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Dni mesta Vrbové 2016

Katarína Krèmárová (* 1978)
Študovala na konzervatóriu v Bratislave

u�prof. Ivice Neshybovej, ktoré ukonèila v roku
2002 postavou Euridiky z opery Ch. W. Glucka
Orfeus a Euridika. V štúdiu pokraèovala na
VŠMU v Bratislave vo vokálnej triede profesor-
ky Vlasty Hudecovej. Poèas štúdií sa publiku
predstavila na viacerých koncertoch širokým
repertoárom zloženým z diel siahajúcich od
piesòovej tvorby až k operným áriám (Händel,
Gluck, Mozart, Schubert, Schuman. Massenet,
Puccini, Rachmaninov, Dvoøák, Fibich).

V auguste 2003 absolvovala medzinárod-
né interpretaèné spevácke kurzy v talianskom
Reggio Calabria u maestra Sgro. Ïalších kur-
zov sa zúèastnila v rokoch rokoch 2004, 2006
a 2007 u�profesorky Klesie Kellyovej (USA). Vo
februári 2006 sa predstavila s repertoárom
zloženým z diel slovenských autorov na Dòoch
slovenskej kultúry v�Helsinkách. Naštudovala
postavu Papageny a Prvej dámy (2006) v�opere
Èarovná flauta od W. A. Mozarta v štátnom di-
vadle v Košiciach. V�decembri 2006 sa stala
finalistkou súEaže Giacomo Lauri Volpi v�talian-
skej Latine. V Košiciach naštudovala a v roku
2007 – 2008 v opere Èarovná flauta od W. A.
Mozarta úlohu Prvej dámy a v alternácii Papa-
génu.

Medzi jej projekty v súèasnej tvorbe patrí
úèinkovanie v operách V. Kubièku Marína Hav-
ranová a Šavol, kde stvárnila hlavné postavy.
V�r. 2012 vyhrala 3. miesto na medzinárodnej
súEaži ANEMOS. V r. 2012 spievala so Sloven-
ským rozhlasom, s�komornými orchestrami –
Istropolitana a Zoe. V r. 2013 spievala s ko-
morným orchestrom Zoe 4 Mahlerovu symfó-
niu. Od roku 2008 sa venuje aj pedagogickej
èinnosti na ZUŠ Vrbenského.�Od r. 2013 je
èlenkou SND.

Maksym Kutsenko (* 1984)
V roku 2010 absolvoval vysokú národnú ukra-
jinskú hudobnú akadémiu u honorovaného
profesora Petra Kovala v obore operný spev.
Od roku 2010 pôsobil ako sólista v opernom
štúdiu národnej hudobnej akadémie v Kyjeve.
Pôsobil tiež ako sólista v kyjevskom miest-
nom divadle opery a baletu a ako sólista ky-
jevského symfonického orchestru. V roku
2004 sa stal víťazom ukrajinskej súťaže Nové
mená. V roku 2011 sa stal víťazom Alševské-
ho medzinárodnej súťaže na Ukrajine v meste
Charkiv. Od roku 2014 spieva v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave. V jeho reper-
toári má vypracované postavy ako Alfredo
z opery Traviata, postavu Lenského z opery
Eugen Onegin, Il Duca di Mantova z opery
Rigoletto, postavu Beppeho z opery Rita, po-
stavu Fausta z opery Faust, postavu Count
Vaudémont z opery Iolanta, postavu Edwarda
Milforta z opery La cambiale di matrimonio,
postavu Boyara Ivana Sergejeviča Líkova a
postavu z opery Cárova nevesta, postavu Al-
mavivy z opery Barbier zo Sevilly, postavu Ju-
rodivy z opery Boris Godunov, postavu Nemo-
rina z opery Nápoj lásky, postavu Fausta z
opery Mefistofeles, postavu Vladimira Igorevi-
ča z opery Princ Igor, ďalšie tenorové party
z omší a oratórií W. A. Mozarta – Missa Bre-
vis, J. Haydna – Nelson Messe, J. Haydna –

Stvorenie sveta, G. Haendla – Mesiáš. V bra-
tislavskom divadle stvárňuje postavu Tybalda
z opery Rómeo a Júlia, postavu Totonna z o-
pery Šperky madony. Postavu Peppeho z o-
pery Komedianti stvárnil na predstavení spolu
s významným tenoristom José Curom.

Teraz je Maksym Kutsenko sólistom košic-
kého Štátneho divadla, v�ktorom už stvárnil
niektoré hlavné postavy.

Zvonkohra 
Zvonkohra Košariská – Priepasné je hu-

dobný súbor mladých ¾udí, ktorí majú radi hud-
bu, umenie a kultúru, ale predovšetkým Pána
Boha, ktorého chcú svojou hrou oslavovaE. Tvo-
ria ho deti, konfirmandi, mladšia a staršia mlá-
dež nášho Cirkevného zboru ECAV na Sloven-
sku Košariská – Priepasné. Zvonkohru vedie
a�diriguje Vladimír Húska a so svojou hrou na
chimesy zaèali v októbri 2013 a od júna 2014
hrajú na ruèné zvonèeky. Od júna tohto roka
hrajú na troch oktávach ruèných zvonèekov a
troch oktávach chimesov. Do dnešného dòa
absolvovali viacero koncertov na Slovensku, na
Morave, v Srbsku, Maïarsku a Rumunsku. Sú
súèasEou slávnostných služieb Božích a národ-
no-kultúrnych podujatí v�kostole v Košariskách.

Zvonkohra bola pôvodne vytvorená pre in-
terpretáciu chrámovej hudby. Základný reper-
toár tvoria náboženské skladby a piesne, upra-
vené pre zvonkohru, alebo skomponované
skladby nesú názvy biblickej témy. Menšiu
èasE repertoáru tvoria skladby vážnej hudby od
známych hudobných skladate¾ov.

Ruèné zvonèeky, ktoré sú známe v Európe
ale najmä v Severnej Amerike, majú svoj pôvod
v Anglicku v kostolných vežových zvonoch od
16. storoèia.

Príhovor Dr. Ivana Englera
Vážená pani primátorka Dott. Mgr. Ema

Maggiová, milí obèania mesta Vrbové, drahí
priatelia. V septembri 2015 som bol poctený
krištá¾ovým Glóbusom Mórica Beòovského,
génia cestovania, dobrodužstva, autora sve-
tového bestselleru, slávneho rodáka z�mesta
Vrbové.   

Na Madagaskare v dedinke Andranafotsy
spoznal som miesto, kde v�Antongil zátoke le-
žal Beòovským založený Louisbourg. Na Cap
East, kde v�novozaloženej osade Mauretánia
padol ako 39-roèný v�boji, poklonil som sa jeho
stále svetlej pamiatke. 

V Salzburgu som 13. júna 2016 oslávil 85
rokov pestrého života. Pamätná tabu¾a má pri-
pomínaA 35. výroèie vykonania celosvetovo pr-
vej plazmovej ionizácie kyslíka a založenie tera-
pie ionizovaným kyslíkom. Pomáha aj potom-
kom Beòovského. 

Dnes oslavujeme 270. narodeniny Mórica
Beòovského. Ja som v�duchu s Vami, tentoraz
na lodnej expedíci okolo brehov Grónska, naj-
väèšieho ostrova sveta. Leží v Arktíde pod
3000 m hrubým ¾adovcom. Pre ¾uïmi spôso-
bené zvýšenie globálnej teploty sa aj tu topia
¾adovce. Keï sa celkom roztopia zvýši sa hladi-
na morí o 6 metrov. Grönland znamenal v�reèi
Vikingov „Zelenú zem“, skadia¾ sa v r. 1000
plavili do Severnej Ameriky. V�Grónsku žije
dnes do 50�000 Inuitov-Eskimákov s ne¾ahkým
osudom. V�Arktickom mori možno uzrieA jedno-
rohé narvale, biele ¾adové medvede na ¾ado-

vých kryhách, žraloci dožívajú sa tu 400 ro-
kov...                                   

V auguste 2017 navštívim Kamèatku.
V�Bo¾šerecku bol Móric Beòovský s druhmi vo
vyhnanstve. Vzbúrili sa a ušli na lodi „Sv. Peter
a Pavel“. Sedem rokov pred James Cookom
prebrázdili Beringovo more. Naša expedièná
loï poplaví sa podobne. 

Srdeène gratulujem držite¾om Glóbusu Mó-
rica Beòovského, 2016.  Vám všetkým prajem
zdravie  a  pohodu  na „ceste životom  a  sve-
tom“. 

Váš Ivo ENGLER, autor e-book „Cesta živo-
tom a svetom“, Dibuk, Bratislava, 2016

V Budapešti
o�našom�rodákovi

Vysokoškolský pedagóg z Nitry Krisztián
Benyovszky v súvislosti s�prípravou príspevku
o�Móricovi Beòovskom na konferenciu v Buda-
pešti požiadal mesto Vrbové o�sprístupnenie
zborníka Móric Beòovský - legenda a skutoè-
nosA. Po jeho poskytnutí reagoval slovami:

„Chcem poïakovaE za Vašu nezištnú po-
moc, za poslanie zborníka o Móricovi. Už som
ho aj „skonzumoval“ a našiel som v òom cen-
né informácie pre svoj príspevok (Móric Beòov-
ský ako populárna literárna postava). Bude to
konferencia spojená s vystavou v�Budapeši,
v�Széchenyi Könyvtár, ktorú organizuje Spoloè-
nosE Mórica Benyovszkého.“

Je zaujímavé, že organizátori si tak chcú
pripomenúE 275. výroèie Beòovského narode-
nia, hoci už dávnejšie je preukázané, že sa ne-
narodil v r. 1741, ale v roku 1746.

Riadite¾ Slovenského inštitútu v�Budapešti
Mgr. Gabriel Hushegyi, ktorý je partnerom v�or-
ganizácii podujatia, pozval na konferenciu aj
zástupcov mesta Vrbové. Z poverenia primátor-
ky Vrbového Dott. Mgr. Emy Maggiovej bude
naše mesto zastupovaE Gregor Papuèek, slo-
venský básnik žijúci v Budapešti.                -rb-

Proti násiliu
12. septembra sa v priestoroch Gymnázia

J. B. Magina konala diskusia s ve¾mi vzácnymi
hosEami – Fedorom Gálom, ktorý sa narodil
dva mesiace pred koncom 2. svetovej vojne
v�koncentraènom tábore v Terezíne matke Ži-
dovke, svojho otca nikdy nevidel, pretože pri-
šiel o život v tomto tábore. Ïalším hosEom bol
otec najväèšieho slovenského hudobného fes-
tivalu Pohoda, ktorý už od trinástich rokov tvoril
texty a spieval v kapele Bez ladu a skladu. Ïal-
šími hosEami boli Vrbovèanom dobre známi
bratia Andrej a Branislav Jobusovci, ktorí sa
zaslúžili o to, že sa Vrbové stalo stredom sveta
a vesmíru. Okrem toho organizujú festival Vr-
bovské vetry, na ktorom so svojimi kapelami
Karpatské chrbáty a Vrbovskí víEazi pravidelne
vystupujú, okrem toho zastrešujú multiorgani-
záciu KRIAK, Braòo píše rozprávkové knihy (nie-
len) pre deti a motivuje mládež k používaniu
zdravého sedliackeho rozumu a hlavne srdca.
Diskusia sa niesla v duchu spomienky na zby-
toène zavraždeného Mareka Kalužu. Jej cie¾om
bolo motivovaE mladých ¾udí k budovaniu spo-
loènosti Proti násiliu, v ktorej sa budeme cítiE
bezpeène. Taktiež nás pozvaní hostia nabádali
k tomu, aby sme sa neriadili heslom: „Nehas,
èo Ea nepáli!“, ale skutoène si všímali ¾udí o-
kolo seba a zabraòovali im v konaní násilia.
„Skúsme všetci daE ten kúsok vlastných síl,
nech je lepší svet a my sme menej zlí!“

Gym

Už v tento týžde ň sa uskuto čnia Dni mesta Vrbové. Program uverej ňujeme v strede tohto
čísla Hlasu Vrbového. Tu informujeme o umelcoch a ú činkujúcich, ktorí sa nám pri tejto
príležitosti predstavia. Ide najmä o dvoch vynikajú cich operných spevákov a súbor Zvon-
kohra z Košarísk a Priepasného. Srde čne pozývame a želáme príjemné a hlboké zážitky.
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Naši jubilanti
v�mesiaci�október 2016

60 rokov: Elena Jankechová
Ján Kimerling
Jaroslav Ovčarovič
Ladislav Schönfeld
Dušan Strečanský

65 rokov: ThMgr. Miroslav Jäger
Kamila Juríčková
Ivan Miezga
Anton Stolárik

70 rokov: Mgr. Mária Adamcová
Viera Babišová
Jozef Florek
Milan Foksa
Ľudovít Košťál
Mária Lagová
Marta Rácová
Anna Vidová

75 rokov: Miroslav Bednárik
80 rokov: Ferdinand Kurinec

Otília Majerníková
Vladimír Višnovský

81 rokov: Vilma Brašková
Etela Nemčeková
Helena Sýkorová

82 rokov: Františka Čavojská
Elemír Rakús
Božena Šašová

83 rokov: Milan Mišech
Emília Nižnanská

86 rokov: Marta Raffayová 
88 rokov: Alica Ješková

Pavol Šašo
97 rokov: Ján Borovský

Srdečne blahoželáme! 

� Dòa 19. septembra sme si pripomenuli
25. výroèie úmrtia nášho drahého 

Dimitra KOSTADINOV GANEVA. 
Dòa 29. septembra si pripomenieme 5. výro-
èie úmrtia našej drahej 

Otílie ŠAŠOVEJ (Talajkovej).
Ktorí ste ich poznali, spomeòte si spolu s�na-
mi.

Deti s rodinami                                    -N-

Tak rýchlo ten èas letí, tak rýchlo uteká.
Na každý deò Ti patrí naša spomienka.

� 30. septembra uplynie 10
smutných rokov, èo nás náhle
opustil náš drahý syn a brat 

Stanislav VALO.
S láskou spomínajú rodièia

a�brat s rodinou.                                  
                   P-No 1582956/16 

BolesAou unavený tíško si zaspal
zanechal si všetkých, èo si mal rád.
Na hrobe kytica, kahanec svieti
spomienka od manželky, vnúèat a
Tvojich detí.

� V týchto dòoch si pripomína-
me 1. výroèie úmrtia nášho drahého
zosnulého- Jána KURUCA.

Ktorí ste ho poznali, spomeòte si, prosí-
me, spolu s nami.

P-No  3072/16

hlavného agronóma
Požiadavky:

- VŠ vzdelanie v odbore 
- prax min. 5 rokov
- riadiace schopnosti, orientácia v legis-
latíve 

- flexibilnosE, komunikatívnosE, 
bezúhonnosE
- zodpovednosE v konaní, práca s PC/Ex-
cel, Word

Platové podmienky dohodou. 

mäsiara - údenára
Požiadavky:
- SŠ vzdelanie v odbore 
- prax min. 3 roky
- flexibilnosE, komunikatívnosE, bezúhon-
nosE
- zodpovednosE v konaní
Kontakt: tel. è.: 033/7792225, 0905

607 692, 0948 661 989

Žiadosti a životopis zasielajte na adresu:
PD Vrbové 
Družstevná 642/6
922 03 Vrbové

Synagóga zatia¾ neprístupná
Mesto Vrbové oznamuje verejnosti, že t. è. nie je vrbovská synagóga prístupná

verejnosti, a to z dôvodov bezpeènostných a hygienických. Mesto ako vlastník
musí realizovaL opatrenia uložené Pamiatkovým úradom.

Po¾nohospodárske družstvo Vrbové, Družstevná 642/6, 922 03  Vrbové
prijme do pracovného pomeru
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Cesta pomoci – Way to help, o. z.,
v�spolupráci s mestom Vrbové usporia-
dali v sobotu 27. augusta spoloèné špor-
tovo-kultúrne popoludnie, ktoré malo
ešte�o�nieèo hlbšie poslanie, výLažok
z�akcie totiž obèianske združenie Cesta
pomoci – Way to help použije na plnenie
svojich cie¾ov – pomoc telesne postihnu-
tým deLom a ich rodinám.

Program o 13.00 hod. odštartovali
pripravené nafukovacie atrakcie pre deti,
ma¾ovanie na tvár a DJ Gago. Už o 15.00
hod. sa zaèala ve¾ká súEaž v kopaní „je-
denástok“ do ktorej sa prihlásilo 60 mu-
žov, žien i detí. SúEaž prerušil kúzelník
Peter Šesták, ktorý pobavil hlavne našich
najmenších. Po kúzelníckej šou už vypu-
kol zápas tímu MUFUZA, zloženého z�her-
cov, moderátorov a bývalých športovcov,
proti tímu Cesta pomoci, zloženého z�pod-
porovate¾ov obèianskeho združenia a
sponzorov akcie (Roman Drobný, Daniel
Gáblovský, Marián Valo, Branislav Heèko,
Juraj Koreò, René Just...). V tíme MUFU-
ZA sa predstavili známe mená napr. Karol
Èálik, Ivan Tuli Vojtek, Ivo Gogál, Ján Ïu-
rovèík, Pavol Topolský, RasEo Sokol, Igor

Krempaský, Ivan Jakeš, Tomi Kid Kovács,
René Štúr, Štefan Maixner... Zápas plný
vtipných vsuviek moderovaný Stankom
Gálisom sa skonèil „neèakanou“ remí-
zou. Cez prestávku dostali diváci priestor
na autogramiádu, fotenie sa so známymi
osobnosEami, možnosE zaboxovaE si s To-
mim Kidom Kovácsom, èi odfotiE sa s Iva-

nom Jakešom a jeho slávnou motorkou.
Po zápase sa ukonèila aj súEaž v kopaní
jedenástok, v ktorej sa stal suverénnym
víEazom Matúš Grivalský, ktorý si odnie-
sol aj výhru 200 € a putovnú trofej. Cel-
kom rýchly priebeh súEaže zabezpeèili
svojimi dobrými výkon-
mi aj brankári Marek
Valoviè, Dávid Burzala,
Tomáš Bielik a Michal

Košinár. Zábava pokraèovala pri bohatom
obèerstvení a koncerte kapely Neznámi a
Allana Mikušeka, poèas ktorého sme
spoloène vypustili aj balóny šEastia. Prí-
jemné popoludnie, ktorého sa zúèastnilo
asi 600 ¾udí, trvalo takmer do polnoci.
VýEažok z akcie, ktorým pomôžeme s�ná-
kupom zdravotných pomôcok nejednej ro-
dine je 1380 €. Ïakujeme. (www.cesta-
pomoci.sk)

Poïakovanie patrí firme REHACARE a
jej zamestnancom, mestu Vrbové, vede-
niu Mestského futbalového klubu Vrbové

a všetkým sponzorom, bez ktorých by ne-
bolo možné usporiadaE podobnú akciu: Ti-
bor Janèula, Alimat, s. r. o.; Tyros Loa-
ding Systems SK, s. r. o.; Lunas SK, s. r.
o.; Branislav Heèko; GIT, s. r. o.; Fancy-
Zebra Presents; PEMA VZT, s. r. o.; Pen-
zión Kulko; obec Chtelnica; obec Krakova-
ny; Peter Majerník - Stravovacie a ob-
chodné služby; Víno SABO; Mesuge, Po-
lat Elalmis. Poïakovanie patrí aj dobrovo¾-
níkom, ktorí nezištne pomohli pri organi-
zovaní akcie. Sú nimi: moderátor Marián
Borbély, rod. Krišková, René Just, Martin
Valášek, Eva Hrnèiarová, Ján Blanárik,
Ivan Lago, Marcel Stolár èi Lukáš Šalát.
Ïakujeme.

Cesta pomoci

Šachový turnaj Jozefa Klèa 2016

Vrbovskí šachisti sa už po tretíkrát stretli pred zaèiatkom ligových
súEaží na spomienkovom turnaji Jozefa Klèa. V priate¾skej atmosfére si
zmerali svoje šachové umenie 15 hráèi. Nechýbala dobrá nálada, ob-
èerstvenie a mnohé napínavé súboje za šachovnicou. Hralo sa na se-
dem kôl tempom 2x15 minút a turnaj najlepšie zvládol so ziskom 6,5
bodu Miroslav Blatnický, pred druhým 6 bodovým Petrom Smrekom a
tretím 5,5 bodovým Michalom Podjavorinským. Na záver víEazov deko-
rovala primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová. Poïakova-
nie za podporu tohto pekného podujatia patrí: Mestskému úradu Vr-
bové, rodine Jozefa Klèa, pohostinstvu BAJ, Márii Lagovej, Terézii Lá-
nyiovej, Mirkovi Sekerkovi, Mirke Podjavorinskej a všetkým zúèastne-
ním.

PP

STRETNUTIE PO 40 ROKOCH
Dòa 3. septembra sa uskutoènilo naše stretnutie po 40-tich rokoch

od skonèenia základnej školy. Zišlo sa 37 žiakov a pani uèite¾ky Koišová
a Lagová, ktorým touto cestou ïakujeme, že prijali naše pozvanie. Po
vzájomnom zvítaní a programe sme pokraèovali do neskorých noèných
hodín.

Ïakujeme všetkým za úèasE a veríme, že si odniesli príjemné spo-
mienky.

D. S. a E. D.

MUFUZA vo Vrbovom
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Pohár Slovnaft-Cup
2. kolo: MFK Vrbové –

Zemplín�Michalovce 0:2 (0:2)

Hralo sa utorok dòa 9. augusta o 17.00
hod. V zápase 2. kola privítalo Vrbové úèast-
níka najvyššej súEaže, Fortúna ligy Zemplín
Michalovce. Pred návštevou vyše 220 divákov
sa zaèalo hraE za stáleho drobného dažïa a
nástup mali lepší extra ligisti v kompletnej zo-
stave, už v 6. min. spoza 16-ky vystrelil tesne
nad zemou Mensach a brankár domácich bol
bezmocný. Ani nie za päE minúE hostia zvýšili
svoje vedenie na 2:0, keï center Pereza na-
biehajúci Kushta hlavou cez domáceho bran-
kára usmernil do siete. V 17. min. domácim
pomohla ¾avá žrï po strele Mansaha asi z 20
metrov. Potom sa osmelili aj domáci a šancu
Igora Spála, ktorý bol na pätke tiesnený, ob-
ranca teèoval do po¾a. Hostia kopali asi 4 ro-
hy, ale gól nepadol. Na druhej strane zakon-
èenie hlavou od Zelenaya, brankár hostí zne-
škodnil. Hostia nechali vyniknúE brankára do-
mácich po strelách z�dia¾ky. Tesne pred polèa-
som sa dostal s loptou do pokutového úze-
mia Zelenay, ale obrana hostí mu nedovolila
vystreliE. Po zmene strán mohol v 55. min.
Kushta z pätky zvýšiE, ale jeho strela po cent-
rovanej lopte minula cie¾. Podobne Bednárová
strela asi z 20 metrov išla ved¾a. Do konca
zápasu sa na stave zápasu, ani v nadstave-
nom èase niè nezmenilo a domáci môžu byE
v�slušnom zápase, keï bola len jedna ŽK pre
domáceho Ïuraèku s výsledkom spokojný, aj
keï do 3. kola nepostúpili. Zostava domáce-
ho trénera A. Adamèíka: Valoviè - Prosòanský
(62. Kurinec), Ïuraèka, Verchola, Strecký, T.
Gažík, Sumer, Lackoviè, Majgot (68. Andrí-
sek), E. Spál, Zelenay (77. Bukovèák).

FUTBAL, IV. LIGA SZ 

3. kolo, hralo sa v sobotu 20. augusta
MFK Vrbové – FC Slovan Hlohovec

2:2�(2:2)

De¾ba bodov doma 

Vrbové privítalo po dlhšom èase nováèika
súEaže Hlohovec. Zápas lepšie zaèali hostia,
prvú šancu v 4. min. nevyužili, ale o dve minú-
ty už áno, Došek rozvlnil sieE domácich. Do-
máci sa snažili vyrovnaE, ešte do desiatej mi-
núty kopali tri rohy, hostia sa ubránili. 24.
min. vystrelil Lackoviè asi z 18 m tesne nad
bránkou hostí. Aj kapitán domácich Gažík ne-
bezpeène hlavou zakonèil, ale vynikol brankár
hostí. Hostia z druhej akcie v 33. min. znova
Došek zvýšil po chybe v obrane na rozdiel
dvoch gólov. Domáci hrali, vypracovali si aj
šance ale góly dávali hostia. V 37. min. do-
stal loptu do behu a po zemi vystrelil Zelenay

nechytate¾ne, dal kontaktný gól na 1:2, keï o
necelé štyri minúty najlepší strelec domácich
Andrísek vyrovnal na 2:2. Tesne pred odcho-
dom do kabín na polèas sa dostal hlavou na
pätke k lopte znova i Andrísek, ale lopta tes-
ne minula cie¾.     

Po zmene strán znova hostia, Ivaniè hla-
vou zakonèil nepresne. Na druhej strane dali
domáci gól, ale pre ofsajd neplatil. Potom do-
máci nevyužili dvojnásobnú šancu na skórova-
nie. Hostia si vybojovali roh, ale domáceho
gólmana neohrozili. Domáci stopér Verchola
strelou z dia¾ky ohrozil brankára hostí, ale ten
loptu vyrazil na roh. Aj strely Streckého a An-
dríska z dia¾ky smerovali nad bránku. Pred
koncom zápasu Zelenay sa posúval s loptou
do pokutového územia, z�uhla po zemi zacent-
roval, tiež nepresne. V�predåžení ešte hostia
kopali roh, ale výsledok ostal po polèase ne-
rozhodne 2:2 a na záver sa z neho viac tešili
hostia.  
Zostava: MFK: Valoviè - Lackoviè, Vlado, Ver-
chola, Strecký, Sumer (67. Prosòanský), T.
Gažík, Majgot, Kurinec (46. Šimor), Andrísek,
Zelenay (88. Bukovèák). Tréner: A. Adamèík.

MFK Nová Dubnica - MFK Vrbové 2:2 (1:1)  

Vrbové malo na
tri�body...

28. augusta skóre zápasu otvorili 25.
min. domáci, Filo z prísne nariadenej penalty.
Hostia vyrovnali o osem minút, Igor Zelenay
na polèasových 1:1. Po prestávke v 57. min.
získal pre hostí vedenie Tomáš Andrísek. Do-
mácim sa podarilo vyrovnaE v poslednej minú-
te, keï kopali znovu jedenástku, ktorú Vaško
premenil na koneèných 2:2.

Èo k tomu predchádzalo: „V 89. min. náš
hráè Mário Strecký odkopol loptu zo šestnást-
ky, prièom domáci futbalista mu š¾apákom
zlomil nohu (holennú kosE aj ihlicu). Rozhodca
zapískal pre domácich penaltu. Zraneného
hráèa museli vyniesE spoluhráèi na nosidlách
sami, nako¾ko domáci nemali zaistenú uspo-
riadate¾skú službu. Hlavný rozhodca napriek
obèerstveniu s dvoma trojminútovými ošetre-
niami zápas po premenenej jedenástke, asi
zo strachu ukonèil. Nech žije slovenský fut-
bal,“ tak opísal situáciu na ihrisku prezident
MFK Vrbové Igor Spál.

Zostava Vrbového: Valoviè - Lackoviè, Vla-
do, Verchola, Strecký, Sumer, T. Gažík, Maj-
got (32. E. Spál), Andrísek, Zelenay (72. Kuri-
nec), Šimor (59. Prosòanský), tréner A. Adam-
èík.

Dohrávka 1. kola, hralo sa vo štvrtok
1.�septembra.

MFK Vrbové - TJ Partizán Preèín 4:2 (3:2)  

V dohrávke plný
bodový�zisk  

Hostia zaèali útokom, ale výsledkom bol
len roh. Na druhej strane domáci už boli ús-
pešnejší a v 4. minúte skóroval Majgot a
o�dve ninúty Verchola zvýšil na 2:0. Domáci
mali prevahu a v 10. minúte Zelenay v šanci

nastrelil len brankára, podobne o dve minúty
Sumer v pokutovom území tiež nechal vynik-
núE brankára hostí. Do listiny strelcov sa mo-
hol zapísaE Spál asi z 12 m vystrelil po zemi,
brankár vyrazil na roh. V 27. min. Vrábel z ne-
nápadného útoku z hranice 16-ky znížil na
2:1. Asi o minútu mohlo byE vyrovnané, ale
hostia z hranice malého vápna kopli loptu nad
bránku, podobne v zápäti tiež nezakonèili
presne. Domáci Zelenay v 36. min. zvýšil po
zemi na 3:1. Minútu pred polèasom dal za
hos tí Gajdošík gól hlavou po centrovanej
lopte na 3:2. Tesne pred hvizdom na polèas
kopal domáci Spál priamy kop z 22 m presne
do brankára. Po zmene strán Majgot v�šanci
z�10 m trafil brankára. Aj Zelenay prešiel všet-
ko, dostal sa do pokutového územia pred
brankára, ale trafil len žrï. Presnejší bol v 70.
min. Andrísek zvýšil od žrde na 4:2. O desaE
minút znova Andrísek z pätky trafil len žrï.
Pred koncom hostia kopali priamy kop asi
z�25 m, ale Vrábel trafil len domáci múr a na
stave sa už niè nezmenilo, body ostali zaslú-
žene doma. 

Zostava MFK: Valoviè - Ïuraèka (69. Mi-
chálek), Vlado, Verchola, Lackoviè, T. Gažík,
Majgot, Sumer (80. Šimor), Spál, Andrísek,
Zelenay (72. Bukovèák), tréner A. Adamèík.

5. kolo, hralo sa v�nede¾u 4. septembra 
MFK Vrbové –

ŠK�Blava�Jaslovské�Bohunice�0:0 

Tretia remíza Vrbového,
druhá doma

V 5. kole derby zápase sa stretli tradièný
súperi, v tabu¾ke momentálne tretieho a šies-
teho. Za pozornosE stoji, že v mužstve hostí si
zahrali aj dvaja hráèi, ktorí pred èasom hrávali
za Vrbové (Poláèek a Krajèoviè). Vo ve¾mi vy-
rovnanom zápase aj na šance, v prvej polho-
dinke mali hostia dve, ale trafili len obrancov.
Domáci sa tiež dostali do šancí, najprv Zele-
nay po prihrávke od Gažíka, ale brankár hostí
zachránil za cenu rohu. O dve minúty kopal
Sumer priamy kop z uhla asi 27 m, ale neús-
pešne. Po zmene strán sa útoky striedali na
oboch stranách, väèšinou medzi šestnástka-
mi, alebo skonèili na pozorných obranách a
brankároch. Do šance sa dostal kapitán muž-
stva domácich Gažík, ale jeho prudkú hlavièku
po centrovanej lopte z rohu vyrazil brankár na
roh. V poslednej desaEminútovke zápasu sa
dostali do šance najprv hostia Buchanec z o-
toèky v pokutovom území zle trafil loptu, na
druhej strane center po zemi sa nedostal
k�Gažikovi na malé vápno, lebo lopta bola te-
èovaná. V priemernom zápase si mužstva bo-
dy zaslúžene rozdelili, domáci si udržali 3.
prieèku, zatia¾ ešte neprehrali, majú po tri ví-
Eazstva a rémizy. 

Zostava MFK. Valoviè - Ïuraèka, Vlado,
Verchola, Lackoviè, Majgot, Šimor (84. Michá-
lek), Sumer (65. Bukovèák), T. Gažík, Andrí-
sek (55. Spál), Zelenay, tréner A. Adamèík.

Zostava hostia: Matejkoviè - Sekera,
Jakubièka, Kolaroviè (75. Krajèoviè), Poláèek,
Dobiš (60. Machoviè), Broš, Buchanec, Jan-
so, Doka (69. Koleno) Pavlík, tréner P. Maron.

PETER SEDLÁÈEK
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