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Oceòovanie vrbovských žiakov. Na snímke Primátorka
mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová a predsedníèka
komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania MsZ Vrbové
PhDr. Jana Miklášová oceòujú žiakov a študentov vrbov-
ských škôl. Viac sa doèítate na str. 2.                        Foto PK

Dostali sme správu, že v belgickom Roe-
selare 20. júna zomrel v 97. roku života náš
významný rodák Anton Polák.  Na jeho pa-
miatku uvádzame jeho curriculum vitae.  

Anton Polák sa narodil 14. augusta 1919
vo Vrbovom ako syn Jána Poláka (1876 –
1960), ktorý bol vyuèeným mlynárom a stolá-
rom, a Cecílie, rodenej Holánovej. Vo Vrbovom
sa už ako chlapec stal èlenom Orla. V òom
hrával futbal a divadlá.

Strednú Obchodnú školu vyštudoval v Bra-
tislave. Zaèal študova� na vysokej škole v Pra-
he politické a sociálne náuky so zameraním
na diplomaciu, ale na zaèiatku druhého roèní-
ka v r. 1939 Nemci všetky vysoké školy uza-
tvorili. V r. 1940 nastúpil na vojenskú službu,
po 6-týždòovom výcviku však dostal povolenie
doštudova� v zahranièí. Malo sa tak sta� v Bel-
gicku, keï tam však prišiel už mali krajinu ob-
sadenú Nemci. Býval v Roeselare u rodiny,
ktorej dcéra Susanne sa stala jeho prvou man-
želkou. V r. 1942 ho Nemci v Roeselare zatvo-
rili a následne deportovali do Nemecka na nú-
tené práce. V r. 1943 dostal povolenie oženi�
sa a povolenie na prácu. Zapojil sa do èinnosti
miestnej odbojovej organizácie a hneï po oslo-
bodení Belgicka sa stal dobrovo¾níkom Èesko-
slovenskej zahraniènej armády v Anglicku. Na
Vianoce v r. 1945 repatrioval i s rodinou na
Slovensko. Jeho snahou bolo pracova� na vy-
slanectve v Bruseli.

Na povojnovom Slovensku sa angažoval aj
v politickej oblasti. Pracoval ako obhajca pri ¾u-
dovom súde vo Vrbovom a aktivizoval sa
v Strane slobody, kde zastával funkciu okres-
ného tajomníka v Pieš�anoch. Kvôli svojej poli-
tickej èinnosti bol prenasledovaný a uväznený,

preto koncom roku 1947 ušiel do Belgicka. 
Usadil sa v tejto krajine a tu ako vážený

a príkladný obèan mesta Roeselare (ktoré má
v súèasnosti 56 tisíc obyvate¾ov) získal štátne
obèianstvo. 22. marca 1985 noviny Roeselare
Stadskrant uverejnili o òom a jeho názoroch
ve¾ký celostranový èlánok.

Cez celých šes� desa�roèí, ktoré tam pre-
žil, nezabudol na Slovensko. Hneï zaèiatkom
roka 1948 sa dal do spolupráce s krajanskými
organizáciami. Stal sa èlenom Slovenského
akèného výboru, resp. Slovenského oslobodzo-

vacieho výboru a bol jeho reprezentantom
v Belgicku. Ale angažoval sa aj v mnohých i-
ných krajanských aktivitách, odborárskom
hnutí a kres�anských spolkoch. Zaslúžil sa
o utuženie kontaktov medzi Slovákmi a Fláma-
mi, napríklad založením Flámsko-slovenskej
spoloènosti. Po flámsky napísal a vydal i nie-
ko¾ko brožúr o Slovensku a jeho osobnostiach.
Je tiež nepísaným spoluautorom 3. dielu pen-
talógie popredného flámskeho spisovate¾a Ar-
thura De Bruyne: De kwaade Jaren [Zlé roky]
o udalostiach II. svetovej vojny na Slovensku.

Poèas totalitného režimu, keï sa u nás
nesmeli vydáva� náboženské knihy (až na nie-
ko¾ko výnimiek), jeho prièinením sa na Sloven-
sko dostalo od charitatívnych ustanovizní vyše
5000 kg takejto literatúry a inej pomoci, a to
èi už priamo, alebo cez Maïarsko a Po¾sko.
Sprostredkúval tiež finanènú pomoc, napríklad
i pre Vrbové.

15. mája 1999 ho prijal flámsky minister
kultúry Luc Martens. Hovorili spolu o sloven-
sko-flámskych stykoch v minulosti a o mož-
nosti rozvíjania vz�ahov medzi našimi národmi
v oblasti kultúry v súèasnosti.

4. apríla 2009 pri príležitosti 90. narode-
nín mu v Roeselare Kres�anské odborové hnu-
tie Belgicka odovzdalo ve¾kú zlatú medailu
s diplomom, ktorý obsahuje tento text:

„Národná rada Kres�anského odborového
hnutia Belgicka ude¾uje mimoriadne odborové
èestné vyznamenanie Antonovi Polákovi ako
prejav uznania za jeho dlhoroènú prácu v orga-
nizácii v prospech pracujúcich. Brusel 27. feb-
ruára 2009.“

Napriek desa�roèia trvajúcej odlúèenosti
od svojej vlasti, stále myslel na Slovensko a
svoje rodisko, ktoré pravidelne navštevoval.
Naposledy zavítal do Vrbového ako 95-roèný,
potom mu to už zdravotné komplikácie neu-
možnili.                                              ¼B, PK

Za Antonom Polákom
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CZUŠ
Celoslovenské spevácke súťaže:
Margaréta Ondrejková,  1. miesto Pink song
Zvolen, 1. miesto popový hlas Hlohovec (naj-
väèsí talent sú�aže)
Samuel Cmarko, 2. miesto Stanèekova Prie-
vidza
Judita Braunerová, 2. miesto Stanèekova Prie-
vidza
Soòa Matkovèíková, 2. miesto Valentfest
Prievidza
Natália Urbanová, 2. miesto Pink song Zvolen

Celoslovenská sú�až bicích nástrojov
Prievidza:
Vratko Hruška, 1. miesto
Jakub Stopjak, 1. miesto

Celoslovenská sú�až v hre na akordeón
(Hudobná jar Kysucké Nové Mesto):
Simona Boorová, 1. roèník 1. èas� 1. stupeò
základné štúdium
Jakub Kováè, 3. roèník 1. èas� 1. stupeò zá-
kladné štúdium
Daniel Snoha, 3. roèník 1. èas� 1. stupeò zá-
kladné štúdium

Gymnázium J. B. Magina
Matej Mešár, 3.BB, Olympiáda z anglického
jazyka, 1. miesto kraj, 5. miesto celosloven-
ské
Matej Mešár, Adrián Páleš, 3.BB, Enersol,
1. miesto kraj, 2. miesto celoslovenské, úèas�
v medzinárodnom kole, Názov práce: NERO
Veronika Cserhalmiová, 2.BB,Olympiáda z ne-
meckého jazyka, 3. miesto okres
Noemi Kuliková, 4.BB, Literárna sú�až sci-fi
poviedky „Keï si vymýš¾am...“, 1. miesto –
medzinárodná sú�až
Daniel Kunic, 3.BA, Majstrovstvá kraja v orien-
taènom behu,3. miesto kraj
Alexandra Streèanská, 4.BB, Majstrovstvá
Slovenska v hode oštepom, (1. miesto kraj)
8. miesto celoslovenské
Matej Kubák, Marek Urban, 2.A, SOÈ, 3. mie-
sto krajskej prehliadky, Mgr. Mária Oravcová,
Názov práce: Tvorba filmu, Odbor: Teória kul-
túry, umenia
Kristína Šugrová, Patrícia Krchnáková, 3.A,
SOÈ, 3. miesto krajskej prehliadky, Názov prá-
ce: Èistiace prostriedky ekonomicky a zdravo
Odbor: Chémia

I. ZŠ
Paulína Tonkovièová, Futbal ml. žiaèok,
2. miesto KK, 6. A
Petra Šašová, Futbal ml. žiaèok, 2. miesto
KK, 7. A

Natália Kubišová, Futbal ml. žiaèok, 2. miesto
KK, 7. A
Nelly Böhmová, Hollého pamätník, 3. miesto
OK, 4. t.
David Kurek,  Pytagoriáda, Úspešný riešite¾
Milada Hanicová, Biblia oèami detí, 1. miesto
KK, 9. t.
Vratko Hruška, Futbal ml. žiakov, 2. miesto
OK, 5. A
Šimon Šulovský, Futbal ml. žiakov, 2. miesto
OK, 5. A
Matúš Lenický, Futbal ml. žiakov, 2. miesto
OK, 4. t.
Marek Baláž, Cezpo¾ný beh, 3. miesto OK,
9. t.
Juraj Soldán, Cezpo¾ný beh, 3. miesto OK,
8. t.
Matúš Krajèoviè, Cezpo¾ný beh, 3. miesto,
OK, 8. t.

II. ZŠ
Samuel Boor, 7. B, Olympiáda z anglického
jazyka – 2. miesto, Obvodné kolo
Jakub Zeleòák, 4. A Pytagoriáda – 1. miesto,
Obvodné kolo
Adam Varga, 9. B - Šach pre ZŠ – 2. miesto,
Obvodné kolo
Miroslav Ganobèík, 7. B Šach pre ZŠ –
3. miesto, Geografická olympiáda – 2 miesto,
Obvodné kolo
Martina Valovièová, 7. B Geografická olympiá-
da – 1. miesto, Obvodné kolo
Mária Pašáková, 7. A  Matematická olympiá-
da – 1. – 2. miesto, Obvodné kolo
Ema Sadloòová, 9. B Biblická olympiáda –
2. miesto, Obvodné kolo, Olympiáda v ruskom
jazyku – 2. miesto, Krajské kolo
Jana Jakábová, 9. B Biblická olympiáda –
2. miesto, Obvodné kolo, Olympiáda v ruskom
jazyku – 1. miesto, Olympiáda slovenského
jazyka – 1. miesto, Krajské kolo, Sci-fi –
3. miesto, Celoslovenské kolo
Laura Èierna, 5. B Hollého pamätník –
3. miesto, Obvodné kolo
Damián Frajšták, 4. A  Hollého pamätník –
1. miesto, Obvodné kolo
Katarína Mištinová, 5. A Putujeme za ¾udovou
piesòou – 3. miesto, Obvodné kolo
Tamara Máliková, 2. B  Putujeme za ¾udovou
piesòou – 3. miesto, Obvodné kolo
Samuel Drevenák,  8. A Ochranárik oèami detí
– 1. miesto, Obvodné kolo
Tomáš Miština, 9. B Biblická olympiáda –
2. miesto, Obvodné kolo
Rebeka Zelenayová, 5. B Moderný tanec –
1. miesto, Obvodné kolo,  Mini playback show
– 3. miesto, Krajské kolo
Sofia Miriam Žáková, 5. B Moderný tanec –
1. miesto, Obvodné kolo

Stanislava Berová, 5. B Moderný tanec –
1. miesto, Obvodné kolo
Norika Chnápková, 6. B Moderný tanec –
1. miesto, Obvodné kolo
Tereza Vanèová, 3. A Mini playback show –
1. miesto, Obvodné kolo
Chiara Trevisanová, 8. B Mini playback show
– 2. miesto, Obvodné kolo
Juraj Štefanka, 9. A Futsal – 1. miesto, Ob-
vodné kolo, Futsal – 3. miesto, Krajské kolo,
Cezpo¾ný beh – 2. miesto, Okresné kolo
Samuel Valo, 9. B Futsal – 1. miesto,
Obvodné kolo, Futsal – 3. miesto, Krajské
kolo
Patrik Varga, 8. B Futsal – 1. miesto, Ob-
vodné kolo, Futsal – 3. miesto, Krajské kolo
Dominik Augustín, 9. A  Futsal – 1. miesto,
Obvodné kolo, Futsal – 3. miesto, Krajské
kolo
Adam Motúz, 9. B Futsal – 1. miesto,
Obvodné kolo, Futsal – 3. miesto, Krajské
kolo
Juraj Valo,  8. B Malý futsal – starší žiaci –
2. miesto, Obvodné kolo, Futsal – 3. miesto,
Krajské kolo
Matúš Moravèík, 8. A Malý futsal – starší
žiaci – 2. miesto, Obvodné kolo, Futsal –
3. miesto, Krajské kolo
Matej Bero, 9. B  Malý futsal – starší žiaci –
2. miesto, Obvodné kolo, Futsal – 3. miesto,
Krajské kolo
Michal Rajèák, Malý futsal – starší žiaci –
2. miesto, Obvodné kolo, Futsal – 3. miesto,
Krajské kolo, Cezpo¾ný beh – 2. miesto,
Okresné kolo
Jakub Moravèík, 5. A Na bicykli bezpeène –
1. miesto, Obvodné kolo, Na bicykli bezpeène
– 2. miesto, Krajské kolo
Samuel Brezina, 5. B Na bicykli bezpeène –
1. miesto, Obvodné kolo, Na bicykli bezpeène
– 2. miesto, Krajské kolo
Linda Petényiová, 6. B Na bicykli bezpeène –
1. miesto, Obvodné kolo, Na bicykli bezpeène
– 2. miesto, Krajské kolo
Natália Šicková, 6. B Na bicykli bezpeène –
1. miesto, Obvodné kolo, Na bicykli bezpeène
– 2. miesto, Krajské kolo

Spojená škola
Projekt Deti de�om - Výtvarné práce handicapo-
vaných detí - okresná sú�až, Cena poroty:
Christián Zachar, 3. roèník, výtvarná práca
„Poh¾ad z okna“
Katarína Dovièicová, 1. roèník PŠ. výtvarná
práca „ Lúka“

Výtvarná sú�až žiakov špeciálnych  škôl Trnav-
ského kraja - Polícia pomáha 
I. kategória, 3. miesto 
Christián Pagáè, 4. roèník
Mimoriadne ocenenie:
Erik Kièina, 4. roèník

Ocenenie riaditeľky ŠZŠ
Janka Šulíková, 7. ročník

Tanečná súťaž - Tanec bez hraníc - kategória
ľudový tanec, krajské kolo
2. miesto:
Dušan Šintal, Matúš Šintal, Radovan Stre-
èanský, Christian Zachar, Marcel Drnák,
Adriana Drnáková, Janka Šulíková, Adriana
Mokošová, Natália Parèiová, Linda Zahu-
ranèíková

sprac. PK, -rb-

Aj tento rok mesto Vrbové ocenilo žiakov vrbovských škôl, ktorí nás úspešne
reprezentovali na okresných, krajských a celoštátnych sú�ažiach. Stalo sa tak 15.
júna o 14.00 hod. v kúrii M. Beòovského. Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Mag-
giová v krátkom príhovore vyjadrila vïaku oceneným, že cie¾avedomo rozvíjajú svoju
osobnos�, a tak pomáhajú k napredovaniu našej spoloènosti. Jednotlivých nominan-
tov predstavil vedúci spoloèného školského úradu PaedDr. Patrik Kýška. Ceny (Vr-
bovské letopisy, resp. Vrbovský historický fotoalbum, ïalšia kniha a vrbovský du-
kát) im odovzdala primátorka mesta spolu s predsedníèkou komisie kultúry, športu,
mládeže a vzdelávania MsZ PhDr. Janou Miklášovou. Zaznel i krátky umelecký pro-
gram, ktorý pripravili žiaci CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom pod vedením uèite¾ky Da-
niely Granèarovovej a uèite¾a Matúša Klèu. Sára Jobusová  a Timo Bartovic sa pred-
stavili hrou na klavíri a Jakub Soldan hrou na flautu.

Ocenenie za vzornú reprezentáciu 

Zoznam ocenených žiakov a ich úspechov
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Naši jubilanti
v mesiaci júl 2016

60 rokov: Jozef Bursík
Anna Helbychová
Ing. Marián Kratovíl
Ing. Martin Marušic
Jozef Pikna
Ján Ševera
Ján Šintál

65 rokov: Oľga Križáková
Milan Polák
Pavol Sabo
Ing. Anna Vlhová

70 rokov: Anton Bielka
Jozef Čerňanský
Margita Kurucová
Marcela Miklíková
Kamila Režná
Rudolf Talajka
Eva Viznerová

75 rokov: Rudolf Oška
Božena Višnovská

80 rokov: Mária Kochanová
81 rokov: Viktor Kubran
82 rokov: Štefan Kadlec

Margita Krúpová
František Zimmermann

83 rokov: Božena Obuchová
Vincent Šimo 

84 rokov: Eugen Bosák
85 rokov: Jozefína Rakúsová

Mária Sabová
86 rokov: Valéria Kureková

Emília Lagová
87 rokov: Sr. Anna Zuzana Cerovská
93 rokov: Františka Prievozníková

Oľga Sedláčková
Srdečne blahoželáme! 

Zavrela oči, srdce prestalo biť,
Aj keď tak veľmi chcela žiť.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
No v našich srdciach budeš navždy žiť.

 Dòa 30. júna uplynie pä� rokov 
od smrti mojej milovanej manželky,
maminky, babièky

Anny BABUŠKOVEJ. 

S úctou a láskou spomínajú
manžel František, dcéra Drahomíra

a syn Ferko s rodinou.
Ïakujeme priate¾om, príbuzným

a známym, ktorí na òu spomínajú.
-N-

 Ve¾mi pekne ïakujeme príbuz-
ným, priate¾om a známym, ktorí vypreva-
dili na poslednej ceste nášho zosnulého

Ota PODMELU,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 73 ro-
kov. Zároveò ïakujeme za kvetinové da-
ry a prejavy sústrasti.

Smútiaca manželka a celá rodina
P-No 2704/16

PREÈO TAKÝ NEZÁUJEM?
MO JDS v znaènom predstihu a za mnohostrannej medializácie pozývala svojich èlenov,

ale i ostatných obèanov nášho mesta na besedu „Bezpeèná jeseò života“, ktorú vykonala
kpt. Mgr. Jakubèáková, policajtka Krajského riadite¾stva PZ Trnava, zúèastnilo sa iba 31 ob-
èanov. Jej rady uverejòujeme na strane 9. Ešte horšie dopadla akcia 16. júna Prehliadka
speváckych súborov pri ZO JDS v okrese Pieš�any. Krásne slovenské piesne si vypoèulo iba
sedem Vrbovèanov.

PRIPRAVUJEME
- 23. júl, 13. alebo 20. august – zájazdy na kúpalisko.
- 19. - 20. - 21. júl: Celoslovenské športové hry v Šamoríne.
- 21. augusta – 29. augusta Dovolenka pri mori, Taliansko.
- 29. augusta – SNP                                          Predsedníèka MO JDS M. RAFFAYOVÁ

V dòoch 11. a 12. júna sa èlenovia vrbovského Dyvalla spod šikmej veže už po druhý raz
predstavili s hrou Sprisahanie v Spišskej Sobote. Pozvanie prijali od mesta Poprad pri príleži-
tosti 270. výroèia od narodenia Mórica Beòovského a 230. výroèia od jeho úmrtia. Mestská
èas� si tiež pripomína 190 rokov od smrti Zuzany Hönschovej, manželky Beòovského. Diva-
delníci sa zúèastnili aj dobového jarmoku pod názvom Ako žili a bývali naši predkovia, kde
dotvárali atmosféru v kostýmoch. V rámci programu bolo okrem iného odha¾ovanie nových
informaèných tabú¾, ktoré sú rozmiestnené po celej historickej Spišskej Sobote a približujú
dejiny jednotlivých budov a ich významných obyvate¾ov. Spišská Sobota je od roku 1950 ve-
dená ako národná kultúrna pamiatka, ktorá stojí za návštevu. Hra sa v podaní vrbovského
ochotníckeho divadla aj tento raz stretla s ve¾kým ohlasom a diváci odchádzali z predstave-
nia s pozitívnymi dojmami. Mesto Poprad poskytlo divadelníkom ubytovanie a aj vïaka tomu
im pripravilo nezabudnute¾nú spomienku na toto jedineèné miesto. Zároveò ïakujeme za vý-
raznú podporu mestu Vrbové.                                                               Lenka PETERKOVÁ

Boles�ou unavená, tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko èo si rada mala.
S tichou spomienkou len k hrobu chodíme,
pri plameni svieèok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie by�,
no v našich srdciach „mama“ budeš navždy ži�.

So smútkom v srdci si dòa 16.
júla pripomíname 10. výroèie úmrtia
našej milovanej maminy, babiny a
prastarej mamy 

Anky MACHOVEJ.
S láskou deti, vnúèatá a pravnú-

èatá Melinka, Maxík, Pa�ko a Lucka
P-No 2664/16 1 

Dòa 29. júna by sa dožil 25 rokov náš milo-
vaný Juraj ŠVARC. 

�ažko sa nám s Tebou lúèilo,
�ažko je nám bez teba ži�.
Láska však smr�ou nekonèí,
v srdciach nám navždy zostaneš ži�.

S láskou na teba spomíname deò, èo deò,
rodièia, súrodenci, stará mama a ostatná rodi-
na.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

P-No 2279/16

Dòa 26. júna uplynulo 30
rokov od smrti nášho drahého
manžela a otca 

Jozefa ONDAÈKU.
 Si stále v našich srdciach.

Kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.

Manželka Anna, dcéra Jana s rodi-
nou a syn Jozef

P-No 2356/16

Boles�ou unavený tíško si zaspal. 
Zanechal si všetkých, èo si mal rád, 
ale v našich srdciach zostávaš ži�.

Vïaka všetkým, ktorí sa
17. júna prišli rozlúèi� s mo-
jim manželom, otcom, starým
otcom, bratom a švagrom 

Jaroslavom KRÁLOM.
Za tichú spomienku ïaku-

je manželka Mária, syn Jaro-
slav a dcéra Erika s rodinami a celá rodi-
na Králová
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Na zaèiatku sa de�om predstavili poli-
cajné zložky z útvaru kynológie. Deti mali
možnos� vidie� zásah vycvièeného policaj-
ného psa, ktorý najprv správne vyòuchal
ukrytý predmet, potom ukázal prvky po-
slušnosti a nakoniec predviedol ako vie
zneškodni� páchate¾ov. Keïže si deti vy-
skandovali prídavok, tak sa figurant v o-
chrannom obleku – náš kriminálnik ešte
riadne zapotil. Psík ukázal ako nekom-
promisne vie zatoèi� so zloèincami. 

Následne predviedli svoje umenie cvi-
èenci taneèného bojového umenia Capo-
eira Abada pod vedením Tomáša Ševèí-
ka. 

Každé die�a dostalo na obèerstvenie
džús a keksík a kto mal chu�, mohol si
zamaškrti� aj na cukrovej vate.

Prestávky medzi vystúpeniami vypåòal
moderátor rôznymi sú�ažami, za ktoré bo-
li deti odmenené vecnými cenami. 

Po skonèení programu sa deti presu-
nuli na pri¾ahlú asfaltovú plochu, kde do-
brovo¾ní hasièi mesta Vrbové ukázali, ako
si vedia rýchlo poradi� s nebezpeèným
ohòom, èomu predchádzalo vysvetlenie
ako sa v danej situácii majú deti správne
zachova�. Privolaní hasièi za zvuku vý-

stražnej sirény i následný úspešný zákrok
zanechal v malých divákoch hlboký do-
jem.

Neïaleko už na deti èakali zaparkova-
né sanitky, ïalšie hasièské autá, ale aj
dopravný policajti zo svojimi vozidlami.
Malý zvedavci si mohli s pomocou ochot-
ných hasièov, policajtov èi pracovníkov
výrobcov sanitiek vyskúša� aké to je se-
die� v týchto vozidlách, pusti� majáky ale-
bo vyskúša�, ako fungujú nosidlá a vyba-
venie v sanitkách.

Aby si na svoje prišli i tí najmenší, na
trávnatej ploche sa mohli vyšanti� na ve¾-
kom a malom nafukovacom hrade.

Na úplný záver sa prišla ukáza� i sláv-
na Rapideèka z populárneho komediálne-
ho seriálu Horná Dolná.

Poobedná èas� sa konala pri dome
kultúry. Ešte pred zaèatím programu sa
šírila okolím vôòa chystaného gulášu pod
vareškou guláš majstra Zdenka Bielika
st. Každý, kto pocítil hlad dostal gulášik
zadarmo. 

Program otvorili o 15 tej hudobníci
Tango Ansabel, potom vystúpili žiaci
CZUŠ Vrbové, nasledovalo divadielko
PIKI (ELÁ HOP). 

Branislav Jobus predstavil svoj novú
knižku pre deti, èo spestril hudobným vy-
stúpením. Na záver sa predstavili vrbov-
skí capoeiristi s hos�ami z Bratislavy. 

O zábavu sa po celý èas staral zabá-
vaè a umelec v jednom p. Kasprzyk, ktorý
robil okrem zábavy aj motivaèné hry, kto-
ré odmeòoval vecnými cenami. Pre detiè-
ky boli nachystané tvorivé dielne a ve-
selé ma¾ovanie na tvár, i nafukovací
hrad. 

Poèas celého dòa bol zabezpeèený
pitný režim, zdravotná služba z radov èle-
nov Èerveného kríža vo Vrbovom.

MDD podporili a vecné ceny venovali:
- mesto Vrbové,
- Mestský futbalový klub,
- p. Marcel Holan,
- p. Martin Kimerling,
- Tyros,
- Semikron,
- Killy.
 Všetky sladké odmeny i vecné ceny

boli odovzdané i Špeciálnej škole, ktorá
spravila zaujímavý program vo svojich
priestoroch.

Poïakovanie patrí i riadite¾ovi Gymná-
zia J. B. Magina vo Vrbovom Ferkovi Glo-
sovi za poskytnutie žiakov na vypomoc
organizátorovi.

Ve¾ké poïakovanie patrí všetkým, kto-
rí sa prièinili o krásne úsmevy na tvárach
našich detí.                         

BR, foto PK

Mesto Vrbové zorganizovalo oslavu MDD
Program bol 3. júna rozdelený na dve èasti. V doobednej èasti sa deti

oboch základných škôl i oboch materských škôl stretli v priestoroch mest-
ského futbalového štadióna. Deti sa usadili na tribúnu, kde ich uvítal zabá-
vaè a moderátor Richard Vrablec.
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Systém nakladania so separovaným odpadom
v meste Vrbové od 1. júla 2016

Papier
Interval vývozu: 1 x za 4 týždne pre bytové domy a rodinné

domy, ako aj formou školského zberu.
Druh nádoby: modré plastové 1 100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: noviny, èasopisy, brožúry, cenníky, zošity, knihy,

listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, vlnitá le-
penka, papierové škatule, kartón, obálky, letáky, katalógy, pla-
gáty, poh¾adnice, baliaci papier, adresáre, telefónne zoznamy,
hygienicky závadný papier...

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované ma-
teriály (tzv. tetrapaky), voskovaný papier, papier s hliníkovou fó-
liou, silne zneèistený èi mastný papier, kopírovací papier, perga-
menový, asfaltový, dechtový papie, brúsny, mastný, lakovaný,
napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuv-
nícka lepenka, papierový prach a výseky z dierovaèiek...

Termíny zberu papiera do konca roka 2016:
júl - 18. pondelok

august - 15. pondelok
september - 12. pondelok

október - 10. pondelok
november - 7. pondelok
december - 5. pondelok

Zberový papier sa bude zbera� do 1 100-litrových plastových
kontajnerov modrej farby, (všetky kontajnery budú preh¾adne oz-
naèené). Prosíme týmto obèanov, aby vytriedený papier odklada-
li do kontajnerov na týchto zberových miestach v rámci urèených
zberových stojísk, ktorých je v meste 51 ks:

Organizácia vývozu separátu – PLASTY - bude zabezpeèova-
ná dvojakým spôsobom, vývoz plastov zo zberových stojísk na
sídliskách a vývoz plastov z rodinných domov:

Plasty - vývoz zo stojísk na sídliskách
Interval vývozu: 1 x za 4 týždne pre bytové domy.
Druh nádoby: žlté plastové 1 100-litrové kontajnery pre by-

tové domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, f¾aše od nápojov v stlaèenom

stave, kozmetických a èistiacich prípravkov, prepravky fliaš,
tégliky od jogurtov, hraèky, penový polystyrén, poháriky z auto-
matov a iné plastové nádobky z kozmetiky a potravín...

Nezbiera sa: obaly zneèistené chemikáliami a olejmi, viac-
vrstvové kombinované materiály, hrubo zneèistené plasty, pod-
lahové krytiny, guma, molitan a pod.

Termíny zberu plastov zo stojísk na sídliskách do konca
roka 2016:   

júl - 4. pondelok
august - 1. a 29. pondelok
september - 26. pondelok

október - 24. pondelok
november - 21. pondelok
december - 19. pondelok

Plasty prosím uklada� vždy v stlaèenom stave z dôvodu zvý-
šenia objemnej kapacity kontajnerov, ktoré sa budú zbera� do
1 100-litrových plastových kontajnerov žltej farby (všetky kontaj-
nery budú preh¾adne oznaèené). Prosíme týmto obèanov, aby
vytriedené plasty odkladali do uvedených kontajnerov na týchto
zberových miestach v rámci urèených zberových stojísk, ktorých
je v meste 54 ks:

Plasty  - vývoz z rodinných domov  
Interval vývozu: 1 x za 6 týždòov pre rodinné domy.
Druh nádoby: 120-litrové vrecia pre rodinné domy.

Ulica Počet kontajnerov
M. A. Beòovského 1
Bernolákova 3
gen. M. R. Štefánika - Dom služieb 1
Hoštáky 1
Hviezdoslavova 1
Kopanièky 1
Novoutvorená 1
Po¾ná 1
Sadová 2
Sídlisko 6. apríla 8
J. Zigmundíka 1
Strážovská 1
Školská I. ZŠ 2
Sietna 1
Ulica  M. A. Beòovského – Gymnázium 1
gen. M. R. Štefánika 3
Hollého 1
Hrabinská 1
Komenského II. ZŠ 1
Námestie J. Emanuela 2
Oslobodenia 1
Rekreaèná 1
Sídlisko 9. mája 6
Sídlisko SNP 3
Slovanská 1
Súkennícka 2
Vinohradnícka 2
Sietna - Semikron 1

Ulica Počet kontajnerov
M. A. Beòovského 1
Bernolákova 3
gen. M. R. Štefánika - Dom služieb 1
Hoštáky 1
Hviezdoslavova 1
Kopanièky 1
Novoutvorená 1
Po¾ná 1
Sadová 2
Sídlisko 6. apríla 9
J. Zigmundíka 1
Strážovská 1
Školská I. ZŠ 3
Sietna 1
Ulica  M. A. Beòovského – Gymnázium 1
gen. M. R. Štefánika 3
Hollého 1
Hrabinská 1
Komenského II. ZŠ 1
Námestie J. Emanuela 2
Oslobodenia 1
Rekreaèná 1
Sídlisko 9. mája 6
Sídlisko SNP 3
Slovanská 1
Súkennícka 2
Vinohradnícka 3
Sietna - Semikron 1
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Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, f¾aše od nápojov v stlaèenom sta-
ve, kozmetických a èistiacich prípravkov, prepravky fliaš, tégliky
od jogurtov, hraèky, penový polystyrén, poháriky z automatov a
iné plastové nádobky z kozmetiky a potravín...
Nezbiera sa:  obaly zneèistené chemikáliami a olejmi, viacvrst-
vové kombinované materiály, hrubo zneèistené plasty, podlaho-
vé krytiny, guma, molitan a pod.
Termíny zberu plastov z rodinných domov do konca roka 2016:

júl - 4. pondelok
august - 15. pondelok

september - 26. pondelok
november - 7. pondelok

december - 19. pondelok
Plasty prosím uklada� vždy v stlaèenom stave z dôvodu zvýšenia
objemnej kapacity vriec, ktoré sa budú zbera� do 120-litrových
vriec, prosíme týmto obèanov, aby vytriedené plasty vždy v deò
vývozu pod¾a harmonogramu vyložili pred svoje domy, nové
prázdne vrecia budú dodané do domácnosti pri zbere (vyme-
nených vriec bude to¾ko, ko¾ko bude odovzdaných naplnených
vriec, t. j. keï vyseparujete dve vrecia, tak vám budú pri zbere
do ïalšieho zberového obdobia poskytnuté dve vrecia a pod.).

Sklo
Interval vývozu: 1 x za 4 týždne pre bytové domy aj rodinné

domy, ako aj formou školského zberu.
Druh nádoby: zelené plastové 1 100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: sklené f¾aše, okná, poháre od zaváranín a iné

sklené nádoby, všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmie-
šané...

Nezbiera sa: zneèistené sklenené f¾aše a nádoby – neèistoty
nesmú obsahova� (piesok, uhlie, kovy, cement, drevo, kožu, gu-
mu, papier a iné), kovové a plastové uzávery fliaš, sklá vystuže-
né drôtom, žiarivky, porcelán... 

Termíny zberu skla do konca roka 2016:
júl - 4. pondelok

august - 1. a 29. pondelok
september - 26. pondelok

október - 24. pondelok
november - 21. pondelok
december - 19. pondelok

Zberové sklo sa bude zbera� do 1 100-litrových plastových
kontajnerov zelenej farby (všetky kontajnery budú preh¾adne oz-
naèené). Prosíme týmto obèanov, aby vytriedené sklo odkladali
do uvedených kontajnerov na týchto zberových miestach v rámci
urèených zberových stojísk, ktorých je v meste 49 ks:    

 Kovy  a  kovové obaly
Interval vývozu: 4 x za rok pre bytové domy aj rodinné domy.
Druh nádoby: èervené plastové 1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: kovové obaly z nápojov, vyèistené konzervy z kom-

pótov a potravín, kovové výrobky a súèiastky, železo, hliník a
pod.

Nezbiera sa: zneèistené kovy a kovové obaly, tetrapakové
obaly, ve¾ké a �ažké kovové èasti, ktoré môžu poškodi� nádobu,
kovové obaly od nebezpeèných látok, farieb, sprejov a pod.

Termíny zberu kovov a kovových obalov do konca roka 2016:
september 23. piatok
december - 16. piatok

Zberový kov a kovové obaly sa budú zbera� do 1 100-litro-
vých plastových kontajnerov èervenej farby (všetky kontajnery bu-
dú preh¾adne oznaèené). Prosíme týmto obèanov, aby vytriedené
kovy odkladali do uvedených kontajnerov na týchto zberových
miestach v rámci urèených zberových stojísk, ktorých je v meste
6 ks:    

Ako novinka bude od 1. júla v našom meste zavedený sepa-
rovaný zber tetrapakových obalov, ktoré sa doteraz nezberali,
preto prosíme preštudova� si podrobne harmonogram zberu a
preh¾ad o zberových stojiskách, zatia¾ sa budú tetrapaky zbera�
len na spoloèných zberových stojiskách, následne od 1. januára
2017 by sme prešli na zber tetrapakov aj s rodinných domov
tak, ako pri plastoch – teda zber do vriec. Vývozca odporúèa aby
sa obaly prerezali po dåžke, vypláchli a prosím uklada� vždy
v stlaèenom stave z dôvodu zvýšenia objemnej kapacity kontaj-
nerov.

Tetrapaky príp. ostatné viacvrstvové
kombinované materiály

Interval vývozu: 10 x za rok pre bytové domy aj rodinné do-
my.

Druh nádoby: oranžové plastové 1 100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: tetrapaky a ostatné viacvrstvové kombinované

materiály, obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné obaly
s oznaèením C/PAP...

Nezbiera sa: zneèistené tetrapaky a ostatné viacvrstvové
kombinované materiály rôznymi surovinami...

Termíny zberu tetrapakov do konca roka 2016: 
júl - 27. streda

 august - 24. streda
september - 21. streda

október - 19. streda
december 14. streda

Zber tetrapakov sa bude zbera� do 1 100-litrových plastových
kontajnerov oranžovej farby (všetky kontajnery budú preh¾adne
oznaèené). Prosíme týmto obèanov, aby vytriedené tetrapaky od-
kladali do uvedených kontajnerov na týchto zberových miestach
v rámci urèených zberových stojísk, ktorých je v meste 15 ks:

Ulica Počet kontajnerov
M. A. Beòovského 1
Bernolákova 3
gen. M. R. Štefánika - Dom služieb 1
Hoštáky 1
Hviezdoslavova 1
Kopanièky 1
Novoutvorená 1
Po¾ná 1
Sadová 1
Sídlisko 6. apríla 8
J. Zigmundíka 1

Strážovská 1
Školská I. ZŠ 2
Sietna 1
gen. M. R. Štefánika 3
Hollého 1
Hrabinská 1
Komenského II. ZŠ 1
Námestie J. Emanuela 2
Oslobodenia 1
Rekreaèná 1

Ulica Počet kontajnerov
Bernolákova 1

Vinohradnícka 1
Sietna 1

Sídlisko 9. mája 1
Sídlisko 6. apríla 1
Sídlisko SNP 1

Ulica Počet kontajnerov
Sídlisko 9. mája 6

Sídlisko SNP 3
Slovanská 1

Súkennícka 2
Vinohradnícka 2
Sietna - Semikron 1
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V mesiaci máj 2016 bolo prijaté MsZ VZN è. 7/2016 o od-
padoch, v ktorom bola riešená aj problematika zberového obje-
mového odpadu a drobné stavebné odpady nasledovne: 

1) Mesto zabezpeèuje zber a odvoz objemového odpadu na-
sledovne: 

a) Pre fyzické osoby s trvalým, resp. prechodným pobytom
na území mesta, je umožnené dováža� objemový odpad na zber-
ný dvor zriadený mestom. Na zberný dvor môžu dováža� odpad
aj majitelia nehnute¾ností na území mesta s trvalým pobytom
mimo mesta, ktorí sú platite¾mi miestneho poplatku za KO na
území mesta Vrbové.   

b) 2 x roène zberom do ve¾koobjemových kontajnerov roz-
miestnených na zbernom dvore pod¾a spracovaného harmonog-
ramu, spravidla na jar a jeseò. Harmonogram bude zverejnený
na webovej stránke mesta.

 2) Mesto má zriadený zberný dvor odpadu na Ulici gen. M.
R. Štefánika è. 174/44 (bývalý Vetes), kde môžu fyzické osoby
s trvalým, alebo prechodným pobytom na území mesta donies�
nasledovné odpady:

a) objemový odpad v súlade s § 10 ods. 1 tohto VZN,    
b) triedené zložky KO v zmysle § 11 tohto VZN,     
c) biologicky rozložite¾né odpady v zmysle § 11 ods. 9) tohto

VZN,      
d) SO za podmienok uvedených v § 10 ods. 9 tohto VZN,  
e) biologicky rozložite¾ný kuchynský odpad v zmysle § 11

ods. 9, písm. d) tohto VZN,    
f) jedlé oleje a tuky v zmysle § 11 ods. 10) tohto VZN, 
g) vyradené elektrické a elektronické zariadenia (vedené

v Katalógu odpadov ako „O“- ostatné) v zmysle § 10 ods. 7)
tohto VZN, 

h) nebezpeèné odpady v zmysle § 10 ods. 5) tohto VZN
v primeranom množstve.

3) Pracovná doba na Zbernom dvore bude od 1. 7. 2016
v pracovné dni:

- Pondelok, streda a piatok od 7.30 do 14.30 hod. 
- Utorok a štvrtok od 7.30 do 18.00 hod. 
- Sobota od 8.00 do 13.00 hod., okrem sviatkov. 
Osoba dovážajúca odpad je povinná preukáza� sa dokladom

totožnosti.
4) Dovezené množstvá odpadu musia by� primerané spotre-

be fyzickej osoby dovážajúcej odpad. 
5) Na zberný dvor je možné doviez� nasledovné KO s nebez-

peènými vlastnos�ami: 
a) 200119 - pesticídy, 
b) 200121 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortu�, 
c) 200123 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluóro-

vané uh¾ovodíky, 
d) 200126 - oleje a tuky iné ako v 200125, 
e) 200127 - farby, tlaèiarenské farby, lepidlá a živice obsa-

hujúce nebezpeèné látky, 
f) 00135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

obsahujúce nebezpeèné látky. 
6) Ukladanie pneumatík a starých vozidiel na zbernom dvore

je zakázané. 
7) Mesto urèuje držite¾om:
a) elektrozariadení z domácností – odovzda� oprávnenej

osobe poèas zberu NO alebo v areáli zberného dvora, 
b) opotrebovaných batérií a akumulátorov - odovzda� opráv-

nenej osobe poèas zberu NO, je zakázané ich ukladanie na
zbernom dvore,

c) žiariviek, odpadových olejov, NO z domácností, alebo
obalov s obsahom NO - odovzda� oprávnenej osobe poèas zberu
NO alebo v zbernom dvore,

8) Veterinárne lieky a humanitárne lieky nespotrebované fy-
zickými osobami, vrátane zdravotníckych pomôcok je možné
odovzda� vo verejných lekáròach na území mesta (v zmysle §
81 ods. 8, písm. e) bod 4). 

9) Mesto zavádza množstvový zber DSO za nasledovných
podmienok: 

a) DSO môžu doviez� na zberný dvor fyzické osoby s trvalým
pobytom na území mesta, a to z bežných udržiavacích prác vy-
konávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, ktorá
platí miestny poplatok za KO. 

b) DSO je možné odovzda� na zbernom dvore po zaplatení
miestneho poplatku v hotovosti priamo na zbernom dvore pove-
renému pracovníkovi v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
o miestnom poplatku za KO a DSO, urèeného na príslušný ka-
lendárny rok. Na prepoèet hmotnosti dovozeného DSO bude
slúži� prevodová tabu¾ka vydaná Ministerstvom životného prost-
redia SR. 

Zmesový komunálny odpad 
Interval vývozu: 1 krát za týždeò pre bytové domy, aj rodinné

domy.
Druh nádoby: èierne alebo zelené plastové 120-litrové nádo-

by a kovové 110-litrové nádoby.
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú

ïalej triedi�.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané uklada� akéko¾vek

stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo,
popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpeèné od-
pady, biologicky rozložite¾ný odpad, ako aj iné odpady.

Drobný stavebný odpad
Interval vývozu: množstvový zber drobných stavebných odpa-

dov – priebežne.
Zber je samostatne spoplatnený v zmysle § 3 ods. 1, písm.

b) VZN è. 3/2016 vo výške 0,10 € za 1 kg, kde na prepoèet
hmotnosti dovozeného DSO bude slúži� prevodová tabu¾ka vy-
daná Ministerstvom životného prostredia SR. 

Miesto zberu: Zberný dvor.
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsa-

hom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunál-
neho odpadu, èi zložiek triedeného zberu odpadov.

Zber komunálneho a separovaného odpadu bude prebieha�
pod¾a spracovaného harmonogramu od 1. júla 2016 v tzv. skú-
šobnom režime, budeme sledova� dostatoènos� frekvencií vývo-
zov, ako aj naplnenie nádob a v mesiaci november vyhodnotíme
získané poznatky a budeme nastavova� harmonogram zberu na
rok 2017 pod¾a zistených poznatkov v II. polroku 2016. Takže
na základe uvedeného chcem poprosi� obèanov o trpezlivos� a
ústretovos�, lebo vždy keï sa nieèo zaèína robi� inak, po novom
prináša to so sebou aj problémy a nervozitu. 

V nasledujúcich dòoch budeme distribuova� do všetkých do-
mácností harmonogramy zberov komunálneho aj separovaných
odpadov, taktiež budeme distribuova� plastové vrecia do rodin-
ných domov, kde sa po novom bude zbera� separovaný zber
plastov. O všetkých zberoch sa budeme snaži� informova� as-
poò dva dni pred vývozom aj mestským rozhlasom a taktiež aj
naïalej budeme vykonáva� osvetu prostredníctvo Hlasu Vrbové-
ho.  

Ešte raz chcem poprosi� všetkých obèanov, aby k separova-
niu odpadu pristupovali serióznym spôsobom, lebo pod¾a nové-
ho prijatého zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch mesto dosta-
ne zaplatené za každý kilogram vyseparovaného odpadu a opaè-
ne, pod¾a toho istého zákona všetko, èo obèania nevyseparujú
a zlikvidujú ako zmesový komunálny odpad, to musí potom za-
plati� mesto zo svojho. Bol by som ve¾mi nerád, aby sme v bu-
dúcnosti museli zvyšova� poplatky za komunálne odpady len
z dôvodov neseriózneho prístupu a ¾ahostajnosti obèanov.   

JUDr. Štefan KUBÍK,viceprimátor

Ulica Počet kontajnerov
Bernolákova 2
Hollého 1
Sadová 1
Sídlisko 6. apríla 3
Námestie J. Emanuela 1
Vinohradnícka 1
gen. M. R. Štefánika 2
Hviezdoslavova 1
Sídlisko 9. mája 1
Sídlisko SNP 1
Sietna 1



RBOVÉHOHV
LAS



strana 9 13-14/2016RBOVÉHOHV
LAS

1. Niekto vám zavolá na pevnú linku
alebo mobil,  predstaví sa ako váš prí-
buzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a
žiada o finanènú pomoc. Neskôr vám o-
pä� zavolá, že pre peniaze nemôže prís�
a poprosí vás, aby ste peniaze odovzdali
jeho sekretárke, kamarátovi èi inej oso-
be.   

• Èo najskôr si overte, èi naozaj volal
váš príbuzný. Obratom mu zavolajte.  

• Nikdy nedávajte peniaze osobe,
ktorú nepoznáte, aj  keï vám tvrdí, že ju
za vami posiela váš príbuzný. 

2. Niekto vás osloví na ulici s tým,
aby ste mu ukázali cestu do nemocnice.
Následne vás úpenlivo prosí, aby ste mu
požièali peniaze na zaplatenie operácie
pre jeho známeho alebo príbuzného, kto-
rý mal �ažkú nehodu a leží v nemocnici
vo vážnom stave a ako zálohu vám po-
núkne peniaze v inej mene. 

• Nepristupujte na takúto požiadav-
ku. Vyhýbajte sa komunikácii s neznámy-
mi osobami.  

• Nesúhlaste s výberom peòazí pre
cudzie osoby zo svojich osobných úètov
alebo bankomatu.

3. Niekto vám zazvoní pri vašich dve-
rách a tvrdí, že vám prišiel odovzda� vý-
hru alebo vám niekto telefonicky oznámi,
že ste sa stali výhercom.

• Nevpúš�ajte neznáme osoby do
svojich príbytkov. Neprejavte záujem o vy-
platenie výhry.

• Cez telefón nikdy neposkytujte svo-
je osobné údaje alebo údaje o rodinných
pomeroch. 

• Majte na pamäti, že žiadna spoloè-
nos� nevypláca peòažné výhry v hotovosti
prostredníctvom svojich zamestnancov a-
lebo prostredníctvom telefonátov, èi
iných osôb. 

4. Niekto vám zazvoní pri dverách a
predstaví sa ako pracovník plynární, elek-
trární, vodární, èi iných spoloèností a tvr-
dí, že prišiel odpísa� stav plynomeru, vo-
domeru, elektromeru alebo vám prišiel
vyplati� preplatok èi inkasova� nedoplatok
za tieto služby alebo vám ponúka zvýše-
nie dôchodku, sociálnu pomoc, èi poskyt-
nutie inej služby.  

• Overte si, èi ide o skutoèných za-
mestnancov týchto inštitúcií. Zavolajte do
ich spoloènosti alebo na obecný úrad
alebo sa poraïte so svojimi príbuznými.

• Vždy majte na vidite¾nom mieste
dôležité kontakty (napr. polícia, hasièi,
mestská polícia, susedia, príbuzní, ties-
òové volanie, bezplatná tiesòová senior
linka 0800 172 500).

• Neostávajte s cudzími osobami o-
samote, pokia¾ môžete, požiadajte svojho

suseda alebo príbuzného, aby bol prítom-
ný pri vstupe neznámych osôb do vášho
príbytku.

• Nevyberajte peniaze pred neznámy-
mi osobami. Nenechávajte  cudzie osoby
vo vašich príbytkoch osamote. 

5. Niekto vám zazvoní pri vašich dve-
rách a ponúka vám na predaj rôzny tovar
za výhodné z¾avy (napr. hrnce, nože, de-
ky, stavebné náradie, zdravotnícke po-
môcky).  

• Nevpúš�ajte neznáme osoby do
svojich príbytkov. Nekupujte tovar, ktorý
nepotrebujete.

• Pred kúpou tovaru sa vždy poraïte
sa so svojimi príbuznými alebo známymi. 

• Majte na pamäti, že tovar, ktorý
vám ponúkajú neznáme osoby priamo
vo vašich príbytkoch  za výrazné z¾avy a-
lebo s darèekmi zadarmo, môže by� ne-
kvalitný, nefunkèný alebo predražený.  

SENIORI POZOR!
AK SA VÁM STANE NIEKTORÁ Z PO-

PÍSANÝCH UDALOSTÍ, BUÏTE VE¼MI O-
BOZRETNÍ A NEVPÚŠ�AJTE NEZNÁME
OSOBY DO SVOJICH PRÍBYTKOV, NEVY-
BERAJTE PRED NIMI PENIAZE, ALE
SNAŽTE SI ZAPAMÄTA� ÈO NAJVIAC
INFORMÁCIÍ K POPISU PODOZRIVÝCH
OSÔB, K MOTOROVÉMU VOZIDLU NA
KTOROM SA POHYBOVALI, NAJMÄ E-
VIDENÈNÉ ÈÍSLO, TYP A FARBU, AKO
AJ INÉ INFORMÁCIE, KTORÉ POMÔŽU
POLÍCII PRI PÁTRANÍ PO PODVODNÍ-
KOCH A ZLODEJOCH, KTORÍ SA VÁS
SNAŽILI OKLAMA� ALEBO OKRADNÚ�. 

V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ, IHNEÏ
KONTAKTUJE POLÍCIU NA ÈÍSLE 158.   
  

RADY PRE SENIOROV

VÁŽENÍ SENIORI!  

AKO SA NESTA� OBE�AMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV!

O z n a m u j e m e 
našim čitateľom, že ďalšie číslo

HLASU VRBOVÉHO 
vyjde 28. júla. 

Redakcia Hlasu Vrbového
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Vo Vítkove ví�azne!
V súboji draèích lodí na medzinárodnom stretnutí

Slovensko – Èesko – Po¾sko sa žiakom vrbovského
Gymnázia Jána Baltazára Magina podarilo pokori� se-
verných aj západných susedov s ve¾kým náskokom 30
sekúnd a stali sa ví�azmi tohto medzinárodného poduja-
tia. Aj napriek vetru a mokrému obleèeniu si to všetci
užili a s dobrým pocitom sa vrátili domov.

Školský výlet: Rusko
Naša poznávacia jazda sa zaèala vo Vrbovom, a

následne sme sa presunuli do hlavného mesta Lotyšska
- Rigy, kde sme mali na prehliadku mesta rovných 9 ho-
dín, ktoré nám pripadali ako vykúpenie, keïže celý
predchádzajúci deò a noc sme strávili na cestách v au-
tobuse. Riga na nás zapôsobila èarokrásnym dojmom.
Ïalšou krajinou na našom zozname bolo Estónsko, kon-
krétne jeho hlavné mesto Tallinn, kde sme boli aj ubyto-
vaní. Najkrajší zážitok nám poskytol výh¾ad z mest-
ských hradieb, ktorý umocnila všadeprítomná zeleò a
svieži morský vzduch. Prechod hranicami do Ruska trval
celých 6 hodín nekoneèného èakania na administratívne
záležitosti. Rusko nás privítalo typickým poèasím - za-
mraèenou oblohou, cez ktorú sem-tam vykuklo slnko.
Strávili sme tri nezabudnute¾né dni v Rusku, poèas kto-
rých sme videli mnoho krás Petrohradu. Najväèšmi na
nás zapôsobila budova Ermitáže. Je v nej uložené ne-
smierne množstvo umeleckých diel, a ak by sme chceli
vidie� všetky poklady v nej skryté, potrebovali by sme
„len“ 4 roky. Napriek nepriazni poèasia v Petrodvorci,
a taktiež v Cárskom Sele, ktoré sa nás snažilo odradi�
od prehliadky palácov a parkov. V Petrodvorci nás oèa-
rili skvostné fontány a v Cárskom Sele nám vyrazila
dych Jantárová komnata. Zapôsobilo na nás najmä bo-
hatstvo a honosnos�, ktoré reprezentujú ruský národ.
Zažili sme plavbu po rieke Neve pretekajúcej celým
Petrohradom, z ktorej bol nádherný výh¾ad na okolité
pamiatky. Náš deò sa týmto ešte neskonèil. Náš sprie-
vodca mal pre nás pripravenú jednu špecialitu - otvára-
nie mostov na Neve. Tento zážitok sme si vychutnali
najmä vïaka Bielym nociam - nociam, keï slnko zapadá
len na ve¾mi krátky èas a celý deò je svetlo. Po nedosta-
toènom spánku nás èakala dlhá cesta do druhého naj-
väèšieho mesta Litvy - Kaunasu. V òom sme dostali za
úlohu vyh¾ada� na mape 12 pamiatok a odfoti� sa s nimi.
Èo nás príjemne prekvapilo, bola pozemná lanovka
v strede mesta, ktorá nám ušetrila dlhý výstup do vyššej
èasti mesta. Za úspešné splnenie všetkých podmienok
sme boli bodovo ohodnotení, a neskôr aj ocenení. No,
ako sa vraví, všetky pekné veci sa musia raz skonèi� a
tak sa skonèil aj náš výlet. Cestu spä� na Slovensko
sme zvládli bez problémov, a doma sme zaspali síce
unavení, no obohatení o nové zážitky, skúsenosti a pria-
te¾stvá. Na záver by sme nielen my, autori tohto èlánku,
ale aj celý kolektív našej školy vrúcne poïakovali pani
profesorke Bobáòovej a pani profesorke Chromiakovej
za ich neskonalú trpezlivos�, obetavos� a nápomocnos�

s nami ako adolescentmi na tomto úžasnom výlete za
hranice rodného kraja.

Nápad roka 2016
aj s naším zastúpením
Na Slovensku a v Èesku nie je núdza o zaujímavé

projekty v oblasti technológií a podnikate¾ských nápa-
dov. Dôkazom toho bol aj tohtoroèný, v poradí už IX.
roèník tejto sú�aže, do ktorej sa prihlásilo rekordných
171 projektov z Èeska a Slovenska. Cie¾om sú�aže je
podpori� a oceni� unikátne podnikate¾ské zámery z dielní
mladých týmov a firiem a podpori� ich v ich ïalšej èin-
nosti.

Absolútnym ví�azom tohto roèníka v kategórii Cool-
pad Startup roku 2016 sa stal Pavel Koneèný. Jeho tým
Neuron Soundware vyvinul umelú inteligenciu, vïaka
ktorej sa poèítaèe uèia rozumie� zvukom. Zaujímavým
využitím tohto projektu v praxi je napríklad diagnostika
priemyselných zariadení.

Náš tým sa zúèastnil tejto sú�aže s projektom Ride-
lo, s ktorým sme sa snažili zauja� odbornú porotu, zlo-
ženú s odborníkov v oblasti start-upov, technológií a zá-
stupcov investorov.

V tak skvelej konkurencii sa nám podarilo prebojo-
va� medzi trinás� najlepších projektov a v koneènom po-
radí sme obsadili krásne 10. miesto ako jediní sú�ažiaci
zo Slovenska s vekovým priemerom 18 rokov, èo bolo
v sú�aži pre mnohých ako aj pre porotu prekvapujúce.

Tomuto úspechu predchádzal aj úspech a výhra
1. miesta v start-upovej sú�aži na Vysokej škole ekonó-
mie a manažmentu v Prahe, ktorá prebehla v decembri
minulého roku.

Sme študenti Gymnázia Jána Baltazára Magina
vo Vrbovom, ktoré nám vychádza maximálne v ústrety
v našej poèiatoènej podnikate¾skej èinnosti.

Náš projekt Ridelo je urèený pre širokú cyklistickú
verejnos� a prináša revolúciu vo svete kinetických cyklo-
nabíjaèiek pre mobilné zariadenia. Využívame našu
vlastnú technológiu založenú na princípe magnetov,
vïaka ktorej sme odstránili nadbytoèný odpor a hluk,
ktorý vzniká pri použití klasického alebo nábojového
dynama. Náš produkt umožòuje nabitie vášho zariade-
nia pomocou šlapania na bicykli. Nabitie zariadenia pri
použití nášho produktu trvá rovnako dlho ako pri použití
klasickej nabíjaèky, ktorú zapojíte doma do elektrickej
siete.

Úspech v tejto sú�aži nás ve¾mi potešil a zároveò aj
motivoval v našej ïalšej práci na tomto projekte s dúfa-
ním, že sa nám podarí získa� podporu investora a do-
tiahnu� našu víziu do zdarného konca.

Adrián PÁLEŠ, Filip Tomáška
www.rdlpower.com

Hodžov èlánok 2016
ZŠ a MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 3, v Bratislave

v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národ-
ným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad
ktorými od ich vzniku každoroène preberá záštitu úra-
dujúci predseda vlády SR, vyhlásila pre žiakov ZŠ a štu-
dentov gymnázií vo veku 13 - 15 rokov v Slovenskej re-
publike aj v zahranièí 9. roèník celoslovenskej sú�aže
Hodžov novinový èlánok 2016 na tému: Ako ví�azstvá
a prehry ovplyvòujú život èloveka. 

Sú�až bola venovaná nielen Milanovi Hodžovi, ale
aj ïalšiemu významnému politikovi – Alexandrovi Dub-
èekovi. Mottom sú�aže sa stali jeho slová: ,,Vývoj ¾ud-
stva nie je re�az ví�azstiev. Aj porážky ovplyvnili dejiny
sveta. Dodatoène je vždy ¾ahké poveda�, èi nieèo malo
zmysel, alebo èi to bolo naivné, alebo príliš odvážne.
Èlovek nemôže ís� iba do takého boja, o ktorom vopred
vie, že ho vyhrá; niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr
ukážu ako ví�azstvá, pretože uviedli èosi do pohybu.“

Druhým mottom sú�aže boli slová súèasného histo-
rika a sociológa Ivana Laluhu, ktorý bol blízkym priate-
¾om Alexandra Dubèeka:

,,Udalos� nemusí ihneï vyvola� zmenu, ale naštar-
tuje trend vývoja, ktorý sa v priebehu deja presadí...
Úvahy a vízie Alexandra Dubèeka a jeho spolupracovní-
kov reformátorov akoby boli ,,odviate vetrom“. Ale dneš-
né krízové momenty, už globálneho charakteru, ukazu-
jú, že rok 1968 a h¾adanie možností pri utváraní sociálne
spravodlivej a humánnej spoloènosti nezanikli, menia sa
len jeho formy a prejavy, ale podstata – implantova� zá-
kladné ¾udské cnosti do modelov nášho života – je per-
manentne aktuálna.

V tejto sú�aži naše gymnázium reprezentovala
žiaèka 1. BA triedy - Dominika Pánska.  Nako¾ko jej
práca porotu zaujala, bola pozvaná na slávnostné oce-
òovanie, ktoré sa uskutoènilo dòa 21. júna o 10:00 hod.
v Pálffyho paláci v Bratislave. Na podujatie prišla
v sprievode riadite¾a PaedDr. Ing. Františka Glosa, PhD.

Celé podujatie sa nieslo vo ve¾mi príjemnej a kul-
túrnej atmosfére. Medzi pozvanými hos�ami boli naprík-
lad aj riadite¾ Ústavu politických vied SAV Miroslav Pek-
ník, riadite¾ka ZŠ a MŠ M. Hodžu Etela Hessová a ge-
nerálna riadite¾ka NOC Jana Kresáková. Predseda po-
roty bol Emil Barèin. Na odovzdávaní cien sa zúèastnili
aj redaktori èasopisu Veda, ktorý venoval do sú�aže 150
výtlaèkov zborníku prác.    

Do 9. roèníka sú�aže sa zapojilo celkovo 81 prác,
z toho 5 prác zo slovenských škôl v Rumunsku a Srbsku
(Nadlak, Kovaèica, Kysáè, Stará Pazova). Porota oceni-
la 29 prác, z toho 2 práce boli navrhnuté na mimoriadne
ceny riadite¾a ústavu ÚPV SAV a starostu obce Suèany,
v zlatom pásme sa umiestnilo 8 prác s udelením 1., 2.
a 3. miesta, v striebornom pásme sa umiestnilo 10 prác
a v bronzovom pásme 9 prác. Okrem toho ešte 2 práce
získali èestné uznania. Úryvky zo všetkých ocenených
prác mali úèastníci možnos� poèu� poèas oceòovania.

Naša žiaèka Dominika Pánska sa napokon so
svojou prácou umiestnila v zlatom pásme. Celkovo me-
dzi prácami skonèila na 6. mieste. Okrem diplomu dos-
tala aj rôzne ceny, medzi ktorými boli napríklad knižky,
DVD, zborník prác èi poukaz na nákup kníh.

Oceòovanie spríjemnili aj spevácke a hus¾ové vy-
stúpenia žiakov ZŠ a MŠ M. Hodžu. Na konci bolo pre
všetkých prichystané príjemné obèerstvenie v podobe
chlebíèkov, koláèikov a rôznych nápojov. 

Gratulácia jubilantke
V minulých dòoch sa dožila okrúhleho
životného jubilea riadite¾ka Základnej

školy na Komenského ulici vo Vrbovom 
Mgr. Viera RAPANTOVÁ.

Pri tejto príležitosti ju prijala primátor-
ka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá, ktorá jej srdeène zagratulovala a zaže-
lala všetko dobré do ïalších rokov. Záro-
veò jej za dlhoroènú vzornú prácu vo vr-
bovskom školstve a na poste riadite¾ky
školy odovzdala Pamätnú medailu mesta
Vrbové.

-rb-, PK

Z aktivít gymnázia
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Hneï po Ve¾konoèných prázdninách sme
naplno odštartovali a žiaci sa pod vedením
vyuèujúcich zúèastnili mnohých sú�aží, podu-
jatí a aktivít, na ktoré sa v tomto školskom
roku pripravovali.

Koncom marca boli zaslané výtvarné práce
žiakov našej školy do sú�aže Biblia oèami detí,
ktorú organizoval Diecézny katechetický úrad
Trnava. V tejto sú�aži dosiahla vynikajúci ús-
pech žiaèka 9. roèníka Milada Hanicová, ktorá
za svoju prácu získala 1. miesto v 5. kategórii
– žiaci 7. – 9. roèníka a postúpila tak do celo-
slovenského kola. V piatok 1. apríla navštívil
našu školu známy vrbovský hudobník a autor
kníh pre deti Braòo Jobus. V zaujímavej bese-
de so žiakmi 1. stupòa porozprával mnohé zá-
žitky zo svojej práce, predniesol ukážky zo svo-
jich kníh a svojej hudobnej tvorby a besedoval
s de�mi. Beseda bola prípravou na zábavné
podujatie pre žiakov 1. stupòa Noc s Anderse-
nom, ktoré sa uskutoènilo v piatok 1. apríla
od 18. hodiny v priestoroch našej školy. Prihlá-
sení žiaci absolvovali tvorivé èítanie, hravé ak-
tivity, vo svojich triedach èítali Andersenove
rozprávky, v interaktívnej uèebni vytvárali pro-
jekty o Andersenovi a sú�ažili v športových dis-
ciplínach v telocvièni. Po ukonèení všetkých
aktivít boli odmenení cenami z bohatej tombo-
ly a pamätným listom. Všetci sa tešili na pre-
nocovanie v škole do rána 2. apríla. 

V utorok 5. apríla žiaèky bojovali v okres-
nom kolo vo vybíjanej. V rovnakom èase sa
matematické úlohy snažili vyrieši� šiestaci a
siedmaci v okresnom kole Matematickej olym-
piády, žia¾, bez väèších úspechov. 6. apríla
deviataci absolvovali Testovanie 9. Vo štvrtok
7. apríla a v piatok 8. apríla sa uskutoènilo
v centre vo¾ného èasu Ahoj okresné kolo reci-
taènej sú�aže v prednese slovenskej poézie
a prózy Hollého pamätník. Vo štvrtok sú�ažili
žiaci v prednese poézie a v piatok v prednese
prózy. V 1. kategórii v poézii získala za svoj
prednes Nelly Böhmová pekné 3. miesto.

V piatok 8. apríla sa na futbalovom ihrisku
v Maduniciach uskutoènilo 2. kolo futbalového
turnaja Coca-Cola Cup. Turnaja sa zúèastnili
družstvá žiaèok ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ Sche-
rera Pieš�any a ZŠ Školská ul. vo Vrbovom.
Naše družstvo spomínané kolo vyhralo a po-
stúpilo do 3. kola. To sa uskutoènilo v Senici
16. mája, naše žiaèky do ïalšieho kola nepo-
stúpili. Dievèatám sa však dobre darilo 21. a-
príla  v Pieš�anoch na ihrisku s umelou trávou,
kde sa uskutoènilo okresné finále vo futbale
žiaèok Jednota COOP. V skupine „A“ hrali s
družstvami 7. ZŠ Brezová Pieš�any, Gymná-
zium P. C. Pieš�any a ZŠ Chtelnica.

S výsledkami 8:0, 9:0, 3:2 a 2:6 obsadili vyni-
kajúce 2. miesto. V utorok 17. mája sa na ih-
risku v Kopèanoch uskutoènilo krajské kolo
v malom futbale mladších žiaèok Dôvera CUP.
Naše družstvo sa do turnaja prebojovalo svo-
jím ví�azstvom v okresnom kole 3. mája. V cel-
kovom poradí obsadilo družstvo našich žiaèok
opä� vynikajúce 2. miesto.

Nezahá¾ali ani chlapci. 10. mája sa na ih-
risku MFK Pieš�any uskutoènilo okresné finále
v malom futbale mladších žiakov – Dôvera
CUP. V celkovom poradí obsadilo družstvo žia-
kov našej školy vynikajúce 2. miesto a 12.
mája na ihrisku MFK Pieš�any už sú�ažili v ok-
resnom finále v malom futbale najmladších
žiakov McDonald CUP. Starší chlapci bojovali
4. mája v Pieš�anoch v okresnom kolo v ma-
lom futbale starších žiakov Jednota COOP.

V dòoch 7. a 8. apríla sa uskutoènil v prie-
storoch našej školy zápis žiakov do 1. roèníka
na budúci školský rok 2016/2017. Po oba dni
v èase od 14. do 17. hodiny prichádzali rodi-
èia s de�mi plnými oèakávania do vyzdobenej
triedy na prízemí. V nej budúci prváci riešili
rôzne úlohy s vyuèujúcimi 1. stupòa, absolvo-
vali vstupný rozhovor a po preukázaní svojej
šikovnosti boli odmenení darèekmi a pamät-
ným listom. Na budúcich prváèikov sa tešíme
a veríme, že aj oni sa budú zapája� do sú�aží
v škole. 

Športové podujatia sa neobmedzovali len
na futbal. V dòoch 3. – 17. mája, vždy v uto-
rok a v stredu sa uskutoènil plavecký výcvik
žiakov 2. a 3. roèníka na plavárni na Myjave.
V týchto dòoch si každodenne dve hodiny žiaci
2. roèníka osvojovali základy plávania a žiaci
3. roèníka sa v plávaní zdokonalili. Všetci ú-
èastníci plaveckého výcviku boli odmenení pa-
mätnými diplomami a èo je cennejšie, nauèili
sa zvláda� správnu techniku plávania. Starší
žiaci sa na konci apríla zúèastnili v Hlohovci
v zámockom parku a v areáli kúpaliska Sú�aže
mladých záchranárov okresov Pieš�any a Hlo-
hovec. Sú�ažná tra� pozostávala zo 6 stanov-
íš�, kde preukázali sú�ažné družstvá svoje ve-
domosti a naši reprezentanti obsadili pekné 8.
miesto. 

Dòa 15. apríla sme podporili Deò narci-
sov, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora
boja proti rakovine.

V utorok 17. mája si naša škola pripome-
nula významné výroèie. V tento deò pred 80.
rokmi, 17. mája 1936, bol položený základný
kameò budovy, vrbovskej meštianskej školy,
v priestoroch ktorej sídli naša základná škola.
Súèasná Základná škola vo Vrbovom na Škol-
skej ulici je v poradí 21. školskou inštitúciou,

ktorá v tejto budove sídlila. Od roku 1980 fun-
guje pod nezmeneným názvom Základná ško-
la, Školská 4, 922 03 Vrbové.

Keïže je apríl Mesiacom lesov a pripomí-
name si v òom i Deò Zeme, uskutoènil sa
v našej škole už tradièný zber starého papiera.
Škola odovzdala celkovo 26 650 kg papiera,
vïaka èomu obsadila 2. miesto v okrese Pieš-
�any.

Ekologické aktivity vyvrcholili 22. apríla,
kedy si ¾udia na celom svete pripomenuli Sve-
tový deò Zeme. Pri tejto príležitosti sa usku-
toènili rôzne akcie zamerané na ochranu život-
ného prostredia, teda na zbieranie odpadu,
èistenie prírody a iné aktivity s cie¾om zvýšenia
ekologického povedomia obyvate¾ov Slovens-
ka. Naši žiaci èistili nielen okolie školy, ale aj
oblas� priehrady Èerenec a mestského futba-
lového štadióna. 

Okrem spomínaných aktivít a sú�aží sa na-
še deti zúèastnili sú�aže Na bicykli bezpeène,
kurzu dopravnej výchovy pre 1. stupeò, navští-
vili Národnú radu SR, viaceré filmové predsta-
venia, ZOO v Bratislave, minifarmu v Lubine,
Ranè pod Babicou. Starší žiaci cestovali do
Hranice na Morave, kde spolu s èeskými a
po¾skými žiakmi sú�ažili v pretekoch draèích
lodí na rieke Beèva. V polovici júna sme aj my
privítali partnerskú školu zo Spišského Podh-
radia a strávili sme s nimi deò športových ak-
tivít. V rámci Medzinárodného dòa detí sme
športové zápasy odohrali so ZŠ Komenského,
mladší žiaci sa zúèastnili osláv MDD organizo-
vaných mestom.

V dòoch 30. mája – 3. júna sa žiaci a pe-
dagógovia 3. a 4. roèníka zúèastnili školy v prí-
rode. V tomto školskom roku absolvovali po-
byt v Penzióne Lagáò pri obci Radava neïale-
ko termálneho kúpaliska Podhájska. Poèas po-
bytu okrem vyuèovania mali bohatý program –
rôzne tvorivé aktivity s animátormi, sú�aže a
hry. Deti boli z pobytu nadšené.

Ku koncu školského roka sa rozbehol ko-
lotoè triednych i školských výletov, jedným
z nich bol aj výlet do rakúskeho zábavného
parku pri Neusiedlersee. Zúèastnili sa ho naj-
mä žiaci, ktorí sa uèia nemecký jazyk a užili si
zábavu na mnohých atrakciách. 

Kalendár podujatí bol bohatý nielen v po-
slednej fáze školského roka. Vedenie školy je
hrdé na tých, ktorí školu reprezentovali. Ïaku-
je zároveò všetkým pedagógom, ktorí so žiak-
mi pracovali. V súèasnosti už pripravujeme ak-
tivity na nový školský rok a veríme, že bude
úspešný.

I. ZŠ

Osemdesiata jar u nás v škole
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Futbal IV. liga SZ 
29. kolo  

Po dvoch prehrách doma,
koneène ví�azstvo 

MFK Vrbové – TJ Iskra Holíè 4:2 (2:0) 
V predposlednom kole privítalo Vrbové zo-

stupom ohrozené mužstvo z Holíèa. Domáci
zaèali rezko a už v 2. min. potiahol loptu po
pravej strane až skoro k èiare Sumer, odtia¾
zacentroval po zemi a nabiehajúci Doktor ot-
voril skóre zápasu. O pä� minú� mohli domáci
zvýši� stav, ale Zelenay lobom prehodil bran-
kára aj bránku. V 32. min. domáci Majgot
pred pokutovým územím vyskúšal pozornos�
brankára hostí, hostia odpovedali podobnou
strelou, ktorú Amcha na 2 x chytil. Hostia ko-
pali priamy kop asi z 25 m len do múru. V 43.
min. domáci Ïuraèka zvýšil na 2:0 strelou po
zemi ved¾a žrde po prihravke od Sumera. Aj
druhý polèas sa hral za stáleho drobného daž-

ïa s prevahou domácich, výsledkom bola len
žrï od Zelenaya, ale z protiútoku hostia z po-
dobnej akcie, brankár zachránil za cenu rohu.
Gól padol až v 69. min., keï Sumer vystrelil,
brankár hostí vyrazil loptu len k Spálovi, ten
sa pošmykol, ale to ustál a zvýšil na 3:0. 

O pä� minút sa mohli domáci znova teši�,
ale prudký center na pätku od Doktora, obran-
ca teèoval len na roh. V 81. min. po faule
Streckého, Mráz kopal priamy kop asi z 24 m,
nedal šancu domácemu golmanovi a znížil na
3:1. Posledná desa�minútovka bola rušná,
najprv nedal Spál v šanci gól zásluhou bran-
kára hostí, ale v 83. min. Sumer zvýšil na 4:1
po prihrávke od Micháleka. O tri minúty domá-
ci Majgot mohol  zvýši�, ale trafil do brankára.
Aj na druhej strane Mráz nastrelil brvno a
o minútu striedajúci Tomeèek upravil na ko-
neèných 4:2. Domáci koneène v šiestom zá-
pase zabodovali na plno. 

Tréner domácich S. Petényi postavil hrá-
èov Amcha - Ïuraèka, Andrísek, Vlado, Strec-
ký, Doktor, T. Gažík, Spál (85. F.  Petényi),
Sumer, Majgot, Zelenay (69. Michálek).

30. kolo 
Spartak Bánovce n/B. – MFK Vrbové

4:0 (1:0)  
V poslednom 30. kole hralo Vrbové v Bá-

novciach o nieèo skoršie, aby obe mužstva
stihli zápas na ME, Slovensko - Wales. Hostia
od zaèiatku zápasu sa sústredili na defenzívu
a darilo sa odoláva� iniciatíve domácich do

36. min., keï ich prvý gól dal Szabo. Vrbové
si dotia¾ nevypracovalo žiadnu gólovú šancu,
jeden krát ohrozil bránku domácich Kurinec,
z poza 16-ky vystrelil, ale lopta obtrela žrï. Aj
v druhom polèase sa hral futbal v réžii domá-
cich a v rozpätí štvr�hodiny bolo rozhodnuté,
keï padli tri góly o ktoré sa rozdelili Svatík a
2 x Mrocek, po podobných chybách a stratách
lopty v strede a následnom nepokrytí a neob-
sadení domácich hráèov zo strany hostí. Tí
ako by sa už tešili na letnú prestávku, ktorú
celý mesiac vyplnia sledovaním futbalu v tele-
vízii na ME.

Zostava MFK. Amcha - Michálek (80. F.
Petényi), Andrísek, Vlado, Ïuraèka, T. Gažík,
Doktor (80. Hrnèiar), Majgot, Sumer, Spál,
Kurinec, tréner S. Petényi.

PETER SEDLÁÈEK

Noèný futbalový turnaj 
Už jedenásty krát sa uskutoènil v telocvièni na II.

ZŠ vo Vrbovom noèný futbalový turnaj. Turnaj usporia-
dalo vrbovské gymnázium. Priebeh celého turnaja za-
bezpeèoval Mgr. Pavol Koiš. Slávnostný výkop mala
primátorka mesta Ema Maggiová-Kraváriková. Turnaja
sa zúèastnilo sedem družstiev. Po prvý krát prišli si za-
hra� aj vrbovskí policajti. Exibièné zápasy odohrali aj
študentky gymnázia. Ví�azom sa stalo mužstvo Špina-
vý Lopéz, ktoré hralo v zostave A. Labuda, A. Holan, L.
Kriho, M. Hornák, R. Vavrinec, M. Kubica a K. Miklas.

ZO ŠPORTU

Vrbovský rodák býva už 44 rokov
v Pieš�anoch, no stále sa cíti Vrbovèa-
nom. V rodnom meste si postavil chatu
a už dve desa�roèia prispieva aj do na-
šich novín. V profesnej oblasti bol ce-
lých 45 rokov verný jedinej firme – Chi-
rane Pieš�any. Reè je o Petrovi Sedláè-
kovi, ktorý sa 17. júna tohto roku dožil
okrúhleho jubilea – sedemdesiatich na-
rodenín. K jubileu mu blahoželáme.

Otec dvoch synov sa v mladosti veno-
val športu. Spoèiatku futbalu, no cudzie

mu neboli ani ïalšie športy.  Bol èlenom
hádzanárskeho mužstva Pieš�an, ktoré si
v roku 1966 vybojovalo postup do vteda-
jšej druhej najvyššej èesko-slovenskej sú-
�aže – druhej ligy. Tú si však už nezahral,
pretože narukoval do Žatce, kde hral  
basketbal. V òom si už ako dorastenec
zahral ligu za Starú Turú. Po návrate z vo-
jenèiny hrával basketbal za mužov Spar-
taka Pieš�any. Ešte poèas aktívnej èin-
nosti sa venoval aj rozhodovaniu v mlá-
dežníckych sú�ažiach v basketbale a há-
dzanej.

„V roku 1996 som zaèal vo Vrbovom
stava� chatu a v tom istom roku aj tréno-
va� vrbovských basketbalistov. Samozrej-
me, že som chodieval aj na zápasy vrbov-
ských futbalistov. Výsledky z basketbalu
som dával aj do Pieš�anského týždòa,
preto sa ma vtedajší šéf vrbovských fut-
balistov Peter Adamec opýtal, èi by som
nepísal aj o vrbovskom futbale. Aj vïaka
tomu som už dve desa�roèia akýmsi tla-
èovým tajomníkom vrbovského MFK.
Èlánky som posielal nielen do Pieš�an-
ského týždòa a Trnavských novín, ale aj
do Hlasu Vrbového, s ktorým spolupracu-
jem dodnes,“ pochválil sa nám jubilant.  

Peter Sedláèek je aktívny aj v dôchod-
kovom veku. V zime má na starosti kotol-
òu v bytovke, v ktorej býva. Je aj basket-
balovým  trénerom, rozhodcom, organizá-
torom a usporiadate¾om. Pätnás� rokov  

trénoval basketbalistov Vrbového, popri-
tom mal vo svojom rodnom meste na
starosti aj žiaèky. Po zániku sú�ažného
basketbalu v meste pod šikmou vežou
zaèal trénova� basketbalové talenty
v BKM Pieš�any. Aj jeho zásluhou sa
dnes môžu mladé pieš�anské basketba-
listky teši� z medailí z majstrovstiev Slo-
venska. Peter pôsobí v basketbale dlhé
roky aj  ako rozhodca. V tejto funkcii sa
dokonca  predstavil aj na niektorých mlá-
dežníckych turnajoch v zahranièí, kde hra-
li nádeje z Pieš�an. V súèasnosti rozho-
duje Pieš�anskú školskú basketbalovú
ligu miešaných družstiev, ktorej je spolu
s Milošom Drgoòom aj spoluorganizáto-
rom. Spolupracuje aj s obèianskym zdru-
žením Zober loptu a nie drogy, vïaka kto-
rému sa podie¾a na organizovaní turnajov
v strítbasketbale v Pieš�anoch a vo Vrbo-
vom. Ako rozhodca pomáha  CVÈ Ahoj.  

Jeho dvaja synovia sa tiež venovali
sú�ažne športu, starší bol v mládežníckej
kategórii  majster Slovenska v hádzanej
a mladší hrával futbal sú�ažne za mládež-
nícke kategórie. Pokraèovate¾mi v rodin-
nej tradícii sú obaja vnukovia, Patrik a
Dominik, ktorí hrávajú futbal za mládež-
nícke družstvá PFK Pieš�any.  

(šg)

Peter Sedláèek má sedemdesiat


