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Základná škola Vrbové, Školská ul. a RZ pri ZŠ Vrbové, Školská ul.
Vás pozývajú na

VE¼KONOÈNÉ TRHY
OD 13. DO 17. HODINY

V STREDU 12. MARCA 2017 V PRIESTOROCH ZŠ NA ŠKOLSKEJ ULICI

Ponúkame: 
ve¾konoèné kraslice
korbáèe
ve¾konoèné ozdoby
obèerstvenie
ve¾konoèné pochú/ky
blší trh

Pozývame všetkých strávi/ s nami
príjemné chvíle vo ve¾konoènej atmosfére!

Dòa 22. - 23.apríla 2017 sa  od 14.00
do 18.00 hod. uskutoèní vo Vrbovom,  Ná-
mestie slobody 264/27

1. roèník cukrárskej
výstavy, 

na ktorej sa budú vystavova/ cukrárske potre-
by - jedlé farby, podnosy, škatule, ob¾úbená
RETRO toèená zmrzlina, vyšívací stroj na sva-
dobné podbradníèky...

Privítame medzi nami i Vás, milé cukrár-
ky/cukrári, so suchým peèivom (medovníèky,
praclíky...).

Vstup je vo¾ný. Predajné miesto je zadar-
mo, možnos/ kúpy na mieste vystaveného to-
varu.

Tešíme sa na Vás! Súèas/ou výstavy bude
aj sú/až, za ktorú môžete získa/ sladkú odme-
nu.

Prihlasova/ sa môžete na tel. è.: 
0917 211 606 u p. Kollárovej.

Veselé veľkonočné sviatky 

čitateľom Hlasu Vrbového 

a všetkým vrbovským občanom

želá vedenie mesta

a redakcia

Hlasu Vrbového

Mesto Vrbové vás pozýva na

Pietny akt 
pri príležitosti 72. výroèia 

oslobodenia Vrbového

Vrbové, pri pomníku padlých

streda 5. apríla o 15.30 hod.

1. apríla sa uskutoènil prvý tohtoroèný vrbovský jarmok. Po obnovení jarmoènej
tradície zaèiatkom devä=desiatych rokov minulého storoèia bol v našom meste v�po-
radí už sedemdesiaty tretí. 

Príjemné jarné poèas, s takmer letnými teplotami, vylákalo na nákupy, alebo as-
poò na prechádzku stovky obyvate¾ov Vrbového a okolia.

V kultúrnom programe sa predstavila tradiène vrbovská dychová hudba Vrbovan-
ka pod vedením kapelníka Miroslava Lagu. Štylizovaný slovenský folklór predviedli
mladí ¾udia z folklórneho súboru Máj (na snímkach), ktorý pôsobí pri Gymnáziu Piera
de Coubertina v Pieš=anoch. Zaujímavé bolo i vystúpenie detskej ¾udovej muzièky
z�Horných Orešian FidliCanti, ktorá mala v našom meste premiéru.

Ïalší jarmok je vo Vrbovom naplánovaný na 30. septembra.
-rb-, PK
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 Vrbovčania 
 narodení
v januári a februári 2017

Maximilián DOHNÁL 2. januára Piešťany
Matúš KUNIC 3. januára Piešťany
ALŽBETA LUKÁČOVÁ   17. januára Piešťany
Liam LABUDA 1. februára Piešťany
Klára HORŇÁKOVÁ 3. februára Bratislava
NATAŠA TRÚCHLA      10. februára Piešťany
Filip HAŇÁK 17. februára Piešťany
Amia KUBICOVÁ 24. februára Piešťany

Vitajte medzi nami!

Deratizácia vo Vrbovom 
Mesto Vrbové oznamuje všetkým obèanom, fyzickým a právnickým oso-

bám - podnikate¾om, ako aj právnickým osobám na území mesta, že sú
povinné vykona/ deratizáciu (reguláciu živoèíšnych škodcov) v objektoch
urèených na podnikanie, v objektoch školských zariadení, zdravotníckych
zariadení, zariadení sociálnych služieb,  bytových a polyfunkèných do-
moch, v suterénnych a pivnièných priestoroch, objektov v areáloch živoèíš-
nej výroby, v potravinárskych prevádzkach, v reštauraèných zariadeniach,
v skladoch potravín a požívatín, v skladoch ïalších komodít a skládkach
komunálneho odpadu v termíne

od 3. apríla do 14. mája 2017 

v zmysle odborného usmernenia pre vykonanie celoplošnej deratizá-
cie, ktoré vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trna-
ve dòa 6. marca 2017. Toto odborné usmernenie je na nahliadnutie na
Mestskom úrade Vrbové, Útvare výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia a je zverejnené na mestskej úradnej tabuli.

Mesto Vrbové bude vykonáva/ deratizáciu na nehnute¾nostiach vo svo-
jom vlastníctve v dòoch 20. - 21. apríla 2017.

Zavrela si oèi, srdce prestalo Ti bi�,
aj keï tak ve¾mi chcela si ži�.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie by�,
no v našich srdciach budeš navždy ži�.

� So smútkom v srdci si
dòa 7. apríla pripomíname 10.
výroèie, èo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, ma-
mièka, babièka a prababièka

Mária ŽAŽOVÁ.
S láskou a úctou spomí-

najú manžel Ján, dcéry Beáta a Dagmar a syn
Jaroslav s rodinami.

P2-No 0539/17

Dòa 18. apríla uplynú 3 roky,
èo nás navždy opustil náš drahý

Tibor TOMÁŠIK. 
Kto ste ho poznali, venujte mu

tichú spomienku. S láskou spomí-
na smútiaca rodina.

P2-No 0792/17
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Z histórie po súèasnos=:
Spolok MsSÈK Vrbové bol založený v roku

1925, teda je to už 92 rokov spoloèného úsi-
lia o pomoc druhým. Zakladajúcich èlenov bolo
82. O desa/ rokov neskôr mal spolok už 132
èlenov. Pod¾a doložených materiálov z roku
1935 bol predsedom Gustáv Marcinka, tajom-
níkom bol uèite¾ Jozef Hortobagyi a zapisova-
te¾om židovský uèite¾ Július Handelsman. Ïalej
máme zaznamenané, že v rokoch 1959 –
1961 bol predsedom dentista Július Werner a
tajomníèkou uèite¾ka Marta Raffayová. K roku
1970 je ako predsedníèka doložená Viera Ko-
láriková a ako tajomník Alexander Takáè. Po
nich prevzala štafetu uèite¾ka Mária Baroško-
vá. Po jej odchode do dôchodku prevzala pred-
sedníctvo MsSÈK Vrbové do svojich rúk súèas-
ná predsedníèka Vierka Sabová, ktorej pomá-
hajú deviati èlenovia výkonného výboru Ms-
-SÈK: Terézia Barošová, Emília Schönfeldová,
Daniela Bieliková, ¼ubica Lagová, Marta Petrí-
ková, Mária Foksová, Marián Keller, Ondrej
Sliva a Miroslav Halama.

BILANCOVANIE ZA ROK 2016:
Bilancujeme výsledky našej práce za rok

2016 a chceme si urèi/ ïalšie úlohy pre nastá-
vajúce obdobie. MsSÈK Vrbové má k dnešné-
mu dòu 175 èlenov, no priali by sme si viac,
hlavne z radov mládeže a mladých ¾udí. Dnešní
èlenovia sú prevažne zo starších obèanov Vr-
bového, ktorí prirodzene a postupne opúš/ajú
naše rady a nových èlenov je /ažké získa/, aj
keï sa èlenovia výkonného výboru MsSÈK Vr-
bové neustále snažia dopåòa/ rady miestneho
spolku. Využívame túto príležitos/ a pozývame
vás – neèlenov a darcov krvi, príïte prosím
medzi nás, medzi nás èlenov SÈK a podporte
správnu a uš¾achtilú vec!

Ve¾kú pozornos/ sústreïujme na BDK.
K�31. decembru 2016 evidujeme v�našich ra-
doch 436 BDK z Vrbového, z toho boli: 1. No-
sitelia plakety prof. MUDr. Kòazovického (nad
100 bezplatných odberov krvi): 3 BDK, 2. Dia-
mantoví: 1 BDK, 3. Zlatí: 36 BDK (z toho ženy:
4 BDK), 4. Strieborní: 44 BDK, 5. Bronzoví: 58
BDK, 6. Prvodarcovia: 17 BDK (za r. 2016).

Na výroèných schôdzach MsSÈK primátor-
ka Vrbového Dott. Mgr. Ema Maggiová spolu

s�MsSÈK odovzdávajú BDK plakety mesta a
súèasne sú tiež finanène odmenení za svoju
úžasnú èinnos/ – BDK. MsSÈK Vrbové v tomto
smere spolupracuje s MsSÈK Krakovany a
MsSÈK Drahovce a okrem iného organizujú aj
mobilné BDK v troch termínoch poèas roka:

1. Jarná kvapka krvi vo Vrbovom (termín:
27. apríla tohto roku), 2. Drahovská Kvapka
krvi (termín: august), 3. Vianoèná kvapka krvi
v�Krakovanoch (termín: december).

Pri príležitosti Dòa narcisov (v roku 2016 -
15. apríla), ktorý organizuje Liga proti rakovine
SR boli zapojené aj tri dvojice z MsSÈK a vy-
zbierali: 1. skupina: 315,27 €, 2. skupina:   
238,16 €, 3. skupina:   359,16 €, èo je celko-
vo: 912,59 €.

Okrem MsSÈK Vrbové sa do tejto akcie za-
pojili aj 1. a 2. ZŠ Vrbové a Gymnázium Jána
Baltazára Magina vo Vrbovom.

Aj touto cestou chce Liga proti rakovine
SR ve¾mi pekne poïakova/ všetkým dobrým ¾u-
ïom za príspevky pre /ažko chorých ¾udí, ktorí
to naozaj potrebujú!

Ïalšie akcie, ktoré sme zabezpeèili, alebo
kde sme zabezpeèovali zdravotný dozor poèas
minulého roka 2016 sú: Detský karneval vo Vr-
bovom, Výroèná èlenská schôdza MsSÈK Vrbo-
vé, Jarná kvapka krvi vo Vrbovom ( 31 BDK ) –
3. roèník, Vrbovské jarmoky (jar – jeseò), Špor-
tový deò seniorov vo Vrbovom, Zájazd na ter-
málne kúpalisko do D. Stredy – 1x, Vrbovská
15-tka – Beh pre zdravie, Taneèný tábor CZUŠ
sv. Gorazda v Prašníku, èas/ Dúbrava, Oslavy
SNP – Prašník, èas/ Pustá Ves, Mesiac úcty
k�starším – posedenie pre seniorov v II. ZŠ,
Prímestský letný tábor pre vrbovské deti, Prvé
sv. prijímanie v Kostole sv. Gorazda, Svätá
omša za èlenov ÈK v rím.-kat. Kostole sv. Go-
razda Vrbové, Úèelové cvièenia a zdravotné
prednášky na ZŠ, Kontrola autolekárnièiek
v�automobiloch v spolupráci s políciou SR,
Zber šatstva pre sociálne slabších a pre det-
ské domovy Peèeòady, Pieš/any a diecéznu
charitu Nitra, Príprava vianoèných balíèkov pre
chorých a starých obèanov Vrbového + pre se-
niorov v DD Klas a DD Klások, n. o., Vrbové,
Varenie a rozdávanie vianoèného gulášu na
Malých vianoèných vrbovských trhoch 2016

v�parku pod vežou.
Týmto sa chcem poïakova/ všetkým èle-

nom výkonného výboru MsSÈK Vrbové a jej
predsedníèke Vierke Sabovej za všetku ocho-
tu, dobrovo¾nú èinnos/ a èas, ktorý prejavujú
pri všetkých spomenutých akciách. Ïakujem
úprimne!

PLÁNY MsSÈK VRBOVÉ DO ROKU 2017:
MsSÈK Vrbové chce v roku 2017 venova/

pozornos/ týmto èinnostiam:
- Oslovi/ hlavne mladých ¾udí na BDK a

èlenstvo v MsSÈK Vrbové
- Zabezpeèi/ vzdelávanie prvej pomoci
- Zorganizova/ BDK vo Vrbovom – Jarná

kvapka krvi vo Vrbovom (termín: 27. apríla
2017)

- Preškolenie èlenov VV MsSÈK Vrbové –
kurz prvej pomoci

- Zapája/ všetky školy vo Vrbovom do vý-
chovy v oblasti prvej pomoci (MŠ, ZŠ a SŠ)

- Organizaène zabezpeèi/ dvojice na Deò
narcisov – v spolupráci s�Ligou proti rakovine
SR, poboèka Pieš/any

- Zabezpeèi/ zdravotné dozory na všetkých
akciách mesta Vrbové a organizácií, ktoré nás
o to požiadajú

- Naplánova/ zájazdy na oddych a rekreá-
ciu pre èlenov MsSÈK Vrbové

- Zabezpeèi/ na Malých vianoèných trhoch
2017 vo Vrbovom akciu „Vianoèný guláš Ms-
-SÈK Vrbové“

- Naïalej prehlbova/ spoluprácu v oblasti
BDK a iných akcií v rámci spolupráci spolkov
SÈK Vrbové – Krakovany – Drahovce

- V sociálnej èinnosti venova/ hlavne pozor-
nos/ ¾uïom v núdzi, orientova/ sa na starších
obèanov nášho mesteèka Vrbové v spolupráci
so sociálnou komisiou pri Mestskom úrade
Vrbové a inými organizáciami vo Vrbovom

- Samozrejme je možné doplni/ aj ïalšie
èinnosti a akcie v rámci MsSÈK Vrbové, ak sú
pre náš spolok reálne

Na záver chcem vyslovi/ úprimné poïako-
vanie za spoluprácu všetkým darcom krvi,
MsSÈK Krakovany a MsSÈK Drahovce, ÚS
SÈK v�Trnave, MsÚ vo Vrbovom, DD Klas Vr-
bové, ÚŽS vo Vrbovom, JDS Vrbové, SZTP Vr-
bové, èlenom výkonného výboru MsSÈK Vrbo-
vé a jej predsedníèke pani Vierke SABOVEJ a
v�neposlednom rade vám, milí èlenovia, ale
i�neèlenovia MsSÈK Vrbové za všetko, èo robí-
te pre iných ¾udí alebo ste sa iným spôsobom
podie¾ali na dobrovo¾nej èinnosti a spolupráci
v�prospech ÈK! 

Autor: Miroslav HALAMA,
èlen VV MsSÈK Vrbové

Výroèná èlenská chôdza MsSÈK Vrbové
„Vážené dámy, vážení páni, èlenovia i neèlenovia SÈK! Deje sa to každý deò okolo nás –

havárie, povodne, zemetrasenia, ozbrojené konflikty mimoriadne ve¾kých dopadov, ¾udia hladní,
smädní, bez domova, bez práce, bez najbližších a všetci h¾adajú pomocnú ruku, oporný bod,
kúsok istoty v neistote. Tu sa naskytuje priestor pre pomoc od medzinárodného hnutia dobro-
vo¾níkov z Èerveného kríža a Èerveného polmesiaca, na všetkých úrovniach. Preto pomôžme,
pomôžme ¾uïom, ktorí to naozaj od nás potrebujú,“ tak znie èas= z príhovoru predsedníèky
MsSÈK Vrbové Vierky Sabovej, ktorú predniesla 14. marca na výroènej èlenskej schôdzi Miest-
neho spolku Slovenského Èerveného kríža vo Vrbovom.
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Hranièné stromoradie
a skryté prekvapenia

Katastrálne územie Vrbového na juhovýchode susedí s treba-
tickým chotárom. Na hranici je v úseku od zaniknutej družs-
tevnej chmeľnice po starý mohutný dub vedľa poľnej cesty
vysadené topoľové stromoradie. Má už niekoľko desiatok ro-
kov. Nedávno ho Trebatičania prečistili, orezali suché a zavá-
dzajúce haluze a odstránili tiež krovie, ktoré sa pri topoľoch
samovoľne rozmnožilo. Úpravy však odhalili i bezohľadnosť
niektorých ľudí. Na niektorých miestach vidieť vysypaný od-
pad, a čo je najhoršie aj taký, ktorý sa nedokáže rozložiť. Po-
dobná situácia je vo Vrbovom aj popri cestách, napr. Druž-
stevnej. Zrejme pôvodcami sú vodiči, ktorí tadiaľ prechádza-
jú. Nie sú to len jednotlivé plastové obaly, ale nájdu sa aj vre-
cúška s nahromadeným rôznorodým odpadom. Takéto počí-
nanie je nepochopiteľné, veď občania majú možnosť svoj od-
pad, vrátane stavebného, odviesť na zberný dvor. 

-rb-

Mestská knižnica Pieš=any,
mesto�Vrbové,�Gymnázium�Jána Baltazára Magina

a�ïalší�organizátori�Vás�pozývajú�na

Besedy so spisovate¾mi
v aule Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové

o�10.00�h.

PONDELOK 10. APRÍLA

Š=astenko na výlete do Vrbového - stretnutie
so�spisovate¾om Petrom Glockom

a�ilustrátorom�Martinom Kellenbergerom

UTOROK 11. APRÍLA 

Rozprávkové pátranie
so�spisovate¾om�Danielom�Hevierom

SENIORÁLNY KONVENT 
18. marca sa konal vo Vrbovom Výroèný seniorálny konvent Brati-

slavského seniorátu. Za úèasti 129 zaregistrovaných delegátov z 28 cir-
kevných zborov hodnotili rok 2016 tak po duchovnej ako aj finanènej strán-
ke a schva¾ovali duchovné aktivity ako i rozpoèet na tento rok a volili dele-
gátov z ordinovaných ako aj neordinovaných na dištriktuálny konvent Zá-
padného dištriktu a potvrdili predsedov výborov cirkevnej hudby, diakonie a
školského výboru. Delegátom sa prihovorila a pozdravila aj pani primátorka
Dott. Mgr. Ema Maggiová. Na úvod všetkých delegátov privítala v�chráme
sestra zborová dozorkyòa PhDr. Jana Miklášová. Obed a druhá èas/ progra-
mu sa konala v jedálni II. ZŠ na Komenského ulici.

Mgr. Miroslav JÄGER

Rybári oslávili jubileum
V nede¾u 26. marca si Miestna organizácia Slovenského rybár-

skeho zväzu Vrbové pripomenula 40. výroèie jestvovania. Stalo sa
tak v rámci èlenskej schôdze, ktorá mala na programe okrem iné-
ho správu o èinnosti výboru za uplynulé obdobie, správu o finanè-
nom hospodárení za rok 2016, rozpoèet na rok 2017, správu kon-
trolnej a revíznej komisie. Úèastníkov schôdze, ktorá sa konal
v�sále Po¾nohospodárskeho družstva vo Vrbovom, pozdravila i pri-
mátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová.

-rb-

Výroèie Rímskych zmlúv
31. marca sa primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová zú-

èastnila v Bratislave v priestoroch Výstavnej sály Univerzitnej knižnice na
Ventúrskej ulici na základe pozvania talianskeho ve¾vyslanectva otvorenia
výstavy, ktorá pripomína 25. marec 1957, keï boli v hlavnom meste Ta-
lianska podpísané zakladajúce zmluvy Európskeho hospodárskeho spolo-
èenstva, predchodcu dnešnej Európskej únie. Do histórie vstúpili ako Rím-
ske zmluvy.                                                                                       -rb-

Jubilejná Lazová
stovka
10. ROÈNÍK

sa uskutoèní 22. - 23. apríla 2017

Prezentácia:
Vrbové, Základná škola Komenského 2

Spoloèný štart 23. apríla o 6.30 h
Koneèný úèastnícky limit:

350 lazovníkov (aktuálne PLNÝ STAV)
http://www.lazovka.wbl.sk/

Jarná príroda ponúka
tradièné lákadlá

Prebúdzajúca sa príroda
málokoho nechá chladným.
Niektorí sa vyberú na vy-
chádzku, iní do záhradky a
ďalší do lesa na huby. Tento
rok hubárska sezóna u nás -
ako nám hlásili viacerí hubári
- začala hneď s príchodom
prvý jarných dní. Obľúbené
smrčky, alebo ako ich Vrbov-
čania volajú smrže, sa hneď  
s príchodom teplejších dní
prihlásili o slovo.

Tradícia zberať tieto huby
je ozaj stará. Dokladajú nám
to panské urbáre, ktoré me-
dzi povinnosťami poddaných
uvádzali i povinnosť zásobiť
panstvo týmito chutnými hu-
bami.
Dnes ich zberáme pre vlast-
né potešenie a kulinársky pô-
žitok. 

-rb-
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Zápisy a prijímacie pohovory v šk. roku 2017/2018
Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, 922 03  Vrbové s organizaènými zložkami:

Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola Mórica Beòovského, Praktická škola

Zápis do ŠMŠ
Zápis do Špeciálnej materskej

školy bude prebieha/ v termíne od
1. do 30. apríla 2017 v priesto-
roch školy od 9.00 – 15.00 hod.
v�utorok, štvrtok a piatok.

K zápisu je dôležité prinies/:
• Žiados/ o prijatie na vzdelá-

vanie v Spojenej škole
• Rodný list die/a/a
• Psychologické vyšetrenie

die/a/a
• Iné odborné vyšetrenia
Žiados/ o prijatie do ŠMŠ si

môžete stiahnu/ na web sídle ško-
ly 

www.spojenaskolavrbove.edu-
page.org alebo vyzdvihnú/ u vede-
nia školy. 

Zápis do I. roèníka ŠZŠ Móri-
ca Beòovského

Zápis do prvého roèníka ŠZŠ
Mórica Beòovského bude prebie-

ha/ v termíne od 1. do 30. apríla
2017 v priestoroch školy.

K zápisu je dôležité prinies/:
• Žiados/ o prijatie na vzdelá-

vanie v Spojenej škole
• Rodný list die/a/a
• Psychologické vyšetrenie

die/a/a
• Iné odborné vyšetrenia
Žiados/ o prijatie na vzdeláva-

nie v Spojenej škole si môžete
stiahnu/ na web sídle školy

www.spojenaskolavrbove.edu-
page.org alebo vyzdvihnú/ u vede-
nia školy.

Zápis do CVÈ pri Spojenej
škole, Nám. sv. Cyrila a Metoda
9, Vrbové

Oznamujeme rodièom, že od
1. septembra 2017 zaèína svoju
èinnos/ centrum vo¾ného èasu.
Prevádzka CVÈ je aktuálne stano-
vená denne od 8.00 od do 12.00

hod. Èinnos/ CVÈ sa môže upravi/
pod¾a požiadaviek èlenov CVÈ.

Žiados/ o prijatie do CVÈ si
môžete stiahnu/ na web sídle
školy www.spojenaskolavrbove.e-
dupage.org alebo vyzdvihnú/ u ve-
denia školy. 

Žiadosti môžete predklada/
do 30. 6. 2017 alebo do naplne-
nia kapacity – aktuálne 10 miest.

Za èinnos/ centra vo¾ného èa-
su je stanovený mesaèný popla-
tok.

Praktická škola
Štúdium v odbore 64 92 E

Praktická škola trvá tri roky. Štú-
dium je ukonèené závereèným vy-
svedèením s profiláciou na prípra-
vu jedál a výživu, pestovate¾ské
práce a pomocné práce v admi-
nistratíve. Prijímacie konanie pre-
bieha bez prijímacích skúšok for-
mou krátkeho pohovoru. Do prvé-

ho roèníka môže by/ prijatých naj-
viac 10 žiakov.

Podmienky pre prijatie žiaka:
• Prihláška žiaka s odporuèe-

ním lekára
• Psychologické vyšetrenie
• Pedagogické hodnotenie

žiaka
• Úspešné absolvovanie prijí-

macieho konania
Kontakt
Spojená škola, Nám. sv. Cyri-

la a Metoda 9, 922 03 Vrbové
Telefón: 033/7792324 
0917412316 riadite¾ka školy

– Mgr. Darina Babnièová
zástupkyòa riadite¾ky školy –

Mgr. Silvia Kleinová
Informácie:

www.spojenaskolavrbove.
edupage.org 
spojenaskola.vrbove@gmail.com

ZO ŠPORTU
Futbal IV. liga SZ

Aj doma plný bodový zisk...
19. kolo: MFK Vrbové – FK Tempo Partizánske  3:2  (2:0)  Góly: 7.

min. Zelenay 1:0, 26. min. Železník 2:0, 53. min. Verchola 3:1 - 48.
min. Prochádzka 2:1, Benca 3:1.  

Zostava MFK: Grežo - Ïuraèka, Verchola, Vlado (67. Michálek), Blaš-
ko, T. Gažík, Sumer, Železník (71. Majgot), Prosòanský, Andrísek, Zele-
nay (85. Matejka), tréner A. Adamèík. 

18. marca, až v tre/om  jarnom zápase, koneène na domácom ihris-
ku zaèali domáci ofenzívne a už v 7. minute po ukážkovej centrovanej
lopte od Andríska otvoril skóre zápasu hlavou Zelenay. Hostia sa snažili,
ale boli to znova domáci, keï zvýšil gólom z penalty Železník, po zbytoè-
nej ruke hos/ujúceho hráèa na 2:0. V druhom polèase po zmene strán
zaèiatok patril hos/om v 48. min. dal  kontaktný gól Prochádzka, ale to
trvalo len pä/ minút, domáci kontrovali a Verchola hlavou získal znova
dvojgólové vedenie na 3:1, ktoré vydržalo až do 80. minúty, keï naria-
denú jedenástku premenil Benca a upravil na koneèných 3:2, lebo do
konca zápasu už gól nepadol, domáci ví/azstvo ubránili a získali dôležité
tri body.

MFK získalo v Hlohovci bod 
20. kolo: Slovan Hlohovec – MFK Vrbové 2:2 (1:2)
Zostava MFK: Grežo - Ïuraèka, Verchola, Vlado (64. Lackoviè), Blaš-

ko, T. Gažík, Sumer, Železník  Andrísek, Zelenay (53. Strecký), Matejka
(62. Majgot),  tréner A. Adamèík.  

Vrbové po dvoch ví/azstvách,  vycestovalo 26. marca na zápas 20.
kola do Hlohovca. Zápas zaèal zo strany domácich opatrne a boli to hos-
tia, už v 5. minúte sa ujali vedenia šikovným gólom Igora Zelenaya. Z�ve-
denia sa tešili len do 13. minúty, keï Došek vyrovnal na 1:1. Za trinás/
minút hostia znova otoèili výsledok na svoju stranu, gól dal najlepší stre-
lec MFK Andrísek. Po zmene strán sa hostia stiahli do obrany a domáci
zvýšenou snahou zaslúžene vyrovnali v 67. min. gólom Suchánka na ko-
neèných 2:2. Za zmienku stojí fakt, že po dlhšej absencii, zavinenej zra-
nením, striedal v drese MFK v 53. min. Mário Strecký.

Peter SEDLÁÈEK

Mesto Vrbové Vás pozýva na

OCEŇOVANIE

najlepších športovcov 

mesta Vrbové

za rok 2016

Vrbové, Beòovského kúria,

streda 5. apríla 16.00 hod.

POD¼A STAVU Z FEBRUÁRA TOHTO ROKU je v Pieš/anskom okrese
druhá najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku -
3,10 %. Nižšia je len v Trnavskom okrese (3,01 %). Tretie miesto
patrí okresu Galanta (3,13 %). 

-rb-
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ZŠ, ŠKOLSKÁ
Andrea Cepková
V školských službách je od r. 2000. Na ZŠ

vo Vrbovom na Školskej ulici zaèala pracova/
v�roku 2000 ako uèite¾ka slovenského jazyka
a�literatúry a etickej výchovy. Poèas svojej uèi-
te¾skej praxe v ZŠ vo Vrbovom pripravovala žia-
kov na recitaèné sú/aže Hollého pamätník, Ša-
liansky Ma/ko a iné. Pod jej vedením žiaci do-
sahovali popredné umiestnenia v okresných
kolách. Aktívne pracuje ako výchovná poradky-
òa, je supervízorkou projektu Komplexný pora-
denský systém prevencie a ovplyvòovania pa-
tologických javov v školskom prostredí a  Pod-
pora profesijnej orientácie žiakov základnej
školy na odborné vzdelávanie. V súèasnosti sa
podie¾a sa na organizácii záujmových a mimo-
školských podujatí v škole a mnohých ïalších
aktivitách.

ZŠ, KOMENSKÉHO
PaedDr. Alena Duraèková
V roku 1985 ukonèila vysokú školu - PF

Nitra s aprobáciou matematika-chémia. Po
ukonèení štúdia pôsobila rok v SOU strojár-
skom v Novom Meste nad Váhom, ïalej v ZŠ
v�Trstíne a od roku 1990 pracuje v ZŠ, Komen-
ského 2, Vrbové. Poèas svojho pôsobenia sa
venuje talentovaným žiakom, ktorí dosahujú
dobré výsledky v matematických sú/ažiach
v�rámci okresu a kraja. Svedomite a zodpoved-
ne pripravuje  žiakov na celoslovenské testo-
vanie a na prijímacie pohovory na stredné ško-
ly. Už nieko¾ko rokov pracuje ako vedúca pred-
metovej komisie - matematiky a informatiky,
ako koordinátor prevencie  a dlhoroène pôsobí
vo funkcií  predsedníèky odborovej organizácie.
Vo svojej profesii je odborníèka, skvelá uèite¾-
ka. Má ¾udský prístup, vie pochopi/, poradi/ aj
pomôc/. Je vzorom pre našich žiakov.

MATERSKÁ ŠKOLA
Juliana Blanáriková 
Pracuje v školských službách od roku

1985. Svoju uèite¾skú dráhu zaèínala v Dubo-
vanoch, od roku 1994  pôsobí vo Vrbovom.

S�láskou a nehou pristupuje k de/om, vie sa
s�nimi zahra/ i zasmia/. Vytvára tvorivú, uvo¾-
nenú a pozitívnu atmosféru. Vie poradi/, po-
chopi/ i pomôc/. Vïaka nej sa deti tešia, èo
ich v škôlke èaká, èo nové zažijú, vedia, že
tam nebude nuda.�Vedie už nieko¾ko rokov
folklórny krúžok Kolovrátok, vštepuje do det-
ských srdieèok vz/ah k ¾udovej hudbe a tancu.
Podie¾a sa na organizovaní akcií školy ako fa-
šiangový karneval, vynášanie moreny, super-
star a akcie s�rodièmi.

SPOJENÁ ŠKOLA
PhDr. Miroslava Ploszek
Pani uèite¾ka Ploszeková úspešne spra-

cováva každý rok (tri roky po sebe) projekty na
zlepšenie materiálneho vybavenia školy pre
žiakov s autizmom alebo ïalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami. Jej tvorivos/ je príkla-
dom pre ostatných uèite¾ov. Svoje vedomosti a
zruènosti si nenecháva pre seba, ale ich odo-
vzdáva kolegom a rodièom žiakov  prostredníc-
tvom interného vzdelávania.

CZUŠ SV. GORAZDA
Matúš Klèo
Základnú školu ukonèil vo Vrbovom. Zá-

kladnú umeleckú školu absolvoval u prof. Mgr.
art. Jaroslava Èervenku. V roku 1996 zaèal
študova/ na Štátnom konzervatóriu v�Bratisla-
ve, štúdium ukonèil v roku 2002. Na ZUŠ vo
Vrbovom zaèal uèi/ v roku 2003, ako uèite¾ hu-
dobnej náuky a hry na dychové drevené nástro-
je. Aktívne sa zúèastòuje na koncertoch a sú-
/ažiach so svojimi žiakmi.

GYMNÁZIUM J. B. MAGINA
Mgr. Andrea Michálková
Na škole pôsobí od roku 2010, ako vyuèu-

júca chémie a biológie. Venuje sa medzinárod-
nej sú/aži Enersol, kde dosiahli naši žiaci v ro-
ku 2015 druhé miesto a v roku 2016 boli vy-
hlásení za najlepší tím, nako¾ko si dokázali
svoju prácu aj profesionálne obháji/ v anglic-
kom jazyku. Tretí rok sa zaoberá projektom
Zelená škola, ktorého je spolukoordinátorkou
a na základe tejto aktivity naše gymnázium
získalo ocenenie Zelenej školy. Pripravuje so
žiakmi práce SOÈ, kde naši študenti získali 3.
miesto v celoslovenskom kole. Snaží sa rozví-
ja/ ekologické myslenie a tvorivos/ u žiakov.
Pod jej vedením  bol vytvorený oddychový ze-
lený kútik pri škole, ktorý je spojený s pozná-
vaním lieèivých rastlín. V rámci projektu Voda
nad zlato výrazne prispela k šetreniu vodou,
zavedením šetrièov vody v celej budove školy.
Spolupracovala s partnerskou školou na Islan-
de v rámci projektu Mobilita Island. Vo vo¾nom
èase pripravuje žiakov na prijímacie skúšky na
vysoké školy biochemického smeru.

27. marca sa v kúrii M. Beòovského uskutoènilo pri príležitosti Dòa uèite¾ov morálne oceòova-
nie pedagógov vrbovských škôl (na snímke). Na úvod zazneli dve piesne v podaní Margaréty On-
drejkovej, žiaèky Bc. Lenky Záhorcovej z CZUŠ sv. Gorazda sv. Gorazda. Klavírny sprievod zabezpe-
èila PaedDr. Petra Cmarková Breèe. Po privítaní prítomných nasledoval príhovor primátorky mesta
Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej. Vysoko v mene svojom, i v mene mesta ocenila nároènú prácu
našich uèite¾ov, ktorí sa jej s láskou venujú. Potom PaedDr. Patrik Kýška, vedúci Spoloèného škol-
ského úradu vo Vrbovom, postupne predstavil uèite¾ov, ktorí boli navhnutí na morálne ocenenie.
Po prevzatí prezentov a zápise do mestskej pamätnej knihy sa za všetkých prítomných pedagógov
poïakoval PaedDr. Ing. František Glos, PhD. Na záver všetkým oceneným zablahoželala PhDr. Ja-
na Miklášová, predsedníèka komisie kultúry, športu mládeže a vzdelávania MsZ Vrbové.

Mesto ocenilo pedagógov našich škôl

25. marca mali Vrbovèania
vïaka mestu Vrbové jedineènú
možnos/ vypoèu/ si v Kostole
sv. Gorazda kvalitnú klasickú
hudbu v podaní Collegia Wart-
berg na dobových nástrojoch
(Krigovský, Kircher, Hasenbur-
ger, Ruman a Vrbovèan Mgr.
art. Ján Prievozník. Na progra-
me bolo dielo Josepha Haydna
„Sedem posledných slov náš-
ho spasite¾a na kríži“. Prilieha-
vé zamyslenia prednášal herec
Štefan Buèko.

-rb-, PK




