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Cyklotúra Tour de Gas
Uskutoèní sa v dòoch 10. – 14. septembra 2016. Organizátorom je Cyklis-

tický oddiel plynárenského športového klubu (COPŠK). Túra má celkovú dåžku
400 km s celkovým prevýšením 5600 m a je rozdelená do piatich etáp.  

Dve etapy ceklotúry Tour de Gas povedú cez Vrbové:
3. etapa 12. septembra 2016. Trasa: Podkylava – Prašník – Krajné – Kra-

kovany – Vrbové – Chtelnica – Trstín – Buková – Prievaly – Jablonica – Osuské
– Prietrž – Bukovec – Brezová pod Bradlom – Košariská – Podkylava; vzdiale-
nos9 115 km; prevýšenie 1550 m. 

5. etapa 14. septembra 2016. Trasa: Podkylava – Prašník – Vrbové – Kra-
kovany – Èachtice – Nové Mesto nad Váhom – Dolné Srnie – Bošáca – Ze-
mianske Podhradie – Nová Bošáca – Bøezová – Strání – Buèkovec – Brestové –
Cetuna – Hrnèiarové – Miškech Dedinka – Stará Turá – Vaïovce – Kostolné –
Podkylava; vzdialenos9: 99 km; prevýšenie 1050 m. 

Mesto Vrbové vás pozýva na 

PIETNY AKT PIETNY AKT PIETNY AKT PIETNY AKT pri�príležitostipri�príležitostipri�príležitostipri�príležitosti
72.�výroèia SNP,72.�výroèia SNP,72.�výroèia SNP,72.�výroèia SNP,

ktorý sa uskuto ční

v piatok 26. augusta o 13.30 hod.v piatok 26. augusta o 13.30 hod.v piatok 26. augusta o 13.30 hod.v piatok 26. augusta o 13.30 hod.

na Námestí sv. Cyrila a Metoda
pri pomníku padlých.

Bežecké preteky Vrbovská pätnástka vstúpila do svojej novej štvr�storoènice s rozšíreným názvom. Od tohto roku nesie tiež názov Memo-
riál Štefana Kalužu. Vrbovèanom ho netreba predstavova�.  Je doslova bežeckou legendou. Hoci s behom zaèal v neskoršom veku zo zdravot-
ných dôvodov, podarilo sa mu absolvova� neuverite¾ných sto maratónov. Na snímke primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová odovzdáva ky-
ticu jeho manželke aj s trièkom zhotoveným pri tejto príležitosti.                                                                                                      -rb-, PK
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V týchto dòoch píšem knihu o naj-
š9astnejšej krajine na svete - o himaláj-
skom krá¾ovstve Bhután, ktoré som mal
èes9 prednedávnom navštívi9. Odvtedy pí-
šem a snívam. Tak ako kedysi sníval Mar-
tin Luther King svoj americký sen, ja sní-
vam svoj bhutánsko-európsky. Snívam
o�Európe š9astných ¾udí, ktorým záleží na
plných srdciach viac ako na plných dla-
niach, ktorí sa snažia milova9 svojho blíž-
neho viac ako seba samého, ktorí bez-
podmieneène rešpektujú Boží zákon: Èo
dáš - to sa ti vráti. Snívam o Európe,
v�ktorej sa nebudeme naháòa9 za nekon-
èiacim rastom hrubého národného pro-
duktu len preto, aby sme mohli spláca9
úroky nenažratým bankám, pre ktoré ne-
milosrdne nièíme prírodu a budúcnos9 na-
šich detí, snívam o Európe, kde bude prá-
ca pre ¾udí radostnou aktivitou a nie kaž-
dodenným plahoèením sa za chlebom,
kde budeme tvori9 spoloèenstvo slobod-
ných a rovnoprávnych ¾udí a nie zmanipu-
lovanú a "zglajchšaltovanú" masu, ktorej
jedinou úlohou je konzumova9 a robi9, a
plodi9 nových konzumentov a robotníkov,
snívam o Európe, ktorú nevalcuje kon-
zum, kde bude v televízii dvojhodinový
film trva9 dve hodiny a nie štyri, pretože je
len doplnkom èoraz agresívnejšej rekla-
my, kde ¾udia zájdu po práci do svojej
krèmièky, vypijú si vínko a spolu si za-
spievajú.

Snívam o Európe, v ktorej budeme
jes9 vajíèka od sliepok, ktoré behajú po
tráve a nie umierajú v klietkach, kde mlie-
ko na druhý deò nesplesnivie, ale ako ke-
dysi - skysne. Snívam o Európe, ktorej ná-
rody sa budú vzájomne obohacova9 plod-
mi svojej kultúry a vzdelanosti a nie sa
homogenizova9 do jednotnej sivej, màtvej,
zglobalizovanej masy, kde kultúra nebude
považovaná za tovar podliehajúci pravid-
lám vo¾ného obchodu a kde si v kine bu-
dem môc9 pozrie9 nielen hollywoodsku

produkciu, ale aj Wajdu, Tarkowského,
Bergmanna, Fassbindera, Jancsóa, Men-
zela, Szabóa èi Nemesza, kde si národy
budeme váži9 pod¾a sily ich ducha a nie
pod¾a sily ich kanónov.

Snívam o Európe, kde ešte máme ro¾-
níka a nie farmárov, kde v televízii sú
správy a nie headliny, kde si uctievame
národné tradície a nie tradície Hallowee-
nov a Valentínov, kde sa ¾udia vo vlaku
rozprávajú a necivejú na seba so slúchad-
lami na ušiach, kde sedíme v kaviarni
preto, aby sme prežili príjemné chvíle
s�priate¾mi prítomnými a nie esemesko-
vaním s priate¾mi neprítomnými, kde sa
susedia poznajú a dokonca sa zdravia,
kde sú ¾udia solidárni a pomáhajú si, kde
vítame cudzinca s otvorenou náruèou, le-
bo sme ho pozvali, a nie kde sa cudzinec
dobýja do nášho domu a nárokuje si našu
poste¾. Snívam o Európe, v ktorej nás
mocní nestrašia terorom, aby nás  mohli
„ochraòova9“ a sledova9, v ktorej politici
nájdu odvahu a budú sa nahlas pýta9, kto
a preèo bombarduje domovy miliónom ne-
š9astníkov, ktorí musia opúš9a9 svoju
vlas9, ktorí sa nebudú zaobera9 tým, ako
rozdelia vodu teèúcu z vane, ale tým, aby
nám niekto vaòu stále nederavel.

Snívam o Európe, ktorú povedú sku-
toèní lídri a nie úradníèkovia ochotní za
teplé miesto strávi9 svoj život v predklo-
ne, kde slovo novinár a politik vzbudzuje
úctu a nie opovrhnutie, snívam o médi-
ách, ktoré nás budú informova9 a nie ma-
nipulova9 a budú s nami - obèanmi spo-
loène h¾ada9 pravdu a nie lož. Snívam o
Európe, v ktorej sa Francúz bude drža9 za
ruku s Anglièanom, Anglièan s Nemcom
a�Nemec s Rusom v záujme stability, pro-
sperity a mieru. Verím, že európske kraji-
ny nájdu odvahu, ktorú nám ukazuje Bhu-
tán, a èo do svojich ústav namiesto uka-
zovate¾a hrubého národného produktu na-
trvalo zakotvia ukazovate¾ hrubého národ-

ného š9astia. Verím v�Európu, kde ryba
od hlavy vonia a nie smrdí, kde politické
elity budú svojim národom morálnymi prí-
kladmi. Snívam o odvážnych Európankách
a Európanoch, ktorí tak, ako našli odvahu
a poslali do zabudnutia fosílie moskov-
ské, pošlú do zabudnutia aj fosílie brusel-
ské. Ten, kto seje búrku, bude ju aj ža9,
lebo taký je Boží zákon. Zákonom pozem-
ským sa dá uniknú9, Božím nie. Snívam
o�Európe, kde jediným kritériom rozvoja
každého jednotlivca nebude snaha by9
lepší ako tí druhí, ale každý z nás sa bu-
de snaži9 by9 dnes lepší, ako bol vèera,
snívam o tom, že prestaneme h¾ada9
smietku v oku svojho blížneho a budeme
vy9ahova9 brvno z oka vlastného.

JOZEF BANÁŠ

Jozef Banáš na budapeštianskej konferencii - 

Európa na križovatke

Novinka 

pri zberovom 
hospodárstve

Ako ïalšia novinka pri zberovom
hospodárstve bol od 15. augusta
2016 v našom meste zavedený bez-
platný zber použitého jedlého oleja.
Prosíme obèanov, aby sa oboznámili
s�podmienkami zberu, ktorý bude vyko-
návaný centrálne na zbernom dvore
mesta Vrbové pre všetkých obèanov –
teda z rodinných domov aj z�bytoviek.
Odberate¾ použitého jedlého oleja za-
bezpeèí mestu prázdne umelohmotné
bandasky, ktoré bude možné si na
zbernom dvore zapožièa9 a potom napl-
nené donies9 na výmenu za prázdnu
bandasku alebo obèania donesú pou-
žitý olej vo vlastných nádobách a na
zbernom dvore bude odobratý - preliaty
do našich prázdnych nádob.      

Zber použitého jedlého oleja a tukov

Interval vývozu: pod¾a potreby a na-
plnenia zberových kapacít

Druh nádoby: umelohmotné ban-
dasky

Zbiera sa: použitý jedlý olej po va-
rení a tuky   

Nezbiera sa: zneèistený olej zvyška-
mi jedla, žiadny iný olej okrem jedlé-
ho...

Ïalej pripravujeme od nového roka
2017 na zberovom hospodárstve za-
vies9 v našom meste aj zber bioodpa-
du. Nádoby budú umiestnené na vybra-
ných miestach, o�ktorých budú obèania
vopred informovaní.

JUDr. Štefan KUBÍK, viceprimátor
Èas dovoleniek sa pomaly konèí. Ako spomienku uverejòujeme skupinku Vrbovèanov, ktorí si

tento rok užívali vo¾né chvíle v chorvátskom letovisku Primošten. Vïaka E. Žákovej mohli cestova'
autobusom priamo z Vrbového bez zbytoèného prestupovania.
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Naši jubilanti
v�mesiaci�september 2016

60 rokov: Alžbeta Horňáková
Ľudmila Chrapková
Ladislav Kubran
Dušan Ladányi
Anna Masárová
Magdaléna Melicherová
Andrián Otepka
Dagmar Petríková
Vladislav Polka
Viera Šteruská
Mária Vavrová

65 rokov: Danka Bertoliová
Oľga Horňáková
Mária Kunicová
Ladislav Mackovjak
Marta Madunická
František Slabý

70 rokov: Jaroslava Halamová
Marta Jakábová
Ján Kodaj
Jozef Vavrinec

75 rokov: Jozef Sedláček
80 rokov: Ján Frajšták

Mária Hadárová
Anton Hornák
Mária Říhová
Jozef Sabo

81 rokov: Jozef Filan
Ing. František Lányi

82 rokov: Viliam Bielko
84 rokov: Helena Nižnanská 
85 rokov: Mária Birčáková

Pavol Rapant
Paula Strešková

88 rokov: Margita Pakanová
91 rokov: Anastázia Kodajová
92 rokov: Mária Nižnanská

Srdečne blahoželáme! 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o zaèatí obstarávania Územného plánu mesta Vrbové

Mesto Vrbové, obstarávate¾ Územnoplánovacej dokumentácie mesta Vrbové, na základe
§�19b zákona è. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona v znení neskorších predpisov, oznamuje
obèanom, širokej verejnosti, zainteresovaným orgánom, samosprávnemu kraju, susedným ob-
ciam, organizáciám, fyzickým osobám, že zaèína prípravné práce pre spracovanie novej územ-
noplánovacej dokumentácie mesta: 

Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové.
Dôvody obstarania územného plánu mesta sú:
• zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola

navrhnutá koncepcia predchádzajúceho územného plánu mesta, 
• zabezpeèenie optimálnych zásad vecnej a èasovej koordinácie stavebnotechnických prie-

storových a územných aktivít v obci a pri¾ahlej krajine,
• zosúladenie rozvojových aktivít mesta s Územným plánom regiónu Trnavského kraja. 
Cie¾om obstarania ÚPN-M Vrbové je získanie územnoplánovacieho dokumentu, ktorý kom-

plexne rieši územný rozvoj celého mesta a bude po schválení záväzným dokumentom pre mesto,
obyvate¾ov mesta a ostatných úèastníkov procesu povo¾ovania a realizácie plánovaných zámerov
územného rozvoja mesta. ÚPN-M bude rieši9 funkèné využitie územia mesta a stanoví limity a re-
gulatívy pre jeho rozvoj, stanoví plochy  pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie príp. asaná-
cie a pre chránené èasti krajiny.

Riešeným územím  ÚPN-M Vrbové je celé administratívne územie mesta, t. j. katastrálne úze-
mie mesta Vrbové.

Týmto mesto vyzýva obèanov a širokú verejnos9, aby svoje písomne sformulované námety
a�informácie k pripravovanému ÚPN-M odovzdali na mestskom úrade do 30 dní od zverejnenia
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta, t. j. do 3. septembra 2016.

Kontakt:
- Ing. Gabriela Valová, vedúca Útvaru výstavby, rozvoja a ŽP, tel.: 033/73 506 42, mobil:

0915 769 375, e-mail: vystavba1@vrbove.sk
- Ing. arch. Marianna Bogyová – poverená obstarávaním ÚPN-M Vrbové, tel. 033/76 288 10,

mobil: 0905 643 581 e-mail: aabp@aabp.sk

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

STREDA 21. SEPTEMBRA

Divadelná hra
Móric Beòovský, krá¾ krá¾ov
úèinkuje súbor Maska Ilava
10.30 pre školy
18.00 pre verejnos9

ŠTVRTOK 22. SEPTEMBRA

Nový film
Madagaskar - ve¾ká láska, 
režisér Vladimír Dudlák (27 min.),
beseda o filme
10.30 priestory Gymnázia Jána
Baltazára Magina. Prístupné pre
verejnos9

PIATOK 23. SEPTEMBRA

program v Dome kultúru
Oceòovanie osobností
Beòovského glóbus 2016
program v Dome kultúry
17.30 oceòovanie
18.00 koncert Kataríny Krèmárovej
18.45 koncert Zvonkohra Košariská-
Priepasné

Program na nádvorí kúrie M. Beòov-
ského:
19.00 zábava so skupinou Duo EMI

20.00 koncert Maroša Bangu
21.30 úèinkuje Duo EMI
24.00 záver

SOBOTA 24. SEPTEMBRA

Vrbovský jarmok
9.00 Dychová hudba Vrbovanka
10.00 Hudobné vystúpenie
11.55 Nové vrbovské dukáty
12.05 Hudobné vystúpenie
14.00 Záver kultúrneho programu

Športové popoludnie
na�štadióne
14.30 Futbalový zápas
Internacionáli Vrbové - Internacionáli
Spišské Podhradie

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

� Dòa 31. augusta si
pripomenieme prvé  smutné
výroèie, èo nás navždy opustil
náš milovaný 

Jozef JURICA. 
S láskou a úctou spomí-

na manželka a deti s rodina-
mi. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spo-
mienku. 

P-No 3261/16

Slza v oku, v srdci žia¾,
èo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si nám všetkým, ktorí
�a radi mali. Odišiel si bez toho,
aby nám Tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, èo je boles� a žia¾.
Tá rana v srdci stále bolí
A zabudnú� nedovolí.

� Dòa 11. sep-
tembra uplynie rok èo
tragicky zomrel náš mi-
lovaný syn 

Marek KALUŽA. 
Úsmev Tvoj chýba

nám každý deò, spo-
mienky na Teba zosta-
nú len.

Vždy s láskou a so slzami v oèiach a
s�krásnymi spomienkami na Teba spomínajú
rodièia, brat Martin, babka, dedko a tety Ala
a Iva s rodinami.

-N-

Dni mesta Vrbové 2016
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Väèšina obèanov sa zaujíma o dianie vo svojom
meste. A na informovanie o òom slúžia i naše noviny.
Dnes sme sa rozhodli priblížiK vám ako funguje organi-
zovanie kúltúrno-spoloèenského života vo Vrbovom.
O�informácie sme požiadali primátorku mesta Dott.
Mgr. Emu Maggiovú.

 

Ako sa obèas dozvedáme, niektorým obèanom nie je jasné
ako je zabezpeèený kultúrno-spoloèenský život vo Vrbovom.
Môžete nám to priblížiK?

Kultúrne podujatia vo Vrbovom organizuje buï priamo mesto
Vrbové, alebo ich usporiadate¾mi sú rôzne organizácie, školy a
spolky, ktoré u nás pôsobia. Podotýkam však, že aj tieto aktivity
organizácií a spolkov sú spravidla realizované s rôznorodou po-
mocou mesta, od materiálno-technickej, cez propagaènú, ale
neraz aj organizaènú a finanènú. 

Ako rieši túto záležitosK legislatíva?
Problematika je predmetom zákona o obecnom zriadení.

Mesto má predovštkým vytvára9 podmienky a obèania nemajú
by9 pasívnymi prijímate¾mi, ale majú aktívne vstupova9 do orga-
nizovania kultúrno-spoloèenských a športových podujatí. Tým sa
najlepšie zabezpeèuje, že sú „šité“ príjemcom na mieru. 

Mohli by ste zosumarizovaK, ktoré podujatia sa v ostatnom
èase u�nás uskutoènili?

3. júna mesto Vrbové zabezpeèilo pre deti nášho mesta ve¾-
kú celodennú oslavu ich medzinárodného dòa.

12. júna vystúpili v Dome kultúry formácia For džoj Vrbové
a�taneèné divalo ATak z Bratislavy.

15. júna mesto zasa oceòovalo žiakov, ktorí úspešne repre-
zentovali poèas školského roka svoju školu a naše mesto na
okresných, krajských a celoštátnych sú9ažiach.

22. júna sa vo Vrbovom konali dva koncerty: na jednom vy-
stúpili žiaci uèite¾ov Bc. Lenky Záhorcovej a Jozefa Srogonèíka
a�na druhom žiaci uèite¾ky Daniely Granèarovovej.

25. júna sa uskutoènil na priehrade Èerenec Deò svätého
Petra pre všetky deti. V rámci neho sa konali preteky žiakov zá-
kladných škôl pieš9anského regiónu v LRU plávaná. Mohli tiež
absolvova9 jazdu na pretekárskej veslici (skiff). Hudobný pro-
gram zabezpeèovala skupina Jako kedy.

2. júla sa na Sídlisku 9. mája konalo vïaka úspechu Vrbové-
ho v sú9aži, ktorú vypísala spoloènos9 LIDL, otvorenie detského
ihriska Žihadielko s celodenným programom.

Tradièný festival Vrbovské vetry prilákal svojich priaznivcov
v�dòoch 13. - 16. júla nielen k Domu kultúry, ale i na štadión. 

Pod svoju záštitu mesto vzalo tiež bežecké preteky Vrbovská
pätnástka - Memoriál Š. Kalužbu a Beh�zdravia Vrbovèanov na
5�km, organizované  23. júla. 

11. - 15. júla mohli deti mesta trávi9 prázdninové dni v�Let-
nom tábore, ktorý pri nich zabezpeèilo mesto spolu s�vrbovskou
Úniou žien Slovenska.

18. – 22. júla zorganizoval Cirkevný zbor ECAV vo Vrbovom
s�podporou mesta Biblický tábor.

Podujatia v našom meste od júna do septembra
Interview s primátorkou mesta Dott. Mgr. Emou Maggiovou 

Zábery z komédie Don Quijote de la Ancha, ktorú 27. júla v Dome kultúry vo Vrbovom, predviedli umelci z Brna.                             Foto: PK
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27. júla zavítal do Vrbového popredný
chodúloherec Lennoire Montaine s�vyni-
kajúcou komédiou Don Quijote de la An-
cha, najhranejším predstavením v�Euró-
pe. Túto „didaktickú klauniádu“ v�réžii
Bolka Polívku mohli diváci vidie9 v�Dome
kultúry (hoci bola plánovaná vonku, ale
pre búrku tam by9 nemohla).

4. augusta sa na Sídlisku 9. mája pri
ihrisku Žihadielko uskutoènil piknik pod-
pornej skupiny dojèenia.

20. augusta sa konal už 4. roèník Fer-
kus Cupu, ktorý zorganizoval František Ta-
hotný a Roman Letko za pomoci mesta
Vrbové a pod mojou záštitou.

To uvádzam aspoò tak telegraficky.

A èo je naplánované na najbližšie
dni?

26. augusta mesto organizuje pietny
akt pri príležitosti 72. výroèia SNP.

27. augusta na mestskom štadióne
obèianske združenie Cesta pomoci - Way
to help (Mgr. Andrísek) usporiada Kultúr-
no-športové popoludnie, ktoré zahàòa fut-
balový zápas MUFUZA, vystúpenie kúzel-
níka Petra Šestáka, autogramiádu umel-
cov a športovcov, vystúpenie kapely Ne-
zámi a nafukovcie atrakcie.

27. augusta sa Vrbovèania môžu teši9
tiež na Vláèik motoráèik (upútavka na str.
6).

1. septembra sa uskutoèní jubilejný
10. roèník cyklistického prejazdu cez jed-
notlivé obce Mikroregiónu nad Holeškou,
ktorého sme súèas9ou, v trvaní  5,5 hod.
Tento rok so štartom (8.30 hod.) a cie-
¾om v obci Dolný Lopašov. 

11. septembra sa koná na Prašníku
Pustej Vsi Zborový deò CZ ECAV Vrbové,
v rámci ktorého vystúpi dychový súbor
Slovákov z Báèskeho Petrovca vo Vojvodi-
ne v Srbsku

17. septembra sú naplánované Me-
dzinárodné majstrovstvá Slovenska v�jaz-
de na pákových drezinách.

Hlavným kultúrno-spoloèenským po-
dujatím roka vo Vrbovom sú už tradiène
Dni mesta. Akú budú maK náplò?

Tento rok sa nesú v znamení jubileí
nášho slávneho rodáka Mórica Beòovské-
ho. 21. septembra, v deò 270. výroèia
jeho narodenia, sa Vrbovèania môžu teši9
na smiešno-trpkú komédiu Móric Beòov-
ský, krá¾ krá¾ov. Predvedú ju divadelní o-
chotníci zo súboru Masky z�Ilavy. Dopo-
ludòajšie predstavenie je urèené pre ško-
ly, veèerné so zaèiatkom o 18.00 hod.
v�Dome kultúry pre širokú verejnos9.
Vstup je vo¾ný.

Na druhý deò, vo štvrtok 22. septem-
bra, keï je v kalendári Mórica, bude vo
Vrbovom uvedený nový film, o�krajine,
kde náš rodák tohto mena bol krá¾om.
Pod názvom Madagaskar - ve¾ká láska ho
pripravil režisér Vladimír Dudlák (27 min.).
Premieta9 sa bude o 10.30 hod. v prie-
storoch Gymnázia Jána Baltazára Magina.
Nasledova9 bude beseda o filme. Poduja-
tie je urèené nielen pre študentov, ale
i�širokú verejnos9. 

Dni mesta vyvrcholia v piatok 23.
septembra. Keï sa najskôr uskutoèní
ude¾ovanie Beòovského glóbusu 2016

osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o popula-
rizáciu Mórica Beòovského. Tohroènými
laureátmi sú:

1. JUDr. Cecília Kandráèová, CSc.,
diplomatka a vedkyòa,

2. Filip Kulišev, MQEP, FBIPP, ume-
lecký fotograf,

3. grófka Alžbeta Ambrózyová, potom-
kyòa Mórica Beòovského.

Okrem toho mesto pri tejto príležitosti
udelí èestné obèianstvo starostovi dru-
žobného mesta Allstedt v NSR dipl. ing.
Jürgenovi Richterovi. Súèas9ou sú kvalit-
né koncerty. Hudba bude znie9 až do pol-
noci. Pripravený je i nový dukát M. Beòov-
ského a príležitostná publikácia.

V sobotu 24. septembra sa uskutoèní
tradièný vrbovský jarmok, na ktorý nadvia-
že športové popoludnie za úèasti futbalis-
tov internacionálov z�družobného mesta
Spišské Podhradie.

 Èo dodáte na záver?
To, samozrejme, nie je všetko. Na po-

drobnú analýzu tu nie je priestor. Priebež-
ne o dianí obèanov informujeme prostred-
níctvom Hlasu Vrbového, mestského roz-
hlasu, webovej stránky i plagátikmi. Ešte
spomeniem, že mesto prispelo tiež nezis-
kovým organizáciám a obèianskym zdru-
ženiam na rôzne verejné podujatia, pro-
spešné ozdravovacie aktivity a pod. Pod-
porilo napr. Parlament maldých, ktorý ve-
die Dušan Sabo a taneèníkov Capoeiry. 
11. - 12. júna sa zasa naši ochotníci zo
súboru Dyvallo spod šikmej veže predsta-
vili s hrou o Móricovi Beòovskom v�Popra-
de-Spišskej Sobote, a to aj vïaka podpo-
re mesta Vrbové, ktorému robili dobrú
propagáciu.

Aby bol život v našom meste bohatý
na dianie a príjemný na bývanie, o to sa
musíme prièini9 všetci svojim dielom.

A�v�tom mnohí môžu nájs9 aj vhodnú
sebarealizáciu. Teší ma, že väèšina na-
šich ¾udí to chápe.

-rb-

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové pozýva na 

Zborový deò, 
ktorý sa bude konaK na Prašníku Pustej Vsi

v nede¾u 11. septembra o�10.00 hod. 

Slávnostnou kazate¾kou bude 

sestra seniorka BS doc. ThDr. Sidónia Horòanová, PhD. 

V rámci služieb Božích vystúpi dychový orchester
zo�Slovenskej�evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku

z�Báèskeho�Petrovca (na�snímke)
pod vedením Miroslava Ponjièana.
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Pozor! Už v sobotu na železniènej stanici
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Osobne som sa zúèastnila dvoch výmen: v Po¾sku a Maïarsku. Vý-
mena v�Po¾sku mala kultúrne zameranie, kde sme väèšinou diskutovali
o problémoch spojených s uteèencami a migráciou všeobecne. Môj dru-
hý projekt mal odlišné zameranie, kde sme sa venovali téme oh¾adom
používania internetu. Projekt mal názov Surf Safe a strávili sme na òom
8 dní v kempe neïaleko Budapešti. Nás, Slovákov, srdeène privítali ma-
ïarskí úèastníci a okrem nich sme sa tu streli s�Poliakmi, Èechmi, Bul-
harmi a Rumunmi. Spolu nás bolo 36 mladých ¾udí, ktorí sa pomocou
neformálneho vzdelania mali nauèi9 novému, spozna9 jeden druhého,
nové zvyky a kultúry, no i samých seba. Zámer projektu bol rozvíja9 so-
ciálne schopnosti mladých, spoluprácu, medzi¾udské vz9ahy, sebavedo-
mie, presadzovanie, komunikaèné schopnosti, zvládanie stresových si-
tuácií a riešenie konfliktov.

Téma projektu vo všeobecnosti bola médiá a požívanie internetu
mládežou, nebezpeèenstvá online sveta ako sú kyberšikana, krádež
identity, zneužitie osobných èi súkromných údajov. Ïalej sme sa zaobe-
rali tým, ako používame médiá, ako to ovplyvòuje náš život a ako si by9
vedomý všetkého, èo prináša svet médií. Cie¾ projektu ako takého bol
nauèi9 a ukáza9 úèastníkom ako používa9 internet uvedomele a zodpo-
vedne. Poèas projektu boli použité metódy neformálneho vzdelávania:
debaty, prednášky, workshopy, simulácie, diskusie a integraèné cvièe-
nia.

Každé ráno sme náš deò zaèali raòajkami, po ktorých zaèínal pro-
gram. Prvý deò pozostával z ice-breaking games, ktorých úèelom bolo
spozna9 jeden druhého. Väèšinou èasu sme formovali internacionálne
skupiny, v ktorých sme museli pracova9 ako jeden tím, a tým pádom sa
nauèi9 spolupráci, vzájomnému poèúvaniu, porozumeniu a rešpektu.
Keïže sme sa tu stretli rôzne národy, náš dorozumievací jazyk bol an-
gliètina. 

Úlohou každej krajiny bolo pripravi9 jeden workshop k urèitej téme
projektu. Tak sme každý deò zábavnou, no pouènou formou prešli téma-
mi ako kyberšikana, spamy, nakupovanie cez internet, sociálne siete a
problémy s týmito témami spojenými. Dostávali sme rôzne úlohy s kto-
rými sme sa museli popasova9 èi prís9 s riešením. Ako by si sa zachoval
v�situácií keï spolužiaci cez internet šikanujú tvojho najlepšieho kama-
ráta? Ako spozna9 falošné výrobky pri nákupe cez internet? Ako zabráni9
spamovaniu vašej emailovej schránky? Diskusie na tieto témy boli èas-
to ve¾mi obohacujúce.

Jeden deò sme venovali príprave Oxford Debate. Jej témou bolo:
„Mali by rodièia kontrolova9 používanie internetu u�ich detí?“ Vytvorili sa
tak dva tímy ¾udí, ktorí cez veèerný program simulovali naozajstný prie-
beh Oxford Debate. Zaèala obhajobou názorov jednotlivých tímov, argu-
mentovaním a následnými otázkami z�publika. Okrem toho sme sa tak-
tiež uèili, ako správne a úspešne napísa9 motivaèný list a životopis do
práce. 

Raz sa rozhodlo, že je èas rozšíri9 si našu slovnú zásobu a vedo-
mosti v�cudzích jazykoch. Popoludnie sme tak strávili v internacionál-
nych pároch a našou úlohou bolo vytvori9 „mini slovník“ zo základných
fráz èi slov z našich rodných jazykov. Slováci, Èesi a Poliaci samozrejme
nemali so vzájomnou spoluprácou skoro žiadny problém, no keï prišlo
k�niektorým špecifickým maïarským èi rumunským slovám, mnohí z nás
mali 9ažkosti a tak vzniklo mnoho vtipných situácií. 

Absolvovali sme taktiež aj prednášku oh¾adne Erasmus projektov.
Keïže na našom projekte boli i ¾udia, ktorí sa zúèastnili na viacerých
projektoch, kurzoch èi dokonca i dobrovo¾níckej služby, v jedno popolud-
nie sme zorganizovali „živú knižnicu“. Vytvorili sa tri stanovištia, na kto-
rých sme sa zastavovali a vybraní úèastníci nám rozprávali svoje príbehy
a zážitky. Mnohých nás to ve¾mi motivovalo a povzbudilo zúèastni9 sa
v�budúcnosti podobných aktivít.

Naš9astie, hoci bol apríl, poèasie nebolo až také bláznivé a tak sme
sa v�jeden deò vybrali do Budapešti. Tam sme navštívili sídlo našej ma-
ïarskej organizácie a videli sme miesto, kde konkrétne projekty èi nápa-
dy na ne vznikajú. Vytlaèili sme si potrebné materiály a mohli sme sa
vybra9 do centra mesta. V�meste sme zorganizovali „flashmob“, ktorého
úlohou bolo upúta9 pozornos9 okoloidúcich. Podstatou flashmobu bolo,
že sme poèas kráèania mestom všetci naraz „zamrzli“ držiac v�rukách

výroky a fakty oh¾adne bezpeènosti na internete. ¼udia sa pri nás prista-
vovali a èítali si ich, èi dokonca sa nás aj pýtali rôzne otázky. 

Poobede bola zorganizovaná CityGame. Rozdelení do medzinárod-
ných skupín sme museli splni9 rôzne úlohy a týmto spôsobom sme ob-
javili rôzne èasti mesta. Líder každého tímu bol úèastník z�Maïarska,
ktorý nám pomáhal a navigoval nás. Miestni boli ve¾mi milí a ochotní
pomôc9 èi vysvetli9 cestu, keï sme sa stratili. Po programe sme mali
ešte nejaký èas na nákup suvenírov a vo veèerných hodinách sme sa
znova pobrali na miesto nášho ubytovania.

V druhý veèer sa konal medzinárodný veèer. Maïari varili guláš
a�pripravovali klobásy, Bulhari piekli slaný koláè s ich typickým kyslým
jogurtom, Poliaci priniesli okrem iného i krovky. Na slovensko-èeskom
stole sa nachádzali naša typická bryndzová nátierka, kofola, horalky
a�rôzne iné sladkosti. Mnohí ochutnali špecifickú chu9 bryndze prvýkrát,
no prekvapivo, ve¾mi im chutila. Jednotlivé krajiny predviedli svoje ná-
rodné tance, ktoré sme sa následne aj spolu nauèili. Okrem jedla sa
prezentovali aj jednotlivé krajiny, no každý musel prezentova9 nejakú
cudziu krajinu, nie svoju vlastnú. My, Slováci, sme dostali za úlohu
predstavi9 Bulharsko. Pomocou kvízu, na ktorého otázky obèas nevedeli
odpoveda9 ani samotní Bulhari, sme zistili nielen všeobecné informácie
o tejto krajine, ale taktiež napríklad, že tento národ sa snaží kontakto-
va9 mimozemš9anov pomocou bulharskej ¾udovej hudby (èo je naozaj
pravda). Maïari, ktorí prezentovali Slovensko, sa snažili samých seba
i�ostatných nauèi9 typické „9ažké“ slovenské slová ako èuèoriedka èi
po¾nohospodárstvo. Poèas tohto veèera sme sa teda nielen nieèo nové
nauèili, ale taktiež sme sa aj ve¾a nasmiali a zabavili.

Každý deò, než sme náš oficiálny program zakonèili veèerou, vždy
sa stretli tímy jednotlivých krajín a zhodnotili celý deò. V takýchto projek-
toch, každý tím má svojho lídra, ktorý zabezpeèuje niektoré organizaèné
záležitosti a je hlavným komunikátorom medzi nami, úèastníkmi a orga-
nizátorom. Náš líder teda viedol toto zakonèenie dòa a potom prednie-
sol naše podnety, návrhy èi s9ažnosti organizátorom. Takto sme zabez-
peèili, že na projekte sa všetci cítili príjemne. Keï teda prišiel èas lúèe-
nia, mnohí sme sa cítili, ako keby niekto v miestnosti celý èas krájal ci-
bu¾u. Každý sme totižto na projekte spoznali niekoho, kto nám bude
chýba9. Obohatení zážitkami a vïaèní za úžasný èas sme si teda zažela-
li š9astnú cestu a rozlúèili sa, no s istotou, že nie navždy.

Monika JAKÁBOVÁ

Erazmus
ErasmusPlus je program EÚ v oblasti vzdelávania,

odbornej prípravy, mládeže a športu. V rámci tohto ne-
formálneho vzdelávania sa študenti a mládež môžu zú-
èastniK mládežníckych výmen, tréningových kurzov,
školení a dobrovo¾níckej služby. 
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Detský biblický tábor
Aký je Boh? To bola téma detského biblického tábora, ktorý sa v CZ

ECAV Vrbové uskutoènil 18. – 22. júla. Poèas piatich dní deti uvažovali
a�osvojovali si vlastnosti ako: TRPEZLIVÝ, VE¼KÝ, MOCNÝ – PREPEVNÝ,
TVORIVÝ, SVÄTÝ – ÈISTÝ.

Tábor sa zaèal v chráme Božom. Hymnou tohoroèného tábora bola pie-
seò: Je ve¾ký náš Boh, je silný a mocný... V pondelok sa dozvedeli o Jonášovi
a popoludní bola ve¾ká hra, kde si deti vyskúšali, èo je to trpezlivos9. V utorok
sa zamýšlali na Námanom Sýrskym a popoludní opä9 si mohli osvoji9, èo je to
VE¼KÝ. V stredu bola téma MOCNÝ – PEVNÝ. Navštívili sme Trenèín, kde deti
si pozreli hrad a náš evanj. kostol. Tu sme si pripomenuli blížiace sa výroèie
reformácie a deti spoznali, že najmocnejším a prepevným je sám Pán Boh.
Popoludní deti navštívili stajòu CEDOS v Nozdrkovciach, ktorú vlastní náš ro-
dák z Vrbového. Vo štvrtok deti opä9 ráno nasadli do autobusu netušiac èo
ich èaká. Boli sme v Prietrži – èas9 Podhorie, kde sa vyrába ruèný papier bez
celulózy. Tu sa dozvedeli a na vlastné oèi videli, ako sa dejinami uchovávali
písomnosti. Cez kamenné tabule, papyrus, pergamen až po súèastný papier.
Potom vo výrobni si každé die9a mohlo urobi9 svoj vlastný papier. Každý vyro-
bený papier bol vlastne orginálom. Deti sa tiež dozvedeli, že vo ve¾kej továrni
sa za hodinu vyrobí 10 miliónov kusov paiera A4 a majster v dielnièke vyrobí
denné maximálne 500 až 600 kusov A4 pod¾a hrúbky papiera. Vo veèerných
hodinách mali deti opekaèku vo farskom areáli a prenocovali do rána v zboro-
vom dome. Po raòajkách sme mali hneï poslednú tému: SVÄTÝ – ÈISTÝ. Deti
si osvojili, že keï sa umyjú tak sú èisté. Ale èo však s naším srdcom, ktoré
je v Božích oèiach èierne ako noc? Dozvedeli sa, že oèisti9 srdce naše môže
len Ježišova krv. A toto oèistenie sa dostáva od Pána, ktorý je vždy Svätý a je
prítomný vo Veèeri Pánovej. Zistili, že sú dve slová, ktoré sa nám ¾uïom ve¾-
mi 9ažko vyslovujú. Sú to PREPÁÈ a ODPUS�. A hneï si to aj vyskúšali, keï
každý s každým sme si podali ruky a prosili sme jeden druhého o odpustenie
a prepáèenie, ak sa udialo nieèo medzi nami v tábore.

A prišiel záver, keï zborový brat farár vyhodnotil tábor, odovzdal so sest-
rou dozorkyòou de9om sladkosti,
ruène vyrobený papier a obálku.
Poïakoval všetkým, ktorí sa podie-
lali na zdarnom priebehu tábora.
Touto cestou ïakujeme aj mestu
Vrbové za poskytnutú dotáciu
300�€ na detský tábor. Vedúci mlá-
deže sa poïakoval aj zborovému
farárovi a jeho manželke. Urobili
tak aj rodièia. V závere deti podpí-
sali ïakovné listy pre sponzorov a
po spoloènej modlitbe a zaspievaní
tohoroènej hymny tábora sa tábor
skonèil. Prajeme de9om z tábora,
aby im spomienky na tábor vydržali
èo najdlhšie. 

(Viac informácii a fotogalériu si
môžete pozrie9 na facebookovej
stránke zboru.)

Mgr. Miroslav JÄGER

KAM NA VÝLET
V�BLÍZKOM OKOLÍ 

      Pekné slneèné letné poèasie láka starých i mladých
najmä v nede¾u k „vrbovskému moru“, priehrade Èere-
nec. Rybári tu skúšajú od skorého rána do veèera š9as-
tie, èakajúc na bohaté úlovky. Po korune hrádze na ko-
lieskových korèuliach predvádza svoje „kumšty“ mlá-
dež. Kroky tých otužilejších smerujú ïalej za krásami
prírody, ale i zaujímavými miestami, ktoré si pripomí-
najú hlavne tí starší.

Nad rekreaènou oblas9ou s vodnou nádržou Èere-
nec sa dostaneme k vrchu s rovnakým menom, po kto-
rom bola vodná nádrž pomenovaná. Podhrebeòová èas9
vrchu Èerenec je vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Ide
o�najbohatšie nálezisko chráneného, na jar kvitnúceho
ponikleca ve¾kokvetého v Malých Karpatoch. Cez les je
pekná túra k skalnej bráne Malá pec (392 m n. m.)
z�h¾adiska geomorfologického a estetického ojedinelý
objekt. Od úpätia kopca vedie cesta k ïalšiemu prírod-
nému útvaru jaskyni Ve¾ká pec (438 m n. m. na sním-
ke). Lokalita je vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Jasky-
òa má charakter skalného previsu, ktorý vznikol v skal-
nom masíve pieskovcov a zlepencov vplyvom zvetráva-
nia. Predstavuje významnú archeologickú lokalitu s ná-
lezmi kostí pravekých zvierat mamuta, nosorožca srst-
natého, medveïa a ïalších. Tajomné prostredie jaskyne
je opradené rôznymi legendami. Jedna z nich hovorí o
baèovi, ktorý v jaskyni zápasil s èertom. Na dôkaz tohto
zápasu sú na stenách odtlaèky baèových krpcov, srdca,
hlavy a rebier.

Keï vyjdete z jaskyne a prestanete sa bá9, môžete
si cez les urobi9 peknú túru na Orlie skaly. Ide o bota-
nický  a krajinársky ve¾mi zaujímavú lokalitu s výskytom
chránených rastlín. Lesná cesta smerom do osady Pus-
tá Ves vás zavedie k hrobu baróna Alfréda von Watten-
wila, ktorý je pochovaný v lese neïaleko niekdajšieho
letohrádku znièeného nacistickými vojakmi  poèas SNP
v roku 1944. Odtia¾ je len na skok malebné údolie
s�lesknúcou sa hladinou vodnej nádrže Pustá Ves.

Od Pustej Vsi cez Ostrú dolinku hlbokými údoliami
sa dostaneme až do obce Košariská, rodiska význam-
nej osobnosti našich dejín generála M. R. Štefánika,
kde môžeme navštívi9 jeho múzeum. Po hrebeni Bradla
prídeme k národnej kultúrnej pamiatke Mohyle Štefáni-
ka. Zostupom z Bradla nás privíta kopanièiarske mes-
teèko Brezová pod Bradlom, známe historkami o sváko-
vi Raganovi, ktorých autorom je vrbovský rodák spiso-
vate¾ Elo Šándor. Ak už máte dos9 nároènej túry a nohy
vás zaènú už neposlúcha9, môžete sa domov vráti9 au-
tobusom.

Ak máte odvahu absolvova9 túto nároènú túru môže-
te sa od Orlých skál dosta9 na vrch Chríb. Na juhový-
chodnej èasti kopca je pamiatkovo chránený kostol nad
obcou Lanèár.

To je nieko¾ko tipov našich turistických trás po blíz-
kych miestach Malých Karpát. Takto by nás turistické
chodníky doviedli až po Bratislavu, ale to je už pre tých
ozaj vytrvalých a skúsených milovníkov našej krásnej
prírody. Leto zaèalo pod¾a astronomického kalendára
21. júna a trvá do jesennej rovnodennosti 23. septemb-
ra, tak si ho užime.

Text a foto V. HULVAN
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Na Slovensku od sezóny 2007/08 bežia tzv. náborové turna-
je mládeže Grand Prix, zamerané na vyh¾adávanie talentov. Se-
zóna zaèína v septembri a konèí v polovici mája nasledujú-ceho
roku. Poèas sezóny 2015/16 sa na Slovensku uskutoènilo vyše
sto takýchto turnajov. Výsledky, ktoré úèastníci dosiahnu sa bo-
dujú. Zúèastni9 sa môžu ¾ubovo¾ného poètu turnajov, ale do ko-
neèného bodovania sa im zapoèítava iba 6 turnajov, v�ktorých
dosiahli najlepšie výsledky.

V tejto sezóne reprezentovali náš klub Miroslav Ganobèík
v�kategórii chlapcov do 14 rokov, Petra Janèovièová v kategórii
dievèat do 14 rokov a jej mladšia sestra Tamara v kategórii
dievèat do 11 rokov.

V základnej èasti obsadil vo svojej kategórii Mirko 23. mies-
to zo 197 bodmi. Tamarka obsadila 21. miesto zo 73 bodmi.
Ozajstnou hviezdou tohoroènej GPX sa však stala (napriek to-
mu, že sme sa zúèastnili iba 3 turnajov) Pe9ka, ktorá obsadila
síce „iba“ 4. miesto z 271 bodmi, ale aké to bolo 4. miesto.
Vo�všetkých 3 turnajoch vyhrala kategóriu D14 a v Trakoviciach
vyhrala celý turnaj, keï vyprášila kožuch aj všetkým chlapcom.
Je to už dlho, èo sa venujem práci s de9mi, ale nepamätám si,
žeby dievèa vyhralo spoloèný turnaj s chlapcami. 

Nasledoval postup do semifinále GPX, ktoré bolo vlastne
majstrovstvom západoslovenskej oblasti. V Dubnici, kde sa hral
uzavretý turnaj 10 najlepších v každej kategórii, dokázala Pe9ka
porazi9 všetkých 9 svojich súperiek. 

Finále GPX, sa hralo v Dražkovciach neïaleko Martina, a hra-
li tu už najlepšie hráèky z celého Slovenska. A bola to poriadna
dráma, lebo už Pe9ku každý považoval za najväèšiu favoritku.

1. kolo ví9azstvo nad Sobekovou.
2. kolo vo vyrovnanej pozícii zostávalo Pe9ke pol minúty a

Psoèíková mala ešte 2, keï jej ponúkla remízu. Riziko prehry na
èas bolo znaèné a tak Pe9ka ponuku akceptovala.

3. kolo výhra nad Bidulskou, ví9azkou SF oblasti Východ.
Pe9ka sa ocitla na èele tabu¾ky, keï každá zo súperiek má už
aspoò 1 prehru.

4. kolo prináša jedinú prehru s Machovèákovou. Sprievod-
ným znakom Pe9kinej hry bola v prvých 4 kolách pomalá hra.
Vo�4. kole to presiahlo únosnos9. Pri plnej šachovnici, kedy
chýbalo každej z hráèok po pešiakovi, mala Pe9ka na rozmýš¾a-
nie 1 minútu a súperka 11. Pod¾a toho to aj skonèilo. Prehra a
prepad na 5. miesto. Strata bola však iba pol bodu a so všetký-
mi hráèkami pred òou mala ešte hra9. Hospodárenie s èasom
bolo treba zlepši9.

V 5. kole hrala èiernymi s Vojtkovou. V totálne prehranej po-
zícii zahrala biela 1. e 5, na èo Pe9ka bez toho, aby èo len se-
kundu porozmýš¾ala, bleskovo zahrala 1. ... f5 a na šachovnici
vznikla patová pozícia, èo znamená remízu. Po lícach jej teèú
potoky såz, ale hra9 treba ïalej. Na vedúce duo Gajdošová, Da-

te¾ová stráca 1 bod, na Vojtkovú 0,5 bodu a s Machovèákovou
majú zhodne po 3 body. 

V 6. kole vyhráva nad Šofrankovou. Z konkurentiek prehrala
Vojtková, èím si Pe9ka o jednu prieèku polepšila.

V 7. kole prehrávajú obe vedúce hráèky, Gajdošová s Pe9kou
a Ïate¾ová s Machovèákovou. Všetky 4 majú 5 bodov a sú na
èele.

V predposlednom 8. kole neuniesli psychický tlak Machovèá-
ková s Ïate¾ovou a obe prehrávajú. Gajdošová s Pe9kou, ktorá
vyhrala nad Stolárovou sa ocitli sami na èele tabu¾ky. 

Gajdošová má lepšie pomocné Sonneborn-Bergerovo hodno-
tenie o 1,50.

Súperka Gajdošovej na partiu posledného 9. kola nenastúpi-
la a prehrala kontumaène. Ak Pe9ka chcela by9 prvá musela vy-
hra9 nad ví9azkou SF v Stredoslovenskom kraji Ïate¾ovou, èím
by sa pomocné hodnotenie prehuplo v jej prospech. Po peknom
výkone sa jej to podarilo a historický úspech bol na svete. 2 ro-
ky spoloèných tréningov priniesli svoje ovocie. Nasledovalo už
iba dojímavé vyhlasovanie ví9azov za zvukov štátnej hymny, sláv-
nostná recepcia s ví9azmi a radostná cesta domov.

Koneèné poradie na èele tabu¾ky:
1. Petra Janèovièová Vrbové        7     28,50
2. Bernadeta Gajdošová Košice   7     26,00 
3. Eliška Machovèáková Èadca    6
4. Linda Vojtková Modranka        5,5
5. Daniela Ïate¾ová Lipt. Teplá    5     19,50
6. Adela Sobeková Malacky         5     19,00
7. Lenka Bidulská Košice            4

 Rudolf KRCHÒÁK

Veľký úspech
mládežníckeho šachu vo Vrbovom  

Petra Janèovièová v rozhodujúcom momente partie posled-
ného kola.

Z¾ava: 2. D. Svrèek (Holíè), 1. P. Janèovièová, 3. P. Ko-
šecký (Topo¾èany).

Z¾ava: 2. L. Vojtková (Modranka), 1. P. Janèovièová, 3. A.
Sobeková (Malacky).
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Pozor! Už v sobotu na mestskom štadióne
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Vrbovská 15 - Memoriál Štefana Kalužu
a�Beh�zdravia Vrbovèanov na 5 km

Tento rok sa 23. júla usku-
toènil už 26. roèník významného
bežeckého podujatia - Vrbovská
pätnástka a Beh zdravia Vrbovèa-
nov na 5 km.

Jeho organizátorom bolo
mesto Vrbové v spolupráci s�be-
žeckým odielom ZŠK mesta Vr-
bové pod vedením Mgr. Borisa
Jobusa. Stalo sa tak i za prispe-
nia Trnavského samosprávneho
kraja, firmy Semikron a Kellys
bike. 

Prvý raz malo rozšírený názov
na poèes9 Vrbovèana - bežeckej
legendy Štefana Kalužu, ktoré-
mu sa podarilo zabehnú9 sto ma-
ratónov.

 Celkovo sa pretekov zúèast-
nilo 95 bežcov. Pretekalo sa
v�šiestich kategóriách. Najúspeš-
nejším bol M. Vrábel z Pieš9an,
ktorý do cie¾a dobehol v èase
54:34 minúty. Dvanás9 sekúnd
po òom sa to podarilo ïalšiemu
Pieš9ancovi Ondrejovi Kubovi. Zo
žien sa najviac darilo L. Janeèko-
vej z�Bratislavy, ktorej zdolanie
trate trvalo rovnú hodinu.

foto PK

ZLATO OPÄ�
DO�VRBOVÉHO

V dòoch 17. – 19. júla sa v meste Šamorín uskutoèni-
li Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov
– Memoriál Kamila Vajnorského. Trnavský kraj, ktorý sa
v celkovom poradí krajov Slovenska umiestnil na druhom
mieste, za okres Pieš9any reprezentovali Jozef Drinka a
Jaroslav Madžo z MO JDS Vrbové a Vladimír Karaba zo
ZO JDS Ve¾ké Kosto¾any. Zlatú medailu získal Jaroslav
Madžo v disciplíne „kop do brány“ a dve strieborné me-
daily Vladimír Karaba v „stre¾be“ a „hode granátom“.

Blahoželáme a ïakujeme.
Za MO JDS Vrbové M. RAFFAYOVÁ
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MFK Vrbové postúpiilo do
druhého kola...

TJ Ve¾ké Kosto¾any - MFK Vrbové 
2:2 (0:1), pokutové kopy 3:5. 

V prvom kole Slovenského pohára
Slovnaft Cup sa stretli futbalové tímy
z�nášho okresu. Vo vlažnom prvom pol-
èase sa do vedenia dostali hostia, z�pria-
meho kopu skóroval Strecký. Do druhého
polèasu nastúpili Vrbovèania bez zrane-
ného stopéra Vercholu a tréner prestrie-
dal hráèov. Domáci v snahe nieèo spravi9
s výsledkom pritlaèili a prebrali iniciatívu.
Odmenou im bolo vyrovnanie a navyše
otoèili stav vo svoj prospech. Na druhej
strane sa hostia snažili vyrovna9, èo sa
im aj podarilo zásluhou Kurinca. Do kon-
ca zápasu sa na stave niè nezmenilo a
o�postupujúcom museli rozhodnú9 penal-
ty. Úspešnejší boli hráèi MFK, keï neza-
váhali a premenili všetkých pä9 pokusov
v poradí Kurinec, Spál, Strecký, Vlado
a�Andrísek a postúpili do druhého kola,
kde privítajú fortunaligové Zemplin Mi-
chalovce.

Zostava MFK: Valoviè, Ïuraèka, Vla-
do, Verchola (46. Bukovèák), Strecký,
Prosòanský (46. Kurinec), Majgot, T. Ga-
žík, Sumer, Andrísek, Zelenay (63. Spál).

  

MFK Vrbové pripravené
na novú sezónu 2016/17

Futbalisti sa pripravovali v domácich
podmienkach pod vedením nového tréne-
ra Andreja Adamèíka. Dres MFK v tejto
sezóne nebudú oblieka9: Adam Doktor,
odišiel do Ve¾kého Orvišta, Filip Petényi
do Boroviec a Patrik Žilka bude hráva9 za
Prašník. Naopak do mužstva pribudli:
Matúš Verchola, naposledy hrával za Ne-
ded, Jakub Prosòanský z Hornej Stredy,
Marek Valoviè prestúpil a je hráè Vrbové-
ho a z dorastu prišiel Sebastian Hrnèár,
z hos9ovania v Krakovanoch sa vrátil
Andrej Bukovèák. Na sezónu budú k dis-
pozícii títo hráèi: Valoviè a Amcha do
bránky a do po¾a Michálek, Vlado, Verc-
hola, Ïuraèka, Lackoviè, Strecký, Bukov-
èák, Prosòanský, Kurinec, Majgot, To-
máš Gažík, Sumer, Andrísek, Spál, Zele-
nay a Hrnèár.

Futbal, IV. liga SZ - sezóna 2016/17
1. kolo 

Úvod novej sezóny
MFK Vrbové - Slavoj Boleráz 2:1 (0:1)  

V úvodnom zápase nového roèníka,
pred peknou návštevou (250 divákov)
zaèali lepšie hostia, už v 15. min. sa
ujali vedenia gólom Železníka. Domáci
sa potom upokojili a prevzali iniciatívu,
ale vyrovnanie neprišlo aj napriek pekné-
mu úniku Zelenaya. Po zmene strán MFK
zvýšenou aktivitou sa èastejšie dostávali
na dostrel hos9ujúceho brankára, ale gól
nepadol. Na druhej strane boli to hostia,
keï mohli z ojedinelého útoku zvýši9 skó-
re. Tlak domácich narastal a bol to v�67.
min. Erik Spál, ktorý vyrovnal na 1:1, aby
o osem minút ideálne prihral na zakon-
èenie Andrískovi a ten zabezpeèil vede-
nie 2:1. V poslednej štvr9hodine už gól
nepadol ani na jednej strane a domáci si
ví9azstvo zaslúžene udržali a pripísali si
prvé tri body do tabu¾ky. 

Za Vrbové pod vedením nového tré-
nera Andreja Adamèíka nastúpili hráèi:
Valoviè-Michálek, Verchola, Vlado, Ïuraè-
ka, Majgot, Kurinec, (60. E. Spál), T. Ga-
žík, Sumer, Andrísek (83. Bukovèák), Ze-
lenay (67. Lackoviè).

2. kolo, 13. augusta 

Zaslúžené víKazstvo
v�Partizánskom

Tempo Partizánske – MFK Vrbové 
2:3 (1:1)

V zápase 2. kola nastúpilo Vrbové
v�Partizánskom v tejto zostave: Valoviè,
Michálek (46. Majgot), Vlado, Verchola,
Strecký, Sumer, Tomáš Gažík, Lackoviè,
Andrísek (76. Prosòanský),  Spál,  Zele-
nay (64. Kurinec) tréner A. Adamèík. 

V zápase zaèali odvážnejšie hostia a
ohrozili bránku domácich, ale Spál, ani
Zelenay nezakonèili presne. Na druhej
strane boli to domáci, keï využili chybu
v�odkrytej obrane a dostali sa do vedenia
už v 12. min., Kuèerka 1:0. Po góle sa
útoky striedali, hralo sa hore-dole a na
rados9 hostí Andrísek vyrovnal v posled-
nej minúte prvého polèasu gólom do šat-
ne na 1:1. Do druhého polèasu poslal
tréner hostí Majgota, hra sa zlepšila, èo-
ho výsledkom bol  gól Zelenaya v 52.
min. získal  vedenie. To, ale nebolo všet-
ko, o desa9 minú9 strelec  vyrovnávajúce-
ho gólu  zvýšil vedenie hostí o dva góly.
Aj naïalej sa hral otvorený futbal, šance
boli na oboch stranách, viac z�hry mali
hostia, ale zníži9 stav zápasu sa podarilo
domácim v 76. min. dal gól Repa, èím
sa mu podarilo zápas zdramatizova9 na
poslednú štvr9 hodinku, ale gól už nepa-
dol a body si zaslúžene odviezlo Vrbové.

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU
CHLAPÈENSKÉ VOJNY

VO�VRBOVOM
Chlapci od malièka sa v priebehu ro-

ka od jari do neskorej jesene – horno-
konèanci – hrávali na Húskovej. Tu v hor-
nej èasti bolo viac stromov a hustých krí-
kov. Toto prostredie bolo ve¾mi vhodné
na hry. Hralo sa na pandúrov a zbojní-
kov, na partizánov a Nemcov. V hrách
chlapci získali bohaté skúsenosti v te-
lesnej zdatnosti – lezenie na stromy,
skákanie zo stromov, plávanie, masko-
vanie a prepady nepriate¾a, tiež behy
pred prenasledovate¾mi. Všetky tieto bo-
jové skúsenosti neskôr využili vo vojnách
v obci.

Väèší chlapci obyèajne cez prázdniny
sa zúèastnili vojny. Chlapèenská vojna
to bola ostro sledovaná hlavná udalos9
roka. Pripravovala sa ve¾mi dôkladne. Vo
Vrbovom sa vojny konali po viac generá-
cií. Zo zaèiatku vojny prebiehali medzi
ulicami (napr. na Pažiti – kde sú dnes
rodinné domky) neskôr už mali rozmer
celoobecný. V 50-tych rokoch sa organi-
zovala vojna Horný koniec proti Dolné-
mu. Oba konce rozde¾ovala Marcinkova
(Súkennícka) ulica. Každý koniec si zvolil
svojho velite¾a, obaja dohodli podmienky
boja vo vojne. Stanovili dátum a èas za-
èiatku bojov, koniec bojov bol po nedo-
statku munície, vyèerpanosti a množstva
zajatcov.

Miesto konania bolo urèené v èasti
záložná (dnešný futbalový štadión). Záro-
veò boli urèené rovnaké poèty poctivo vy-
braných smelých bojovníkov na oboch
stranách. Hlavná munícia boli hrudy ze-
me. V boji sa prezentovala šikovnos9 a
zruènos9. Z väèších hrúd sa budovali kru-
hové pevnosti, z ktorých sa zasypávali
presnými hodmi pozície protivníkov. Zá-
roveò sa pripravovali rôzne pasce, kde
protivníci padli do zajatia. No boli aj ši-
kovní a ve¾mi rýchli bojovníci, ktorí vedeli
z pasce vyk¾uèkova9 a rýchlo utiec9 z do-
sahu nepriate¾a.

Bojové územie bolo po starú Holeš-
ku. Ak bojovník pri boji prekroèil cez plyt-
èinu Holešku bol mimo dosahu bojov, tu
už nebolo bojové územie, zachránil sa.
V�boji sa schytali väèšinou modriny po
celom tele, tiež plno prachových èastíc
z�hliny. Po ukonèení bojov velite¾mi spo-
èítali zajatcov. Kto ich mal viac – vyhral
vojnu. By9 zajatcom bola ve¾ká potupa,
po dlhý èas v škole aj na ulici sa mládež
k nim správala pohàdavo. No ví9azi – tí
boli dlho ve¾mi uznávaní.

Keï sa dnes medzi pamätníkmi spo-
menú chlapèenské vojny v ich oèiach a
v�tvári sa rozhoria šibalské ohníèky spo-
mienok na staré èasy.

Ing. Milan KRIHÁK


