovorí sa, že peňazí nie je nikdy dosť. Platí to
aj pre mestskú pokladnicu. Preto sa vedenie
mesta snaží získavať okrem pravidelných príj-
mov aj mimorozpočtové financie. Darí sa to
vďaka podávaniu rôznych projektov. Na konto
mesta pribudne 100 000 eur z Envirofondu na
projekt Zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie
čistoty v meste Vrbové a 6 000 eur z nadácie
ČSOB Grantový program pre municipality 2017
– Pozor! Zebra na ceste, na vybudovanie dvoch
priechodov pre chodcov (pri cintoríne na ceste
do školy a na Školskej ul. kvôli bezpečnosti
žiakov).                                                         -rb-
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 „Sta  sa dobrým èlovekom
je�naozaj umenie“ (Seneca)

Vážení priatelia! Chceme, aby ste na-
ozaj uverili tomu, že nás ve¾mi potešilo,
že sú ešte medzi nami ¾udia, ktorí dávajú
zo svojho, aj keï nemusia.

Chceme, aby ste vedeli, že Váš dar-
èek je pre nás istý znak toho, že niekto si
váži našu prácu s de+mi a je nám k tomu
aj nápomocný.

Tajomstvo úspechu našej práce s de+-
mi je vytrvalos+, aby sa nauèili, že tajom-
stvom života je schopnos+ lásku rozdáva+
i dostáva+. Je š+astím, ak èlovek pracuje
s láskou, a o to sa snažíme aj my. 

Prijmite preto od nás malé znamienka
vïaènosti vo forme želania: 

dobrého zdravia, bez ktorého sa dá
+ažko dosiahnu+ vytýèený cie¾, trvajúceho
š+astia, ktoré pomôže nájs+ svoj zmysel
života, lásku, ktorá je vždy so¾ou nášho
bytia, a bez ktorej by bol svet len sivým
mraveniskom ¾udí, pretože „sta+ sa dob-
rým èlovekom je naozaj umenie“ (Sene-
ca).

S úctou a vïakou v mene detí
Mgr. Eva MARTINKOVIÈOVÁ,
riadite¾ka Detského domova v Peèeòa-

doch

K týmto slovám naozaj niet èo doda+.
Vari len priloži+ k nim zoznam tých, o kto-
rých už dlhé roky vieme, že sú dobrými
¾uïmi a dvakrát do roka prispievajú do
našich zbierok pre deti ochudobnené o ro-
dièovskú lásku, žijúce v Detskom domove
OPORA v Peèeòadoch a Trebaticiach.

Sú to nasledujúce firmy, predajne i or-
ganizácie. Plynoinštalácie – p. R. Horòák
(†), Tyros – p. R. Drobný, Fénix – p. Boor,
Reštaurácia Hanka – p. J. Matejík, Bajo –
p. Brandejs, Potraviny – p. Bielko, Drobný
tovar – p. Cingel, Cukrovinky – p. Minárik,
Odevy – p. Figedyová, Hraèky – p. Feke-
teová, detský textil – p. S. Èápová, Zelo-
voc – p. E. Kalusová, drogéria – p. Netsc-
hová a p. Holán, Elektro – p. Š. Kojnok,
MsÚ Vrbové, Sociálny šatník farnosti Vr-

bové, ZO ÚŽS Vrbové.
Do zbierok pravidelne prispievajú aj

mnohí jednotlivci a rodiny: Mária Gonová,
Anna Juríèková, Viera Breèová, Oxana Ka-
rasová, Mária Adamcová, Jana Novotová,
Marta Vaculová, Gabriela Madžová, Mária
Horvátová, Terézia Angušová, Danka Ma-
renèíková, Magdaléna Ševèíková, Marga-
réta Hornáková, rod. Tvarošková, Martina
Marienèíková, Otília Majerníková, Terézia
Majkutová, Igor Spál, Martin Siblík, Zden-
ko Zlatník, Marta Petríková, Monika Meie-
rová, Mária Madžová, Daniela Balcírová,
Daniela Záhorcová, Darina Slováková,
Pavla Mišechová, Mária Klèová, Božena
Kamenická, Magda Bajcarová, Daniela
Bieliková a Ema Maggiová – primátorka
mesta, ktorá ochotne spolu s p. Valterom
Meierom a Jaroslavom Madžom odviezla
darèeky do DD v Peèeòadoch.

Vïaka Vám všetkým za Vaše dobré sr-
dieèka!

ZO ÚŽS Vrbové

Detská hra predznamenala
jeho budúcnos 

V týchto dòoch si pripomíname 70. výroèie úmrtia vrbov-
ského rodáka biskupa Mons. Dr. Pavla Jantauscha (1870 -
1947), prvého trnavského apoštolského administrátora. Bol
aktívny nielen ako kòaz, ale aj ako literát. Množstvojeho prí-
spevkov je roztrúsených po èasopisoch. Písomne zaznamenal
aj nieèo z detských hier vo Vrbovom v èase svojho detstva. Na
ukážku jednu epizódu uverejòujeme:

Ešte som to nikomu neprezradil, ale vám, milí èitatelia a èi-
tate¾ky Posla, to prezradím. Veï i vy mi nejedno poviete v�dôver-
ných listoch, èo ste nepovedali ani vlastnému otcovi. A�táto va-
ša úprimná oddanos� ma mimoriadne potešuje.

Bolo to, viete, v tých èasoch, keï sme (vo Vrbovom) pri Hliní-
koch husi pásali a keï som si nemohol ani len pomyslie�, že by
som mal kedysi ¾udí pás�. Malí miništranti, zunujúc ostatné hry,
dohodli sme sa, že sa zahráme na birmovku. Lenže sa z toho
stala galiba. Každý chcel by� biskupom, aby mohol rozdáva� na
líce paxtekum (facku). Tak sa potom stalo, že i z vàby urezané
„biskupské“ palice mali robotu, lebo sme sa pekne rúèe pobili.
I�ja som dostal, èo mi patrilo, a keï prišiel susedovie Silvo žalo-
va�, že som mu vyrazil zub, doma mi tak pridup¾ovali ten paxte-
kum, že mi naveky odišla chu� od biskupstva. 

-rb-

Medzinárodný športový deò
vo�partnerskom Vítkove

Onedlho je tu leto. Niet azda lepšieho èasu na utužovanie
priate¾stiev  a uzatváranie nových. Dòa 6. júna sa 20 žiakov zo
Základnej školy Vrbové na Školskej ulici a ich dvaja pedagógovia
zúèastnili Medzinárodných športových pretekov vo Vítkove na
Morave, kde sa stretli s de+mi zo spriatelených škôl z Vítkova
v�Èeskej republike a mesta Kalety v Po¾skej republike. Sú+ažilo

sa  v minigolfe, ringu a minifutbale. V jednotlivých disciplínach
obsadili naše dievèatá a chlapci prvé a druhé  miesta.K špor-
tovým úspechom, ale aj novým zážitkom našim de�om gratuluje-
me!

Budeme opä  majsterky
Slovenska?

Blížiaci sa záver školského roka oslávili naše dievèatá ve¾-
kým úspechom. V zložení  M. Kleinová, N. Kubišová, N. Mešte-
rová, E. Obuchová, K. Sudorová, V. Sudorová, P. Šašová, Ž. Šu-
líková a P. Tonkovièová reprezentovali  školu na turnaji Malý fut-
bal žiaèok – FUTBAL CUP. Pod vedením trénera Mgr. J. Ku+ku sa
suverénnym spôsobom  prebojovali cez okresné kolo do krajské-
ho kola, kde rovnako nenašli premožite¾ky, a získali tak postup
do celoslovenského finále. Finále sa bude kona+ v�dòoch 27.
a�28. júna v�Prešove. Držme dievèatám v zápasoch o zisk slo-
venského titulu palce!

I. ZŠ
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Ïalšia prínosná publikácia
o�Móricovi Beòovskom

Tento súbor dokumentov, knižne vyda-
ných, je ve¾kým poèinom. Sú v òom zhro-
maždené dokumenty, listy, úradné listiny,
rôzne návrhy, plány a korešpondencia M.
Beòovského (niektoré v�po¾skom prekla-
de), ktoré profesor zozbieral v ostatných

nieko¾ko rokoch vo svetových archívoch:
vo Francúzskom štátnom archíve v Aix en
Provence, v�archíve Francúzskeho minis-
terstva kolónii, v Brazílskom štátnom ar-
chíve, v�Lincolnovej knižnici, v Knižnici
Kongresu USA, z Univerzity v Yale, z archí-
vov Americkej filozofickej spoloènosti a i.
Autor celkovo prebral a prezrel vyše 600
dokumentov, ktoré má v kópiách, niektoré
v publikácii struène komentoval. Zaèal ob-
dobím od priplávania lode „Sv. Peter a
Pavol“ z Bo¾šerecka do Macaa v r. 1771
a ukonèil korešpondenciou s B. Frankli-
nom, G. Washingtonom na sklonku života
M. Beòovského.

Prof. Meskens sa osobne vložil do
h¾adania stôp a poznávania histórie M.
Beòovského v èase, keï sa mu podarilo
v�parížskom antikvariáte zakúpi+ originál
Pamätí a ciest z r. 1792! Po odchode do
penzie v r. 2012 sa neodkladne pustil do
skúmania i s pomocou priate¾ov z po¾skej

nadácie, ktorým do knižnice tento histo-
rický originál venoval. Spomína, ako sa
èasto boril s problémami pri h¾adaní doku-
mentov, kvôli rôznym prepisom mena Mó-
rica Beòovského v to¾kých  písomnostiach
vo svete...

Zaujali nás, okrem iného, dosia¾ ne-
publikované listy manželky Zuzany Beòov-
skej, ktoré z Baltimoru (kde kvôli ochore-
niu zanechal M. Beòovský svoju rodinu
pred ostatnou plavbou v r. 1784 na Ma-
dagaskar) písala svojmu dobrodincovi B.

Franklinovi. I z jeho odpovedí je jasné, že
s rodinou sa dobre poznal z�èias, keï za-
stupoval pri francúzskom krá¾ovskom dvo-
re Ameriku, keï diskutoval o projektoch a
návrhoch a hrával šachy s M. Beòovským,
ktorý s rodinou býval v Paríži, Saint Ger-
man des Pres, na Rue Jacob 56. Zuzana
Beòovská sa v listoch úctivo prihovára
a�vrelo spomína rodinu, spytuje sa, èi B.
Franklin nemá o jej manželovi informácie,
správy. Píše, že èakajú na manželov ná-
vrat z Madagaskaru, opisuje choroby svo-
je i svojej rodiny a dáva pozdravova+ od
svojich deti. V ostatnom liste z 12. júla
1786 píše, že celý èas žije v neistote, po-
kia¾ ide o osudy jej manžela... a to sú už
tri týždne od smrti M. Beòovského na Ma-
dagaskare...

Záverom autor vyjadruje nádej, že táto
zbierka privedie èitate¾ov k dosia¾ nezná-
mym informáciám alebo k doplneniu zná-
mych údajov a praje všetkým ve¾a úspe-
chov v ïalších bádaniach. Vyjadruje ná-
dej, že nás všetkých publikácia privedie
k�novým prameòom a inšpiráciám.

JUDr. Cecília KANDRÁÈOVÁ, CSc.,
foto PK

Koncom apríla 2017 usporiadal Slovenský inštitút vo Varšave (pri Ve¾vy-
slanectve Slovenskej republiky v Po¾sku) ïalšie významné podujatie po mi-
nuloroènom jubilejnom roku slávneho vrbovského rodáka. Združenie Mórica
Beòovského na èele s�V. Dudlákom a J. Dermekom pripravilo prednášku
o�najnovšie získaných poznatkoch zo života M. Beòovského, premietlo filmy
z Madagaskaru z nieko¾kých svojich objavných výprav po stopách nášho hr-
dinu a predstavilo slovenský preklad románu z pera Leva Ïomina Beòovský -
vyhnanec a krá¾, ktorý vydali. Pozvanie na podujatie prijali i nieko¾kí èleno-
via po¾skej Nadácie M. Beòovského z Nowej Soli (Fundacja im. Maurycego
Beniowskiego), ktorí zasa prezentovali svoju novú publikáciu Epizody z ¿ycia
Maurycego Beniowskiego - Un episode dans la vie de Maurice Beniowski
(2017), pripravenú belgickým profesorom Jean-Marie Meskensom, ktorý bol
tiež osobne prítomný.

Beòovský do Vrbového stále pri!ahuje návštevníkov. 7. júna zavítali do jeho rod-
ného domu v rámci školského výletu žiaci z�Bratislavy.
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Slávnos  prvého sv. prijímania 
V nede¾u 21. mája pri sv. omši o 10.30  hod. v Kostole sv.  Gorazda vo Vrbovom 29 detí prvýkrát prijalo z rúk pána farára Da-

niela Lukaèovièa Ježišovo telo pod spôsobom chleba. Deti sa na túto slávnos+ pripravovali už od zaèiatku školského roka na piat-
kových katechézach a stredajších sv. omšiach. Medzi obetnými darmi boli aj ob¾úbené hraèky, ktorých sa deti zriekli, aby ich mohli
darova+ de+om v detskom domove. Popoludní v krátkej akadémii sa zasvätili Panne Márii a vyjadrili úctu a lásku svojim mamám.
Veríme, že tento deò im zostane milou spomienkou a posilou do života.

1. Aneta Angušová; 2. Samuel Cmarko; 3. Marianna Èerveòová; 4. Ester Dérová; 5. Emma Halamová; 6. Viktória Horeèná;
7.�Sandra Hovorková; 8. Tamara Chnápková; 9. Matej Chudý; 10. Patrik Ilenèík; 11. Sára Irhová; 12. Michal Karlík; 13. Sabína
Klèová; 14. Sebastián Klein; 15. Emma Kleinová; 16. Klára Koyšová; 17. Sára Križáková; 18. Emma Kúdelová; 19. Ema Machovi-
èová; 20. Tamara Máliková; 21. Phillip Marinèiè; 22. Rebeca Mišíková; 23. Kristián Prievozník; 24. Martin Šimo; 25. Kevin Tábor-
ský; 26. Michal Tuhela; 27. Nina Vargová; 28. Simona Žáková; 29. Simona Žitòanská.

Edita CHOVANCOVÁ, H. P., foto Stanislav SEDLÁK

Úspechy našich
žiakov

Vo štvrtok 4. mája sa žiaci 7. a 8. roèníkov
ZŠ Komenského 2 z kinballového krúžku zú-
èastnili kinballového turnaja v Žiline. Tomuto
nezvyèajnému a pre mnohým neznámemu ko-
lektívnemu športu pod¾ahli už pred dvoma rok-
mi. Úspechy sa vïaka tvrdým tréningom pod
vedením Mgr. Martiny Borsovej dostavujú rých-
lo. Veï v Žiline nastúpili proti 18-roèným štu-
dentom a odniesli si sladké ví+azstvo v podobe
1. a 3. miesta. Ich vysokú technickú vyspelos+
neustále na tréningoch podporuje aj Bc. Aurel
Bitter. V�lete sa sedem najlepších hráèov zú-
èastní medzinárodného turnaja vo Francúzku,
za èo patrí poïakovanie RR v ZŠ, Komenského
2, vo Vrbovom a mestu Vrbové, ktoré im finan-
ène umožnili reprezentova+ naše mesteèko a
školu. Držte nám palce!

Mgr.  Slávka MEŠENCOVÁ
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IV. liga SZ futbal 

29. kolo

V derby zápase
najtesnejšia výhra

MFK Vrbové - Èastkovce 1:0 (1:0),  
gól dal v 30. min. Tomáš Gažík.             
                   

V sobotu 27. mája v zápase  na do-
mácej pôde nastúpilo Vrbové s viacerými
hráèmi, ešte nedolieèenými po zranení,
ale ve¾mi odhodlaní dosiahnu+ èo najp-
riaznivejší výsledok. Aj napriek nepriazni
rozhodcovskej trojice sa im podarilo da+
jediný gól po peknej kombinaènej akcii,
ktorej výsledkom bola ideálna prihrávka
Zelenaya na Gažíka a ten zariadil najtes-
nejšie ví+azstvo, ktoré bolo zaslúžené.
Pod¾a slov prezidenta MFK Igora Spála
boli hostia zbytoène premotivovaní, naj-
mä hráèi Rusnák a Tuchel, èo im rozhod-
covská trojica tolerovala, ale aj tak do-
máci sa tešili z bodového zisku.

Zostava MFK: Amcha - Ïuraèka,
Vlado, Verchola, Michálek, Lackoviè (87.
Matejka), Prosòanský, Blaško, T. Gažík
(75. Strecký), Igor Zelenay (55. Spál),
Sumer,  tréner A. Adamèík.

30. kolo

Vrbové si priviezlo
z�Holíèa 3 body...

Holíè - MFK Vrbové  0:1 (0:1)           
            V nede¾u 4. júna v zápase 30.
kola vycestovalo Vrbové do Holíèa, na
stretnutie dvoch susedov v tabu¾ke, kto-
ré pre hostí znamenalo posledné vonku
v tomto roèníku. Domácich viedol tréner
Vlado Vèelka, ktorý pôsobil pred èasom
aj vo Vrbovom ako asistent trénera, hos-
tia znova nastúpili bez potrestaných a
zranených hráèov, ale aj napriek tomu
sa im podarilo da+ v 39. min. gól, ktoré-
ho autorom bol Blaško po úspešnej stre-
le. V druhom polèase hostia prišli o vylú-
èeného stopéra Vercholu v 59. min. Po-
dobne domáci prišli o�tri minúty tiež o vy-
lúèeného hráèa Blažeka. Vrbové aj na-
priek všetkým okolnostiam, musel na-
stúpi+ aj masér, si ví+azstvo zaslúžili a
priniesli tri body.

Zostava MFK: Amcha - Ïuraèka, Ver-
chola, Lackoviè, Matejka, Prosòanský,

Blaško (89. Èáp), T. Gažík, Spál, Sumer,
Železník, tréner A. Adamèík.

34. kolo, predohrávka

MFK Vrbové-Malženice
2:4 (2:2) 

Predohrávka 34. kola štvrtej ligy sa
zaèala v stredu 7. júna minútou ticha za
dlhoroèného funkcionára MFK Rudolfa
Horòáka, ktorého pár hodín predtým po-
chovali vo Vrbovom. V samotnom zápase
u domácich stále v nekompletnej zosta-
ve pre rôzne príèiny (zranenia, choroby
a�portestanie) sa hral od zaèiatku proti
kvalitnému súperovi dobrý futbal, èoho
výsledkom bolo po úvodnom tlaku hostí
v prvej dvadsa+minútovke sa presadili
domáci a získali dvojgólové vedenie, naj-
prv Železník svojim dôrazom v 18. min.
skóroval a o tri minúty po rohovom kope
získal kapitán mužstva T. Gažík dvojgó-
lové vedenie, z ktorého sa tešili domáci
len sedem minút, lebo ani hostia neza-
há¾ali a po skrumáži najprv znížil Chyno-
radský a v závere polèasu z prísnej pe-
nalty Pikulík vyrovnal na 2:2. Po zmene
strán sa útoky striedali na oboch stra-
nách. Najskôr zahodili domáci tutovku.
Potom opä+ Pikulík otoèil stav zápasu
v�prospech hostí. Aj  naïalej sa domáci
snažili, ale gólu sa už nedoèkali, boli to
opä+ hostia a Pikulík zavàšil ví+azstvo
hetrikom na koneèných 4:2.

Zostava MFK: Amcha - Ïuraèka, Vla-
do,  Lackoviè, Matejka, Strecký, Blaško,
Gažík, Spál, Sumer, Železník (striedal
Michálek), tréner A. Adamèík Malženice:
Moèko - Vdoviak, Krajèoviè, Barborík
(85. Blaho), Juhasz, Pikulík, Balážik, Re-
hák, Chynoradský, Èmilanský, Lošonský
(60. Vesbergenov), tréner V. Glonek.
V�ïalšom 32. kole má Vrbové vo¾no (Bá-
novce odstúpili zo sú+aže) a v posled-
nom kole sa stretnú doma v zápase
MFK Myjava „B“.

Letný strítbal ZŠ  
Prvého júna, na MDD, sa uskutoènil

v telocvièni ZŠ, Školská, vo Vrbovom tra-
dièný strítbalový turnaj, už 7. roèník, pod
názvom  Letný strítbal ZŠ Vrbové 2017.
Turnaj už tradiène usporiadala I. ZŠ,
Školská, v spolupráci s bývalou riadite¾-
kou  tejto školy Mgr. Mariou Adamcovou
a Mgr. Jurajom Ku+kom. Turnaj otvoril
riadite¾ školy Ing. Jaroslav Tomèík a za-
želal sú+ažiacim ve¾a športových úspe-

chov. Prvý krát sa turnaja zúèastnila aj
I.�ZŠ, Vajanského, z Pieš+an, pod vede-
ním trénerky J. Studenej. Domáce ZŠ sa
zúèastnili tejto akcie pod vedením Mgr.
S. Petényho a Mgr. J. Ku+ku. Turnaj mal
14 dvojèlenných družstiev, spolu vyše
30 štartujúcich.  

Výsledky:
mladší mix: hralo medzi sebou pä+

zmiešaných družstiev, každý s každým a
zví+azilo družstvo  Proluck, ZŠ Pieš+any
(K. Jankoviè a L. Studený),  2.  Black
White ZŠ Vrbové (Š. Banák a A. Pavelka)
3. Miesièi ZŠ Pieš+any (S. Pabiš a M. Ar-
vay).  

starší žiaci mix:  hralo devä+ družs-
tiev v troch skupinách a ví+az bojoval vo
finále  o umiestenie: 1. miesto  NERO
ZŠ, Školská (M. Višnovský a M. Krajèo-
viè), 2. miesto ZŠ Pieš+any (M. Bihári a
J. Kuèírek), 3. miesto  Zvonce ZŠ Vrbové
(M. Kurtiš a J. Brauner). Sú+ažilo sa aj
v�individuálnej sú+aži - mix. Trestné ho-
dy: zví+azil M. Višnovský zo ZŠ, Školská,
pred  S. Pabišom zo ZŠ Pieš+any, v indi-
viduálnej sú+aži   stre¾ba na kôš-trojky
zví+azil M. Krajèoviè zo ZŠ, Školská, Vr-
bové.

Ví+azné družstva boli odmenené dip-
lomami a jednotlivci loptou s podpismi
Pieš+anských èajok a dresom. Všetci do-
stali sladkú odmenu a bagetu. Vïaka
patrí sponzorovi podujatia P. Majerníkovi
z SaOS, ktorý zabezpeèil obèerstvenie a
rozhodcom-pozorovate¾om, ako aj zapiso-
vate¾om.

8. roèník, pravdepodobne bude za-
èiatkom júna 2018.

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

CZUŠ sv. Gorazda a mesto Vrbové Vás pozývajú na 

Triedny koncert učiteľky Daniely�GrančarovovejTriedny koncert učiteľky Daniely�GrančarovovejTriedny koncert učiteľky Daniely�GrančarovovejTriedny koncert učiteľky Daniely�Grančarovovej 
streda 21. júna 17.00 hod. v kúrii M. Beòovského vo Vrbovom


