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Kultúrny dom Vrbové

Mikulášska

slávnos 

pondelok 5. decembra

o�16.00 h. 

- Príchod Mikuláša
- Kultúrny program
- Stretnutie s Mikulášom
- Sladkos� pre deti
- Rozsvietenie výzdoby

vianoèného stromèeka na
námestí

- Všetkých pozývame na
kapustnicu (na námestí) 

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

organizuje  

PRÍPRAVNÝ KURZ 

             a DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
k prijímacím pohovorom na bilingválne štúdium (SJL, ANJ)

a k prijímacím pohovorom na štvorroèné štúdium (SJL, MAT)
Termín: 26. november 2016 (sobota)

od 8.30 hod. do 12.30 hod.
Cena: 5,- €

Miesto: v priestoroch gymnázia
Poèas kurzu prehliadka školy, premietanie dokumentu o škole a konzultácie pre rodièov.

Prihlasova4 sa môžete na e-mailovej adrese mymy5@azet.sk do 21.11.2016
Informácie na tel. è. 033/7791495 alebo na web stránke www.gvrbove.sk
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ŽIARI OPTIMIZMOM
K životnému jubileu p. Kamenickej

K známym osobnostiam nášho mesta nepochybne patrí aj pani uèite¾ka Mgr.
Božena Kamenická, ktorá si za svoju doterajšiu životnú aktivitu iste zaslúži uzna-
nie verejnosti z príležitosti jej významného životného jubilea.

V osobe pani Kamenickej si všetci vážime najmä jej mnohé pekné ¾udské
vlastnosti, ako sú èestnos4, spo¾ahlivos4, obetavos4, pracovitos4 i láskavos4 hlav-
ne k de4om.

Boli to práve ony – deti, ktoré v èase jej pôsobenia v školskej pedagogickej
práci na ktoromko¾vek pracovisku obdivovali a uznávali jej ve¾ké odborné schop-
nosti, ktorými ich vedela získa4 pre lásku k prírode, vedela vnáša4 do ich det-
ských duší hodnoty potrebné pre ich budúci život a svojou múdros4ou a dušev-
nou sviežos4ou i zmyslom pre humor vedela od¾ahèi4 každú nepríjemnú situáciu.

Nielen deti, ale aj jej bývalé kolegyne a kolegovia s láskou a uznaním spomí-
najú na jej výborné riadiace schopnosti, keï ako zástupkyòa riadite¾ky školy do-
kázala vytvára4 príjemnú pracovnú atmosféru, v akej sa dobre uèilo i pracovalo,
práve svojím nevyèerpate¾ným životným optimizmom.

Aj ako dlhoroèná èlenka ZPOZ-u a podpredsedníèka ZO ÚŽS vo Vrbovom ve-
novala ve¾a osobného úsilia v snahe pomáha4 iným zapájaním sa do aktivít žen-
skej organizácie, ale aj prinášaním pohody do slávnostnej atmosféry obradov
ZPOZ-u. 

Jej celý doterajší život bol naplnený tiež prácou a láskou k rodine, k svojim
najbližším, pre ktorých vždy bola vzorom obetavosti a starostlivosti.

Drahá naša jubilantka, nech všetky tieto uš¾achtilé ¾udské hodnoty a záujmy
v Tebe nikdy nevyhasnú, aby mohli sprevádza4 voj plodný život i naïalej.

Nech v pokojnom žitia prúde - ïalší rad rokov Ti rastie
a každý deò nech sviatkom bude, - èo prinesie Ti rados!, lásku, š!astie!
Za ZO ÚŽS                                                                                         AM

 Vrbovčania 
 narodení
vo máj až október 2016

Samuel ILENČÍK 10. mája Piešťany
Klára DARMOVÁ 15. mája Piešťany
Emma TVAROŠKOVÁ 18. mája Myjava
Hugo CALPAŠ 19. mája Myjava
Samuel VALÁŠEK 2. júna Myjava
Tomáš HOVORKA 2. júna Piešťany
Peter HALAMA 9. júna Trnava
Adam ŠINTÁL 13. júna Piešťany
Eduard OVČAROVIČ 13. júna Piešťany
Filip KUBÍK 17. júna Piešťany
Tobias TOMAŠOVIČ 7. júla Piešťany
Gregor GAŽÍK 8. júla Piešťany
Karolína VITEKOVÁ 12. júla Myjava
Viktória Zuzana PETLÁKOVÁ 14. júla Ba-Petržalka
Damián ANDRÍSEK 23. júla Piešťany
Rebecca ZÁVODNÁ 26. júla Myjava
Michal KOLLÁR 12. aug. Piešťany
Mária VANG¼OVÁ 16. aug. Trenčín
Adela CINGELOVÁ 4. sept. Myjava
David NOSKO 12. sept. Ba-Ružinov
Veronika HORVÁTHOVÁ 20. sept. Piešťany
Michal BERNÁT 21. sept. Piešťany
Tiana KLČOVÁ 24. sept. Piešťany
Filip ŽÁK 30. sept. Piešťany
Hugo MARIKOVIČ 1. okt. Trenčín
Ema KADLEÈÍKOVÁ 3. okt. Piešťany
Simon LIETAVA 5. okt. Ba-S. Mesto
Mateo MAKARA 7. okt. Piešťany
Matias VISLOCKÝ 14. okt. Piešťany
Emily Christina UNTERHOLZER 22. okt. Piešťany

Vitajte medzi nami!

OZNAM PRE DARCOV KRVI
Miestne skupiny SÈK vo Vrbovom a Krakovanoch

srdeène pozývajú všetkých darcov krvi na Krakovian-
sku vianoènú kvapku krvi dòa 15. decembra (štvrtok)
od 8.00 hod. v kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pozývame všetkých zdravých ¾udí, hlavne mladých,
príïte darova4 vzácnu a nenahradite¾nú tekutinu. Priví-
ta vás príjemná predvianoèná atmosféra, obèerstvenie
a kultúrny program s adventnou tematikou.  

Za úèas4 vopred ïakujeme aj v mene tých, èo krv
potrebujú pre svoje zdravie.

MS SÈK Vrbové

Z prijatí jubilantov na Mestskom úrade vo Vrbovom: pána farára Mgr. Miroslava Jägra (65 rokov) a uèiteliek Mgr. Boženy Kamenickej (70
rokov), Mgr. Márie  Adamcovej (70 rokov) a Otílie Majerníkovej (80 rokov).
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Výsledky Testovania 9 sú primárne urèené žia-
kom konèiacim základnú školu a ich rodièom, lebo
na základe výsledkov testov svojho die#a#a pri po-
rovnaní s výsledkami ostatných žiakov môžu vybra#
pre svoje die#a vhodnú strednú školu.

ZŠ Komenského vo Vrbovom je dlhodobo v�te-
stovaní ve¾mi úspešná. Vždy dosahuje vyššie per-
cento úspešnosti, ako je celoslovenský priemer.
V�celoslovenskom hodnotení ZŠ a SŠ v roku 2016
sa škola umiestnila na 2. mieste v okrese Pieš#any
a na 7. mieste v Trnavskom kraji. Žiaci mohli na-
vštevova# záujmové krúžky, v ktorých sa   zdokona-
¾ovali v matematike aj v slovenèine, èo zväèša prá-
ve v ôsmom a deviatom roèníku aktívne deti vždy
využívajú.

Aj tento rok v ZŠ Komenského pracuje 25 záuj-
mových krúžkov, ktoré majú vzdelávací charakter,
napr. krúžky slovenského jazyka a literatúry, mate-
matiky, anglického a nemeckého jazyka, žurnalis-
tický, športové a turistické krúžky, ale aj ïalšie zá-
ujmové útvary, ktoré  slúžia na rozvíjanie mladých
talentov. Každý žiak si z nich môže vybra# a vo svo-
jom vo¾nom èase zmysluplne rozvíja# svoju osob-
nos#.

Priama výchovno-vzdelávacia èinnos# je spe-
strovaná rôznymi exkurziami a návštevou divadiel.
Už poèas prvých dní  školského roka 2016/2017 sa
14. októbra zúèastnili žiaci 8. A a 9. B s uèite¾kami
Borovskou a Dohnálovou  divadelného predstavenia
Malý princ, pozreli si faru v Maduniciach, kde pôso-
bil slovenský Homér Ján Hollý a zúèastnili sa na
Vedeckom ve¾trhu v Bratislave. Deti sa hravou for-
mou oboznámili s vedou a formou interaktívnych
experimentov si samy  overili mnohé skutoènosti
a�javy. Výstava mala žiakov motivova# pri výbere
strednej školy a budúceho povolania.

V ten istý deò sa vybrali triedne uèite¾ky Briedi-
ková a Sabová so svojimi triedami 7. B a 8. B na
literárnu exkurziu do Nitry a do Serede. V Divadle
A. Bagara v Nitre videli divadelné predstavenie Gaz-
diná roba, baladický príbeh o nenaplnenej láske zo
slovensko-moravského pomedzia. Potom ich cesta
viedla do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo
v priestoroch bývalého pracovného a koncentraèné-
ho tábora.  

Druháci  sa 26. septembra s uèite¾kami Malko-
vou a Motúzovou zúèastnili v Trnave na divadelnom
predstavení  Mlynárkin pytaè.

Divadelné predstavenie Èert a Káèa bolo ako
stvorené pre prváèikov, ktorých do Pieš#an zobrali
27. októbra ich triedne uèite¾ky Stanková a Kurico-
vá. Žiaci  sa mohli zoznámi# naživo s bábkovým di-
vadlom, marionetami.

Poèas prvých mesiacov školského roka uèite¾-
ky zorganizovali pre svojich žiakov aj ïalšie kvalitné
exkurzie. 21. septembra štvrtáci s uèite¾kami Me-
šencovou a Sadloòovou boli na exkurzii v Kolárove
a v Hurbanove, kde deti videli expozíciu a film o
vzniku hvezdárne. V planetáriu na kupole skúmali
hviezdy, súhvezdia a vesmír. V starej budove špe-
ciálnym ïalekoh¾adom sledovali Slnko. V Kolárove
ich èakal drevený vodný mlyn, národná kultúrna
pamiatka. Mlyn je v prekrásnom prostredí lužných
lesov, tu sa deti oboznámili so zaujímavými infor-
máciami a zabavili sa  ekohrami. 

Pre piatakov a  šiestakov pripravili zaujímavú a
pouènú exkurziu uèitelia Jäger, Rapantová, Sklená-
rová a Borsová.

26. septembra zašli na gazdovský dvor v Turej 

Lúke, dozvedeli sa o živote ¾udí na gazdovstve a
starých zvykoch. Žiaci  si mohli vyskúša# prípravu
tradièných periek a šú¾ancov, ktoré mohli potom
zjes#. O výrobe papiera od najstarších èias až po
dnes sa nauèili v Papierni Petrus v Prietrži. V�ma-
nufaktúre si vyrobili vlastný papier. 

Vedeniu školy a všetkým uèite¾kám záleží na
zdraví detí, preto sa tejto téme venuje viacero ak-
tivít. Jedno z najzaujímavejších podujatí, ktoré má
na  škole dlhoroènú tradíciu, je Deò zdravia a Deò
jablka.

Deò zdravia bol  už 16. septembra. Žiaci 1. až
4. roèníka mali tematické vyuèovanie o zdravom
životnom štýle, vyrábali plagátiky s tematikou zdra-
via a diskutovali o dôležitosti pohybu, pili èistú vo-
du a jedli len zdravú desiatu. Aby sa  deò vydaril,
zaèali  ho pohybom. Monika Stanèíková - Mocková
prišla do telocviène detièky rozhýba#. Pod jej vede-
ním sa všetci natriasali a vlnili v štýle zumby. 

Žiaci prvého stupòa sa venovali zdravej výžive
poèas Dòa jablka, ktorý bol 21. októbra. Rozprávali
sa so svojimi uèite¾kami  o blahodarných úèinkoch
jablka na naše telo, rozoberali dôvody zdravého
stravovania. S uèite¾kami èítali, poèítali a tvorili
v�duchu správneho stravovania. A samozrejme,
ochutnávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré im
pripravili rodièia.

Zaèiatok októbra sa niesol  vo veselej atmosfé-
re. Pod vedením uèiteliek Stankovej, Motúzovej a
Mešencovej sa 1. októbra  žiaci  športovo-turistic-
kého krúžku zúèastnili  na Šarkaniáde  na farme
Etelka, kde si užili kopu zábavy na èerstvom vzdu-
chu.

V škole aktívne pracuje pod vedením uèite¾ky
Briedikovej žiacky parlament, ktorý si zvolil za pred-
sedníèku Leu Wolzbergerovú  z 9. A a pomáhajú jej
podpredsedníèky Norika Svitková z 8. B a Laura
Haršániová  z 9. A. Žiacky parlament vymýš¾a rôzne
podujatia pre svojich spolužiakov, medzi ktoré  ak-
tuálne zaradili aj  tému zdravej výživy. 15. októbra
zorganizovali  Deò jablka a hrušky. Už deti vedia, že
základom vyváženej, zdravej a správnej výživy  je aj
konzumácia ovocia, preto èlenky žiackeho parla-
mentu rozdávali jablká ako symbol zdravia nielen
žiakom našej  školy, ale zavítali i do domova dô-
chodcov, na mestský úrad, do zdravotných stre-
dísk, materských škôl  a do ulíc Vrbového.  Oko-
loidúcim   ponúkali jabåèka a pomocou letáèikov
s�citátmi o zdraví   ich upozoròovali  na potrebu  
konzumácie vitamínov.

Blížiacim Halloweenom žila celá škola. Na
krúžku ANJ  si žiaci 21. októbra pripomenuli tento
sviatok s uèite¾mi Mancom a Pe#kovským. Deti si
vyzdobili triedu, pripravili koláèiky a halloweenské
masky a   odprezentovali svoje projekty o Hallo-

weene. Najväèšiu rados# mali z  historických ame-
rických rozprávok s danou tematikou, aby sa obo-
známili s reáliami anglicky hovoriacich krajín. 

Deti si ob¾úbili halloweenské tradície, a preto
žiacky parlament  posledný októbrový týždeò zor-
ganizoval sú#až  o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Do
sú#aže sa zapojili žiaci prvého stupòa. Na výzdobu
a�prípravu mali deti s rodièmi týždeò. Vytvorili malé
umelecké diela, ktoré boli nakoniec èlenmi parla-
mentu 26. októbra vyhodnotené, èo nebola práve
naj¾ahšia úloha. Zví#azili Barbora Uhríková  z 2. A
a�Júlia Puváková z 1. B, 2. miesto získali Matúš
Krchnák  a Šimon Krchnák z 1. A, na  3. mieste sa
umiestnili Sofia Miezgová a Liana Balcírová  z 2. A.

Halloweensky týždeò pokraèoval ïalším ob¾ú-
beným podujatím, a to diskotékou a prespaním vy-
braných žiakov v škole. Vo štvrtok 27. októbra,
pred jesennými prázdninami, èlenovia žiackeho par-
lamentu spolu s  uèite¾kami Motúzovou a Skoèíko-
vou skráš¾ovali prostredie jedálne a pripravovali
všetko potrebné, aby sa o piatej  mohla zaèa# preh-
liadka strašidelných masiek. Pre mladších žiakov  
boli pripravené sú#ažné hry a tombola. Potom na
taneèníkov dohliadali uèite¾ky Ilenèíková, Duraè-
ková a Briediková. Po diskotéke v škole zostali èle-
novia žiackeho parlamentu a žiaci, pre ktorých bola
pripravená noèná hra. Po jej ukonèení sa uskutoè-
nila  beseda s koordinátorkou protidrogovej preven-
cie uèite¾kou Duraèkovou o šikane. Pä#desiat  žia-
kov sa nielen výborne zabávalo, ale sa aj ve¾a nové-
ho nauèilo.

Október však nie je len o Halloweene, ale je to
aj Mesiac úcty k starším a na to sa v ZŠ Komenské-
ho nezabúda. Preto žiaci 2. A na výtvarnej výchove
vytvorili darèeky pre starších obèanov nášho mes-
ta, ktoré boli osobne odovzda# v Dome dôchodcov
a jeho obyvate¾ov potešili  krátkym kultúrnym pro-
gramom.

Školský rok je v plnom prúde, preto sa poma-
lièky rozbiehajú aj rôzne sú#aže. Okrem športových
 je to i Olympiáda  zo slovenského jazyka, ktorej
školské kolo sa uskutoènilo 24. októbra. Najviac sa
darilo Emme Kleinovej, ktorá po zrátaní bodov zo
všetkých èastí sa umiestnila na 1. mieste, druhé
miesto patrí Sáre Jobusovej a tretie získala Martina
Valovièová. Emma Kleinová pod vedením  uèite¾ky
Briedikovej bude našu školu reprezentova# v okres-
nom kole, ktoré sa uskutoèní 15. novembra v Pieš-
#anoch.

Dòa 4. októbra  na podnet riadite¾ky školy a
v�spolupráci s Radou rodièov sme uskutoènili akti-
vitu pod názvom „Pomôžme si navzájom“, kde si
rodièia mohli za symbolické ceny kúpi# jesenné a
zimné obleèenie pre školopovinné deti, taktiež špor-
tové potreby a školské pomôcky.  

Akcia sa vydarila, veci putovali minimálne do
150 rodín,  rodièia si pomohli navzájom a zisk tvorí
súèas# príjmu na zakúpenie interaktívnej tabule do
školskej knižnice.                

Základná škola na Komenského ulici vo Vrbo-
vom žije aktívnym životom. Žiaci majú možnos# od
svojich  kvalifikovaných a profesionálne zdatných
uèite¾ov a uèiteliek získa# potrebné vedomosti, ktoré
budú môc# uplatni# v živote i na trhu práce. 

M. BOROVSKÁ, ZŠ Komenského, Vrbové

ZO ŽIVOTA ZŠ NA KOMENSKÉHO UL.
Každá škola sa snaží o èo najlepšie výsledky vo výchovno-vyuèovacom

procese. Ako je ktorá  škola v tomto smerovaní úspešná, sa dá dos! !ažko
zisti!, no jedna z viacerých možností predsa len je, a to je celoslovenské
Testovanie 9 a Testovanie 5, v minulosti nazývané aj ako monitor.
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Tohtoročné aktivity na počesť Mórica
Beňovského v hlavných mestách štátov,
ktoré majú vzťah k tomuto slávnemu vr-
bovskému rodákovi, doplnilo podujatie
vo Varšave. 9. novembra sa tam v Slo-
venskom inštitúte situovanom v centre
mesta uskutočnil Večer Mórica Beňov-
ského.

Otvoril ho riaditeľ Inštitútu Mgr. Milan
Novotný. V úvode charakterizoval Be-
ňovského ako významnú osobnosť dru-
hej polovice 18. storočia, cestovateľa,
objaviteľa, spisovateľa, vojaka, podnika-
teľ a kráľa Madagaskaru. Pestrý životný
príbeh tohto zaujímavého šľachtica pre-
hľadne priblížili Ľubomír Bosák a Patrik
Kýška. Prítomným predstavili okrem i-
ného rôzne menej známe dokumenty,
ktoré presvedčivo poukázali na Beňov-
ského slovenský etnický pôvod. Peter
Žarnovský, historik z Ľubovnianskeho
múzea v Starej Ľubovni, sa zameral na
Beňovského účasť v Barskej konfederá-

cii vo vzťahu k svojmu mestu, ktoré bolo
sídlom starostu spišských miest záloho-
vaných Poľsku. 

Druhú časť vyplnila beseda, do kto-
rej sa aktívne zapojili zástupcovia poľ-
skej odbornej i laickej verejnosti  v zapl-
nenej galérii inštitútu. Zaujímali ich rôz-
ne podrobnosti z Beňovského životopisu
 a jeho rodinné väzby. Medzi účastníkmi
nechýbal švajčiarsky veľvyslanec v Poľ-
sku Andrej Motyl, ktorý sa vo svojom vy-
stúpení zdôveril, že Beňovský zohral
v jeho živote veľkú úlohu. Výrazne na
neho už v mladosti zapôsobil román Jo-
ža Nižnánskeho Dobrodružstvá Mórica
Beňovského, ktorý si nielen odniesol zo
Slovenska do emigrácie, ale ktorý prinie-
sol i na vydarené varšavské podujatie. 

Slovenskému inštitútu vo Varšave
patrí vďaka za vzornú prezentáciu Slo-
venska a v tomto prípade i nášho rodá-
ka.

-rb-, PK

Vo Varšave o Móricovi Beòovskom

Riadite¾ Slovenského inštitútu vo Varšave Mgr. Milan Novotný (v strede) so svo-
jimi pracovníèkami, švajèiarsky ve¾vyslanec Andrej Motyl (druhý sprava), pred-
nášajúci a zástupcovia slovenskej ambasády.

Varšava - poh¾ad na Krá¾ovský hrad a Staré mesto
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Dòa 22. októbra 2016 sa stretlo 36 deviatakov po 45 ro-
koch od ukonèenia povinnej školskej dochádzky na vtedajšej
1.�ZDŠ vo Vrbovom.

Bývalí deviataci sa zišli v škole (ZŠ, Školská ul.) v popolud-
òajších hodinách a priamo v triedach sme si pripomenuli „zlaté
školské èasy“. Medzi sebou sme privítali vzácnych hostí, uèite¾-
ku Annu Vavákovú a uèite¾a Eduarda Piaèku. Spoloèné stretnu-
tie otvorila Viera Rapantová spomienkou na triedneho uèite¾a
Gašpara Antolíka, uèite¾a chémie a prírodopisu Jána Vaváka, na

spolužiakov Irenku Hrebíèikovú, ¼udku Ladányiovú, Antona Pav-
líèka, Doda Mosného, Eduarda Kåèa, Annu Novotovú, ktorých pa-
miatku sme si uctili chví¾kou ticha.

Pani Evka Kramáriková nás ochotne zaviedla do bývalých
tried, kde sme si zaspomínali aj na huncútstva, ktoré sme ako
deti povyvádzali, za ktoré sme boli potrestaní uèite¾mi a s ktorý-
mi sme sa doma radšej nepriznali, lebo by nás trest neminul aj
od rodièov. Po prehliadke školy sme sa odobrali do reštaurácie
„U Rakúsa“, kde sme mali slávnostnú veèeru. Keïže v tomto
roku sme všetci oslávili životné jubileum, pán uèite¾ Piaèka pred-
niesol prípitok na zdravie, š4astie a energiu všetkým šes4desiat-
nikom. Po slávnostnej veèeri náš fitnes – majster Dušan Ladá-
nyi pripravil kondièné sú4aže, kde sa ve¾mi dobre umiestnili a sú
v kondícii „tridsiatnikov“ Milka Škodáèková-Boorová, Alena Šva-
rová-Svítková, Ján Náhlik a Ján Ševera.

V družných a kamarátskych rozhovoroch, pri tanci i speve
sme vydržali do neskorých noèných hodín. �ažko sme sa lúèili
hlavne s našimi hos4ami, avšak odchádzali sme v nádeji, že o 5
rokov sa zídeme opä4.

V. R.

NEZABUDNUTE¼NÉ STRETNUTIE  
PO�45 ROKOCH 

Deò materských škôl
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre

predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiada4
Deò materských škôl na Slovensku každoroène 4. novembra.
V tento deò roku 1829 vznikla a bola založená v�Banskej Bys-
trici prvá detská opatrovòa, èo bolo významným medzníkom
v�dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku.

Aj naša materská škola sa zapojila do oslavy tohto pre
nás významného dòa tým, že sme usporiadali lampiónový
sprievod. Deti hrdo s rodièmi kráèali mestom s rozsvieteným
lampiónom. Bodkou boli spoloène zaspievané piesne pri pa-
mätníku M. Beòovského.

Mám farebný lampiónik a v òom svieti pekný ohník,
lampión farebný, dnešný deò je nádherný.

Na žlto i oranžovo, svietil nám tu vo Vrbovom
lampión farebný, dnešný deò je nádherný.

Strávili sme pekné chvíle, všetkým nám to bolo milé
lampión farebný, dnešný deò je nádherný.

Beáta POTROKOVÁ

Malé vianoèné trhy vo Vrbovom
Uskutoènia sa v dòoch 16. – 21. decembra na Ná-

mestí slobody. Doba predaja je urèená minimálne na
16.00 - 20.00 hod.

Predajcovia s vianoèným tovarom si môžu zabezpe-
èiP predajné miesto do 5. decembra 2016 (tel. kontakt
0949 866 527 Sylvia Èeganová, kultura@vrbove.sk).

Podrobnejšie údaje sú zverejnené na:
www.vrbove.sk.
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Beseda na tému
cievnej mozgovej

príhody
Dòa 11. októbra sa v priestoroch nášho gymnázia

konala beseda o zvýšení povedomia o cievnej mozgovej
príhode u�žiakov stredných škôl. Informova4 nás prišla
pani MUDr. Mokošová (na snímke) z�neurologického
oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice. Poèas predn-
ášky nám porozprávala o možných príèinách vzniku
cievnej mozgovej príhody, ako aj o�jej dôsledkoch. Do-
zvedeli sme sa, èo by sme mali robi4 v prípade podozre-
nia na cievnu mozgovú príhodu, a èo je ve¾mi dôležité,
že nejde o hodiny èi minúty, ale v�tomto prípade èasto
o sekundy. Ani najmenšie podozrenie netreba bra4 na
¾ahkú váhu, ale je potrebné venova4 mu vždy pozornos4,
aby nedošlo k tragédii. Prednáška u žiakov vyvolala
zjavný záujem, èo sme mohli vidie4 poèas diskusie po
prednáške, na ktorej žiaci zasypali pani doktorku zaují-
mavými otázkami. Otázky boli žiakom zodpovedané na
odbornej úrovni a niektorí žiaci i po skonèení diskusie
pokraèovali s pani doktorku v individuálnych rozhovo-
roch a zaujímali sa o�problematiku podrobnejšie.

Mgr. Mária ORAVCOVÁ,
Dáša GACKOVÁ a Richard GYÜRKE, 2. A

KEÏ SA AJ
VO�VRBOVOM
TRIASLA�ZEM

Strednú èas4 Talianska zasiahla v ostatnom èase séria silných zeme-
trasení. Prírodný živel zanechal po sebe desiatky màtvych a zranených.
Ïalšie tisíce ¾udí si síce zachránili život, ale zostali bez strechy nad hla-
vou. Tieto hrôzy sme mohli vidie4 na televíznej obrazovke. Nám sa natíska
otázka, nemôže sa aj u nás odohra4 podobná tragédia, veï žijeme v seiz-
mickej oblasti Malých Karpát. Nevieme dòa ani hodiny, keï sa pod nami
zatrasie zem. Nie je to tak dávno, èo obyvate¾ov blízkych obcí Chtelnice
a�Dolného Lopašova v nede¾u v noci 18. novembra 2012 vy¾akalo slabé
zemetrasenie s magnitúdou 1,8 stupòa Richterovej stupnice. Ani Vrbov-
èanov tieto prírodné živly neobchádzali. Pripomenieme si zemetrasenia,
ktoré vo Vrbovom triasli zem.

13. marca 2006 krátko pred pol desiatou bolo zemetrasenie o sile
3,2 stupòa Richterovej stupnice. Najcite¾nejšie bolo v uzavretých priesto-
roch. Tí èo boli vonku záchvevy zeme ani nepocítili alebo si ich nevšimli.
Mestský rozhlas oznámil obèanom túto neobyèajnú udalos4. Naš4astie ne-
došlo k väèším škodám okrem prasklín na starších domoch. Nebolo to pr-
vé zemetrasenie v našom regióne. V mestskej kronike nájdeme zápisy
o�zemetraseniach, ktoré narobili aj poriadne škody na majetku, naš4astie
sa obišli bez strát na ¾udských životoch.

14. októbra 1805 okolo pol ôsmej hodiny ráno nastalo zemetrasenie,
ktoré vyvolalo medzi obyvate¾mi ve¾ký poplach a ¾udia povybiehali von
z�kostola. 5. marca 1930 o 1 hodine a 5 minúte bolo silné zemetrasenie.
¼udia sa prebudili a nevedeli èo sa robí. Boli spôsobené škody na do-
moch, popraskali múry, popadali komíny a zrútil sa kríž na veži evanje-
lického kostola. Píše kronikár. V noci z nedele na pondelok 27. septemb-
ra 1953 bolo menšie zemetrasenie, bolo poèu4 huèanie pod zemou a o-
trasy. V noci z 30. na 31. januára 1955 o 2. hodine bolo slabšie zemet-
rasenie sprevádzané huèaním. V tejto seizmickej oblasti Malých Karpát
s�epicentrom na Dobrej Vode boli zemetrasenia aj v ïalších rokoch 1967
- 2003. Menšie otrasy pocítili aj Vrbovèania. Pred sto rokmi zasiahlo túto
oblas4 jedno z najsilnejších zemetrasení na území Slovenska, keï došlo i
k stratám na ¾udských životoch. Dúfajme, že nedôjde k takým katastro-
fám aké zasiahli nedávno stredné Taliansko. V súèasnosti napriek vyspe-
lej technike nepoznáme žiadne overené varovné signály. A tak zostáva
hlavne u nás, keï žijeme v seizmickej oblasti to varovné, že nevieme dòa
ani hodiny.

Vladimír HULVAN

Ve¾ké, malé, oranžové, žlté, bacu¾até a gu¾atuèké, ale aj o-
válne a všelijako vykrivené... Reè je o tekviciach – tradièných
plodoch našich jesenných záhrad. Dyne a tekvice nás v týchto
dòoch sprevádzajú ozaj na každom kroku. A zatia¾ èo gazdinky
uvažujú, èo chutného z nich pripravi4 na tanier, deti zo Základ-
nej školy na Školskej ulici zapojili svoju fantáziu a šikovné ruky
a vytvorili z tekvíc hotové umelecké diela.

Vedenie základnej školy v spolupráci s vyuèujúcimi zorgani-
zovalo v dòoch 25. až 27. októbra už tretí roèník školskej sú4a-
že vo vyrezávaní a zdobení tekvíc s názvom Tekvicové dni 2016.
Do akcie sa zapojili všetky triedy školy, ale o celkové prvenstvo
sa nakoniec podelili triedy 1. A a 5. B. Ví4azné tekvice, ale aj o-
statné podarené výtvory našich žiakov mali okoloidúci možnos4
obdivova4 v predzáhradke školy. Snehuliak Olaf, pani Jeseò,
hrôzostrašná èarodejnica èi usilovná vèielka Maja aj s celým
svojím plástom vyèarili na tvárach detí i dospelých nejeden ús-
mev. Veríme, že aj Vám!

I. ZŠ

Tekvice ovládli školu
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FUTBAL, IV. LIGA SZ 

13. kolo
MFK Vrbové – Holíè 1:1 (0:0) 

Napokon remíza
Zápas zaèal vo vlažnom tempe, v ktorom
obe mužstva vyprodukovali množstvo
chýb, tak že sa hralo takmer bez šancí.
Do slabého polèasu zapadol aj výkon roz-
hodcov. Po zmene strán zaèali lepšie,
aktívnejšie hostia a ujali sa vedenia gó-
lom Španku, po rýchlej krídelnej akcii.
Domáci po góle sa snažili prevzia4 inicia-
tívu, ale bolo to nepresné a pomalé. Keï
sa zdalo, že hostia z Holíèa si odvezú
všetky body, z poslednej štandardky išiel

do pokutového územia aj domáci golman
Valoviè a po faule na neho, vyrovnal stav
zápasu na koneèných 1:1, Andrísek z pe-
nalty. „V�slabom zápase nakoniec zaslú-
žená remíza,“ skomentoval zápas prezi-
dent klubu Igor Spál. 
Zostava MFK: Valoviè - Ïuraèka, Vercho-
la, Vlado (60. Šurin) Michálek, Spál (56.
Šimor), Zelenay, Prosòanský, Sumer,
Lackoviè, Andrísek, tréner A.Adamèík.

14. kolo 
MFK Vrbové – Bánovce n/B. 1:2 (0:2) 

Doma závereèná prehra
V poslednom jesennom zápase na

domácej pôde pokraèuje absencia šty-
roch zranených hráèov v základnej zosta-
ve u domácich a hneï na úvod už v 3.
min. inkasovali gól, ktorého autorom bol
Líška. Domácich to vyburcovalo a výsled-
kom bola len Sumerová žrï.  Hostia na-
ïalej dokazovali svoje postavenie v ta-
bu¾ke a hoci zahodili dve tutovky, tretiu
využil hlavou Olej na zvýšenie stavu, 0:2
prospech hostí. 

V druhom dejstve sa domáci schopili
a Zelenay po vyhratom šprintérskom sú-
boji dal v 60. min. kontaktný gól, 1:2.
Hostia sa zaèali obáva4 o výsledok, do-
máci sa snažili nieèo s výsledkom urobi4,
ale ich pribrzdilo zranenie dvoch hráèov,
ktorí museli strieda4. Asi pä4 minút pred
koncom, po peknej akcii domáci Šurin
zacentroval do malého vápna, hostia vy-
kopli loptu z bránkovej èiary a do konca
zápasu už vedenie udržali. Domáci za
výkon v�druhom polèase treba pochváli4,
mali blízko k zisku bodu. 

Zostava MFK: Valoviè - Michálek Ver-
chola (70. Šurin), Vlado, Ïuraèka, Pros-
òanský, Sumer, Lackoviè (83.Šimor), Ku-
rinec (65. Bukovèák), Andrísek, Zelenay,
tréner A.�Adamèík.

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

V tomto èlánku chcem vyzdvihnú4 ako
sa oplatí venova4 sa tomu, èo nás baví a
ís4 si za svojim vysneným snom. Chcela
by som vám predstavi4 mladé, cie¾avedo-
mé a skromné dievèa, ktorému sa vïaka
jeho aktivitám a prístupom k�tomu, èo jej
robí rados4 splnil ve¾ký sen. Mohla by by4
príkladom toho, že sa naozaj vyplatí bra4
svoju prácu a uèenie vážne, venova4 sa
naplno tomu, èo nás najviac teší. Ide o
našu obèianku Vrbového a bývalú žiaèku
II. ZŠ na Komenského ul. Odkia¾to èerpa-
la svoje úspechy, ktoré si dovolím spo-
menú4 v tomto èlánku. Ide o Sonièku Ma-
sárovú, ktorá momentálne navštevuje 4.
roèník Gymnázia Pierra de Coubertina
v�Pieš4anoch. Predtým bola žiaèkou II.
ZŠ na Komenského ul., kde sa cie¾ave-
domo a s úspešným nasadením venova-
la od 6. roèníka ruskému jazyku. Vïaka
jej pani uèite¾ke Mgr. Briedikovej, ktorá
jej dala základy pre postupné rozvíjanie
sa v ruskom jazyku. Hlboko jej to utkvelo
v srdci a snažila sa presadi4 aj na verej-
nosti. Angažovala sa v krajských a celo-
slovenských sú4ažiach z ruského jazyka.
V 8. roèníku sa zúèastnila olympiády rus-
kého jazyka v krajskom kole v Trnave,
kde sa umiestnila na prvom mieste. Od-
tia¾ postúpila na celoslovenskú olympiá-
du, kde skonèila štvrtá. Po skonèení zá-
kladnej školy vo Vrbovom pokraèuje štú-
diom na Gymnáziu Pierra de Coubertina
v Pieš4anoch. Tu sa naïalej venuje rus-
kému jazyku a ruskej kultúre. Každým ro-
kom sa zúèastòovala ruských olympiád a

recitaèných sú4aží . V�druhom roèníku na
gymnáziu vyhrala na celoslovenskej reci-
taènej sú4aži Jazykový kvet 3. miesto.
V�apríli tohto roku bola na celosloven-
skej sú4aži v Banskej Bystrici z ruského
jazyka, kde sa umiestnila na 2. mieste.

Vïaka jej usilovnosti a zásluhám, ktoré
si poèas všetkých štúdijných období vy-
bojovala, sa jej dostalo odmeny navštívi4
hlavné mesto Ruska - Moskvu. Túto mož-
nos4 mali len traja najlepší študenti zo
Slovenska a medzi nich patrí aj Sonièka
Masárová. Ïalší dvaja študenti boli z Po-
važskej Bystrice a Michaloviec. Repre-
zentova4 na tejto návšteve sme jej po-
mohli aj my na mestskom úrade. Pani
primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová pre
òu vyèlenila prezenty a prospekty o Vrbo-
vom v�ruskom jazyku, aby mohla v Mosk-
ve primerane prezentova4 mesto, z ktoré-
ho pochádza. 

Po príchode z Moskvy sa s nami pri-
šla podeli4 o zážitky. Poèas celého poby-
tu mali k dispozícii ruského sprievodcu,
ktorý im aspoò èiastoène ukázal najkra-
jšie miesta Moskvy. Samozrejme neza-
budla spomenú4 návštevu Chrámu Krista
Spasite¾a, Èervené námestie, kde sa na-
chádza Chrám Vasilija Blaženého, Kre-
me¾, rezidenciu prezidenta Putina, Tretja-
kovskú galériu, múzeum kozmonautiky a
ve¾a ïalších historických miest. Ubytova-
ní boli na severovýchode Moskvy v hoteli
Alfa v èasti Izmajlovo. Na záver nám po-
vedala, ako je ve¾mi š4astná, že mala
možnos4 navštívi4 Moskvu a vlastne sa
jej sen stal skutoènos4ou. Chce vyslovi4
vïaku uèite¾kám, a to pani uèite¾ke Mgr.
Briedikovej a pani uèite¾ke na gymnáziu
Mgr. Kerteszovej, ktoré jej pomohli splni4
tento sen.

My Sonièke budeme drža4 palce v ïal-
šom maturitnom období, aby jej cie¾ave-
domos4 a láska k tomu, èo ju najviac ba-
ví, priniesli ïalšie zatia¾ nesplnené sny.

SÈ

Ako sa plnia sny...

OZNAMUJEME èitate¾om Hlasu
Vrbového, že nasledujúce èíslo vyjde
už ako vianoèné 8. decembra. Záu-
jemcov o inzerciu, žiadame, aby svo-
je podklady doruèili do 30. novem-
bra.


