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Deň športu vo Vrbovom

Deň športu vo Vrbovom je projekt, 
ktorý plne zastrešuje mesto Vrbové             
s veľkou pomocou všetkých športových 
organizácií.  Účasť bola trikrát väčšia 
ako pred rokom pri otváracom nultom 
ročníku. 

Cieľom podujatia je, aby sa zapojili 
všetky športové kluby a združenia v na-
šom meste a zaujímavým, zábavným 
spôsobom predstavili širokej verejnosti 
svoj šport. 

Program dňa tvoril: stolný tenis  (tur-
naj pre neaktívnych hráčov i deti), joga 
- šport pre všetkých, futbal - súťaž zruč-
nosti a v kopaní jedenástok, jumping - 
maratón,  basketbal - súťaže v zručnos-
ti, fl orbal - turnaj, súťaž zručnosti, hasiči 
- súťaže zručnosti, vybíjaná - turnaj, 
nohejbal - súťaž zručnosti, hokejbal - 
súťaž zručnosti, šach, dáma - zaučenie 
od profesionálov, klub Abadá capoeira 
Vrbové plus hostia.

Každá súťaž bola ohodnotená trofe-
jami (poháre, sošky, plakety). Najmenší 
sa vyšantili na skákacích hradoch a su-
per vodnom valci, kde za predvedené 
kreácie dostali sladkú odmenu. Pre

teraz máme víziu ďalších zaujímavých 
zatraktívnení podujatia. Veľké poďako-
vanie patrí všetkým zanieteným špor-
tovcom, bez ktorých by sa takáto vyda-
rená akcia nedala zorganizovať, 
vedeniu mesta Vrbové a sponzorom 
Chirosan, Tyros, Oke Plastic a Semik-
ron.

Branko REMIÁŠ,
organizátor podujatia

Kritická situácia vo fi rme Bodet & Horst
V stredu 23. mája televízia Markíza 

priniesla závažné informácie o situácii 
vo fi rme Bodet & Horst vo Vrbovom, 
ktorá šije poťahy na matrace. Z nich vy-
plýva, že viac ako 300 robotníkov nedo-
stalo už mesiac výplatu a majiteľ Ger-
hard Hermann Horst sa údajne vyjadril, 
že ju nedostanú ani za máj. To, priro-
dzene, vyvoláva veľké pobúrenie a roz-
horčenie u postihnutých. Podľa nich 
majiteľ využil daňové prázdniny a teraz 
fi rmu nechá padnúť. Deje sa tak na-
priek tomu, že spoločnosť dostala                  
v roku 2015 (?) investičnú pomoc od 
štátu  v sume 5,5 mil. eur. Pracovníci 
tiež spomenuli majiteľovo nedôstojné 
vyjadrovanie sa o slovenských pracov-
níkoch. V čase nakrúcania majiteľ nebol

prítomný a riadi-
teľka spoločnosti 
televízny štáb od-
mietla prijať. 

Gerhard Her-
mann Horst pred 
mesiacom televí-
zii Markíza pove-
dal, že fabrika 
končí kvôli zmiz-
nutým strojom za 
tisíce eur, ktoré 
vraj ukradli bývalí 
zamestnanci. Bý-
valé vedenie pod-
ľa neho vyvážalo kvalitné látky ako od-
pad a potom ich predali. Fabrika tak 
vraj prišla o 6 mil. eur. Kriminálna 
agentúra problém ani po piatich ro-
koch riešenia neuzavrela.

Podľa informácií televízie Markíza ve-
denie podniku sa chystá vyhlásiť v blíz-
kych dňoch konkurz a zamestnanci sa 
rozhodli podať hromadné výpovede.

-rb-

deti sme mali veľmi 
obľúbené maľova-
nie na tvár. O zdra-
votnú bezpečnosť 
počas celého podu-
jatia sa starali člen-
ky Červeného kríža               
vo Vrbovom. Pre 
všetkých zúčastne-
ných bolo nachysta-
né chutné občer-
stvenie a o dobrú 
atmosféru sa staral 
hudobný DJ.

Ohlasy od zúčastnených boli jed-
noznačne pozitívne, čo bolo zjavné kaž-
dému, kto si našiel cestu na toto podu-
jatie, takisto podľa odoziev zo so-
ciálnych sietí.

Deň športu vo Vrbovom vykročil 
správnou nohou, ľudia si toto poduja-
tie obľúbili a určite, ak bude naďalej 
mesto Vrbové zastrešovať túto akciu  
tak sa majú ľudia načo tešiť, keďže už 

? ?   ?   ? ?
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Pohrebná služba Vrbové
NON STOP

Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória 
ZDARMA.

Najdlhší štafetový beh
na Slovensku

Košice – Bratislava

Trasa behu vedie aj cez mesto Vrbové

Etapa Vrbové – Dechtice (12 082 m),  
nedeľa 3. júna

Otvorenie odovzdáv-
ky vo Vrbovom 3.43 
hod.

Zatvorenie odvzdáv-
ky vo Vrbovom 
6.44 hod.

The RUN SLOVAKIA 2018

Lýdia Karlíková
Jozef Hvolka
Miroslav Galbavý
Mária Nečasová
Peter Klčo
Rozália Cepková

Mária Floreková
Alena Vlhová
Božena Bogorová
Anna Benedikovičová
Pavol Košťál
Bohumil Švarc

Irena Molnárová
Jaroslav Madžo
Anna Krištofcová
Anna Čerňanská
Marián Madunický
Pavol Trandžík

Anna Karlíková

Margita Sabová
Margita Kureková
Oľga Polčanová
Milan Nosko
Vít Mikuláš
Robert Mišech
Valéria Šalátová
František Blažek
Emília Havrlentová
Pavlína Hutová
Michal Anguš

Helena Jašeková
Božena Holičová
Anna Pagáčová
Irena Snohová
Ján Novota
sr. Priska Magdaléna
Klimková
Ján Žažo

Pavla Hulvanová

  

    Naši jubilanti
v mesiaci jún 2018

Srdečne blahoželáme !† Tak letí čas, čo  stíchol tvoj hlas.
Len spomienky na teba sa vracajú zas.

Spomienky sú trvalejšie, 
než kvety najkrajšie.
Kvety zvädnú,
spomienky zostanú.
Dňa 5. júna si pripomíname 10. výročie, 
keď nás navždy opustila naša drahá ma-
mička 

Božena MIKULCOVÁ.
Spomínajú dcéry Sylvia, Veronika                    
a Dominika s rodinami

P/P2-No-1963/18

† Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre teba slnko hriať,

ale tí čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 4. júna si pripomíname 1. výročie, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

Rudolf HORŇÁK.
S úctou a láskou navždy spomínajú man-
želka, syn, dcéra s rodinami, vnúčatá Lejka 
a Lianka

-N-
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Jarná kvapka krvi vo Vrbovom 2018

„Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prú-
di v každom z nás. Vaše rozhodnutie 
darovať krv môže rozhodnúť aj o osude 
iného človeka a zachrániť mu tým to 
najvzácnejšie, čo človek má – jeho ži-
vot. Sme tu pre vás, aby sme váš šľa-
chetný a krásny  čin pomohli uskutoč-
niť. Urobíme maximum pre to, aby ste 
sa u nás cítili dobre a po odbere krvi ste 
si mohli s pokojom a radosťou v srdci 
povedať – áno aj ja som pomohol, áno 
aj ja som zachránil ďalší ľudský život! 
Ďakujeme Vám drahí darcovia!“ Tak ta-
kýmito krásnymi slovami privítala 
predsedníčka MsSČK Vrbové Vierka SA-
BOVÁ  všetkých  účastníkov krásnej jar-
nej akcie darovania krvi, ktorý sa usku-
točnil už po piaty raz pod príznačným 
názvom JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBO-
VOM 2018 za obetavej činnosti všet-
kých členov MsSČK Vrbové a zdravot-
níckeho personálu z  NTS SR v Trnave.

Okrem pravidelných darcov tu orga-
nizátori a členovia VV MsSČK Vrbové            
s potešením privítali aj jedenástich 
mladých prvodarcov. V úhľadne napí-
sanom a pripravenom zozname darcov 
bolo nakoniec 52 mien reprezentujú-
cich 52 osudov ľudí, ktorí nemyslia iba 
na seba, ale rozdajú sa iným s cieľom 
pomáhať – tým, ktorí potrebujú naj-
vzácnejšiu tekutinu na svete, ľudskú 
krv!

Na akt darovania krvi sa prišli pozrieť 
do Domu kultúry nielen škôlkári, ale aj 
školáci zo Základnej školy na Komen-
ského ulici, prváčikovia pod vedením 
pani učiteľky Mgr. Slávky Mešencovej. 
Aj tá sa podujala na prvodarcovstvo, 
aby išla svojim zverencom z 1. B triedy, 

V Dome kultúry vo Vrbovom sa po roku opäť zišli bezpríspevkoví darco-
via krvi na dobročinnej akcii Jarná kvapka krvi 2018, ktorá sa uskutočnila 
vo štvrtok 26. apríla od 8:00 do 12:00 hod. už po piaty raz pod záštitou NTS 
SR z Trnavy a organizačne zabezpečenou MsSČK Vrbové.

z ktorých možno vyrastú  noví darcovia 
krvi, príkladom.

Učiteľka z vrbovskej materskej školy 
Juliana Blanáriková doviedla so svojou 
kolegyňou skupinu strednáčikov a veľ-
káčov. „Prišli sme sem, aby sme deti 
oboznámili s tým, ako to pri darovaní 
krvi chodí. Že zdraví pomáhajú chorým. 
O darcovstve sme si rozprávali aj                      
v škôlke,“ povedala J. Blanáriková.

Ako sme už uviedli, spolu prišlo v ten 
deň darovať krv do Vrbového 52 ľudí,                    
z nich 28 bolo mužov 
a 24 žien. Muži  mali 
prím aj v počte odbe-
rov. Darca s najväč-
ším počtom BDK na 
tejto akcii bol Ján 
Čupka,  stal 77-násob-
ným darcom, nasle-
dovali Miroslav Hala-
ma: daroval krv 
59-krát a Maroš Vido 
53-krát, všetci traja            
z Vrbového. Čo sa 
týka lokalizácie dar-
cov, 39 darcov bolo            
z Vrbového, štyria 
prišli z Piešťan a rov-
nako aj z Prašníka, 
nasledovali Krakova-
ny s Považanmi po 2 BDK a nakoniec             
1 darca z Moravian nad Váhom. Všet-
kým patrí vrelá vďaka!
Členovia VV MsSČK Vrbové pripravili 

pre darcov pohostenie, nechýbal vyni-
kajúci guláš, ktorý uvarili šikovní kuchá-
ri a kuchárky zo spoločnosti Ragas 
pána Ferka Rakúsa, za čo mu patrí veľ-
ké poďakovanie, aby sa ľudia, ktorí pri-

šli darovať najvzácnejšiu tekutinu, po 
odbere posilnili. Samozrejme nemohlo 
chýbať ani občerstvenie v podobe neal-
ka, kávy, či bieleho alebo červeného 
vínka. Na oddych po odbere a o dobrú 
hudobnú náladu sa  postaral člen Ms-
SČK Vrbové a v ten deň aj darca krvi 
Ing. Radoslav Teplica so svojím akorde-
ónom, za čo sa mu chceme aj touto 
cestou poďakovať!

Ešte raz veľká vďaka všetkým ľuďom, 
ktorí rôznym spôsobom prispeli k orga-
nizácii a zdarnému priebehu tejto krás-
nej akcie a v neposlednom rade perso-
nálu NTS SR Trnava a všetkým 
bezpríspevkovým darcom najvzácnej-
šej tekutiny na svete – ľudskej krvi! Ďa-

kujeme vám! S poďakovaním a s po-
zvánkou na 7. ročník Jarnej kvapky krvi 
vo Vrbovom 2019, organizačný tím               
MsSČK Vrbové pod vedením skvelej 
predsedníčky Vierky Sabovej!

Niečo o krvi
Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá 
zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: 
červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc 
do celého tela, krvná plazma obsahuje 
bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú 
protilátky, neodmysliteľné pre obrany-
schopnosť organizmu. Biele krvinky 
chránia človeka pred infekciou a ocho-
reniami, krvné doštičky zasa pomáhajú 
pri zastavení krvácania. Z krvi sa získa-
vajú rozličné prípravky, ktoré sa použí-
vajú na liečbu viacerých ochorení.                   
Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lie-
ky pre viac pacientov. Spracovaním krv-
nej plazmy sa získava celá škála liekov, 
ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poru-
chou zrážania krvi sú, napríklad, na nie-
ktoré z týchto liekov odkázaní celý svoj 
život.

Text a foto: Miroslav HALAMA,
člen VV MsSČK Vrbové
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Ocenená Mgr. Ľubica LAGOVÁ z MsSČK Vrbové

Tisícky červenokrižiakov na Sloven-
sku pomáhajú rozmanitým spôsobom 
- učia zachraňovať ľudské životy po-
skytnutím prvej pomoci, venujú sa roz-
voju bezpríspevkového darcovstva 
krvi. Poskytujú terénne sociálne služby, 
podávajú pomocnú ruku v prípade ne-
hôd či katastrof. Venujú sa deťom, mlá-
deži, seniorom, matkám s deťmi, de-
ťom so špeciálnymi potrebami, ľuďom 
bez domova.

Na oslavách Svetového dňa ČK/ČP              
v stredu  9. mája si najvyšší predstavite-
lia uctili a ocenili prácu tridsiatky červe-
nokrižiakov a spolupracovníkov SČK. 
Medzi oceneniami je aj Medaila za zá-
chranu života. Ocenených dlhoročných 
dobrovoľníkov, záchrancov života a part-
nerov SČK prijal v popoludňajších hodi-
nách aj prezident SR Andrej Kiska. 

Medzi ocenenými dobrovoľníkmi SČK 
bola aj naša rodáčka, kamarátka, člen-
ka SČK a dlhoročná „dobrá duša” VV 
MsSČK, bývalá učiteľka Mgr. Ľubica LA-
GOVÁ. 

Mgr. Ľubica LAGOVÁ bola vyzname-
naná „Za humanitu, obetavosť a dobro-
voľnosť ” medailou SČK 1. stupňa prezi-
dentom SČK doc. MUDr. Viliamom 
Dobiášom, PhD., v Primaciálnom paláci 
v Bratislave. 

Touto cestou chcú členovia a VV             
MsSČK Vrbové vysloviť veľku gratuláciu                
a poďakovanie za jej dlhoročnú činnosť 
v prospech organizácie SČK a popriať 
veľa úspechov do ďalších rokov spolu-
práce v MsSČK Vrbové.
Z profi lu odmenenej dobrovoľníčky:

Mgr. Ľubica Lagová – 40 rokov pôso-
bí v organizácii Červeného kríža. Ako 
učiteľka veľmi zodpovedne viedla v ško-
le zdravotnícke krúžky, pripravovala 
žiakov na súťaže v poskytovaní prvej 
pomoci, pod jej vedením získavali veľmi 
dobré vedomosti a boli úspešní v súťa-
žiach. Pani učiteľka učila žiakov správ-
nemu prístupu k ochrane zdravia, prí-
rody, tieto investície sú najcennejšie. 
Pracuje v Miestnom spolku SČK vo Vr-
bovom, zameriava sa na zdravotnú vý-

Milióny dobrovoľníkov a pracovníkov Červeného kríža a Červeného pol-
mesiaca si v 191 krajinách každý rok 8. mája pripomínajú Svetový deň 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK/ČP). Spoločne oslavujú silu 
našej celosvetovej siete pri pomoci ľuďom v núdzi. Ich práca nie je ľahká, 
no vždy sa pri nej nájde aj dôvod na úsmev. Práve ten je hlavným mottom 
celosvetových osláv v tomto roku. Dôvod na úsmev mal aj Slovenský Čer-
vený kríž a jeho ľudia – 9. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave -  boli 
ocenení a vyzdvihnutí dobrovoľníci z radov SČK za svoju dlhoročnú prácu 
a podporovanie princípov ČK/ČP.

Členka VV MsSČK Vrbové Mgr. Ľu-
bica LAGOVÁ v Primaciálnom pa-
láci v Bratislave pri odmeňovaní           
a preberaní vyznamenania SČK     
1. stupňa za celoživotný prínos             
v SČK, humanitu, obetavosť                      
a dobrovoľnosť z rúk prezidenta 
SČK doc. MUDr. Viliama Dobiáša, 
PhD., dňa 9. mája.

chovu, prvú pomoc, propagáciu zdra-
vého životného štýlu. Týmto ocenením 
vyjadrujeme vďaku za dlhoročný – čin-
mi prejavený postoj k pravým hodno-
tám.

Text a foto: Miroslav HALAMA,
člen VV MsSČK Vrbové

Prijmeme predavačku
do mäsiarstva

Pracovná doba striedavo jeden 
týždeň:
utorok - sobota
6.30 – 12.00,

druhý týždeň:
utorok – piatok 
13.00 – 17.30.

Hodinová mzda 
4 €/hod.

Tel.: 33/7622308

-N-

JDS INFORMUJE
ČO, KDE, KEDY:

• 29. mája o 14.00 hod. v Dome kul-
túry, posedenie pri šálke čaju            
s besedou o zdraví.

• 15. júna opekačka Moravany.
• 21. júna spevokoly JDS okresu 

Piešťany. Predstaví sa i spevokol             
z Vrbového, o 16.00 hod. pavilón 
Piešťany. Odchod autobusu                      
o 15.15 hod. od veže.

• 23. júna kúpalisko Dunajská Stre-
da.

• 25. júna – 1. júla Turčianske Tepli-
ce, 25 € deň/osoba

• 13. júla – 21. júla Lignano Talian-
sko, dospelí 289,15 €, deti do 12 
rokov 227,35 €.

Na všetky akcie sa treba prihlásiť               
a vopred zaplatiť určený poplatok.  
V prípade neúčasti si každý musí 
nájsť náhradu.

Marta RAFFAYOVÁ,
predsedníčka MO JDS Vrbové

Pozývame Vás na
záverečný koncert
Tanečného odboru

Cirkevnej základnej
umeleckej školy Vrbové

Dom kultúry Vrbové
7. júna 17.00 hod.

Pozývame Vás na sláv-
nostné vyhodnotenie

8. ročníka
súťaže katolíckych škôl
Trnavskej arcidiecézy
BUZALKOVA TRNAVA 2018
 
Vrbové, Kostol sv. Gorazda 
5. júna 
10.00 sv. omša
Po sv. omši vyhodnotenie

 
Rímskokatolícka cirkev

Trnavská arcidiecéza
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
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Ďalší ročník v hre „Človeče, nehnevaj sa“
Sobota 12. mája nebola len o ,,Dni 

športu vo Vrbovom“ a remíze našich 
hokejistov so Švédskom na MS  v hoke-
ji, ale aj o zábave a napätí pri ďalšom 
ročníku turnaja v hre ,,Človeče, nehne-
vaj sa“. Zorganizovali ho tradične v po-
hostinstve Baj, tradiční organizátori  na 
tradične vysokej úrovni, a to manželia 
Mirka a Štefan Košinárovci a Zuzka 
Brandejsová. Aj keď nie je dôležité zví-
ťaziť, ale zúčastniť sa, pri troch stoloch 
základných skupín, pri dvoch semifi ná-
lových a následne jednom fi nálovom to 
niekedy poriadne iskrilo. A samozrej-
me,  nie je väčšej radosti ako vyhode-
ním  vrátiť súperovi fi gúrku naspäť na 
štart.

Z celkovo trinástich účastníkov tur-
naja  nakoniec pevné nervy a šťastná 
ruka určili zloženie štvorčlenného fi ná-
lového stola. Ako prvý ukončil púť svo-

jich fi gúrok uložením do domčeka a ví-
ťazom sa stal Peter Podjavorinský, pred  
tesne fi nišujúcim Štefanom Šimom na 
druhom mieste a Branislavom Bere-
czom na mieste treťom. Zemiakovú 
medailu sme mu nepriali, ale aj tak si ju 
vybojoval, Štefan Košinár.

Figúrky a hlavne kocka poslúchala 
najmenej Maťa Kondáča, ktorý si od-
niesol cenu útechy.

Pekné vecné ceny, drevené fi gúrky 
pre prvých troch, vyrobilo stolárstvo 
Baša a punčové rezy napiekla pani Ma-
riška Lagová. Proste stretnutie s kama-
rátmi, radosť, smútok, smiech, slzy, 
krik, dobrá nálada a ešte lepšie občer-
stvenie, aj to bol ďalší ročník turnaja               
v ,,Človeče, nehnevaj sa.“ Foto hovorí 
za všetko.

Peter PODJAVORINSKÝ Ocenení hráči

VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA – Memoriál Štefana Kalužu XXVIII. ročník

TERMÍN A MIESTO: 21. júl 2018 – sobo-
ta o 17.00 hod. mestský štadión vo Vr-
bovom.

PREZENTÁCIA: od 14.30 do 16.30 hod.             
v priestoroch futbalového štadióna.

ŠTARTOVNÉ: 5 €
vrbovskí pretekári a pretekári behu 
zdravia 2 €

KATEGÓRIE:

Vrbovská pätnástka:
A – muži hlavná kategória
B – muži nad 40 rokov
C – muži nad 50 rokov
D – muži nad 60 rokov
E – ženy hlavná kategória
F – ženy nad 35 rokov

Beh zdravia:
M – muži bez rozdielu veku
S – muži nad 70 rokov
Z – ženy bez rozdielu veku
Ž – ženy nad 60 rokov
Pretekár bude vyhodnotený v kategó-
rii, do ktorej sa prihlásil pri prezentácii.

POPIS BEHU:
Štart pre oboje preteky a všetky ka-
tegórie je spoločný.
Štart aj cieľ pretekov je pred mestským 
štadiónom.

Vrbovská pätnástka:
Bežia sa 3 päťkilometrové okruhy 
mestom. 

Beh zdravia:
Beží sa 1 päťkilometrový okruh 
mestom.

CENY:

Vrbovská pätnástka:
Absolútni víťazi medzi ženami a mužmi 
a prví traja pretekári v každej kategórii 
získajú fi nančné odmeny za podmien-
ky, že v danej kategórii odštartovali as-
poň traja pretekári, inak bude vyhod-
notený iba víťaz kategórie. Osobitne 
budú vyhodnotení prví traja najlepší 
vrbovskí bežci a bežkyne, ktorí absolvu-
jú Vrbovskú pätnástku.
Ďalšie ceny budú žrebované tombolo-
vým spôsobom.

Beh zdravia:
Prví traja muži a prví traja muži nad 70 

rokov, rovnako ženy a ženy nad 60 ro-
kov získavajú vecné ceny.
Osobitne budú ocenení najlepší traja 
umiestnení pretekári a tri pretekárky            
z Vrbového.
Všetci zúčastnení pretekári behu zdra- 
via budú zaradení do žrebovania vec-
ných cien v tombole.

OBČERSTVENIE:
každý aktívny účastník si prevezme ob-
čerstvenie na lístok, ktorý dostane po 
odovzdaní štartového čísla. Na trati 
budú stanovištia s vodou.

UPOZORNENIE:
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpe-
čenstvo a sú povinní dodržiavať pra-
vidlá cestnej premávky.
- Pri zaradení pretekárov do kategórie 
je rozhodujúci rok narodenia.
- Každý pretekár štartuje na vlastné ná-
klady alebo na náklady vysielajúcej or-
ganizácie.
- Usporiadateľ nezodpovedá za škody 
spôsobené počas pretekov.

ZŠK Vrbové  a mesto Vrbové
P R O P O Z Í C I E

Vrbovská pätnástka – Memoriál Štefana Kalužu XXVIII. ročník
Beh zdravia na 5 km Vrbové 21. júla 2018
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MATKA A DIEŤA – PUTO NAJSILNEJŠIE
Takéto slová umiestnené na hlavnej 

stene scény Domu kultúry vo Vrbovom, 
boli mottom slávnosti ku Dňu matiek 
2018, ktorú od roku 1989 každoročne 
organizuje ženská organizácia v našom 
meste v spolupráci s mestom Vrbové, 

ktoré sa stará nielen o propagáciu, vý-
zdobu scény, ale i výdatným príspev-
kom na občerstvenie. Celú tohtoročnú 
slávnosť otvorili naše známe výborné 
moderátorky Mgr. Božena Kamenická 
a Bc. Lenka Záhorcová, ktoré privítali 
všetkých prítomných a menovite priví-
tali predstaviteľov mesta na čele s pri-
mátorkou Dott. Mgr. Emou Maggiovou 
a viceprimátorom JUDr. Štefanom Ku-
bíkom, ktorý vzápätí predniesol sláv-
nostný príhovor a vysoko v ňom vyzdvi-
hol úlohu matky v živote každého 
človeka a symbolickou kyticou kvetov 
poďakoval všetkým matkám za ich lás-
ku a starostlivosť. Kyticu odovzdal ten-
tokrát Mgr. Márii Adamcovej, matke 
štyroch detí, predsedníčke ZO ÚŽS               
vo Vrbovom, ktorá bola nielen autor-
kou scenára celej slávnosti, ale režijne 
ju usmerňovala.

 Po ofi ciálnej časti moderátorky 
uviedli kultúrny program, ktorý v 1. čas-
ti vyplnili deti, žiaci CZUŠ sv. Gorazda 
vo Vrbovom, priliehavými básňami M. 
Rúfusa a piesňami z autorského pera 
Petry Cmarkovej Breče, ktorá piesne 
nielen zložila, ale ich spolu s Dankou 
Kubalovou s deťmi Ivankou Čápovou, 
Samkom Cmarkom a Martinkou Prie-
vozníkovou i nacvičila. Oči všetkých prí-
tomných rozžiarilo i vystúpenie detí            
zo súboru Kolovrátok, ktorý pracuje               
v MŠ vo Vrbovom pod vedením p. uči-
teľky Juliany Blanárikovej a Dagmar Po-
trokovej. Ich radosť z tančekov, spevov 
i riekaniek o maminke sa preniesla i do 
hľadiska a šťastím naplnila srdcia 
účastníkov slávnosti.

Druhú časť kultúrneho programu 
uviedli moderátorky cez motto progra-
mu „Matka a dieťa – puto najsilnejšie“. 
Nastavili publikum na tematicky ladené 
piesne, básne i tanec, ktoré zdôrazňujú 
city matky k dieťaťu a naopak v ťažkých 
životných situáciách vzájomného rozlú-
čenia.

Túto citlivú tému otvorila dojemnou 
piesňou Ninka Juríčková so svojím ot-
com Mariánom Juríčkom, ktorý ju hu-
dobne sprevádzal. Rovnako dojemne 
vyzneli i básne J. Smreka, S. H. Vajan-
ského, Š. Krčméryho a A. Plávku v po-
daní talentovaných dospelých recitáto-
rov nášho mesta, akými sú, okrem už 
spomenutých Katka Halamová, Evka 
Vangľová a Ján Prievozník, ktorí precíte-
nou interpretáciou básnického slova 

často vniesli slzy do očí publika.
Podobnú situáciu navodili i tance 

skupiny For Džoj s názvom Návrat stra-
teného syna a Benedicat, ale hlavne 
piesne Už na mňa z neba pozeráš, Choď, 
syn môj a Halelujah, ktorú zaspievali tri 
interpretky ako záverečnú priliehavú 
pieseň. V perfektnom predvedení sym-
bolicky potvrdila motto slávnosti.

Veríme, že celý kultúrny program                
a následné občerstvenie, ktoré za už 
spomínanej výdatnej fi nančnej podpo-
ry mesta pripravili a naservírovali                   
vo vestibule Domu kultúry obetavé 
členky výboru ZO ÚŽS, boli príjemným 
príspevkom mesta Vrbové a ženskej or-
ganizácie mamičkám k ich sviatku.

-AM-
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Výkup papiera
priamo pred Vaším 
domom 

Firma EKOWAY, s.r.o.
v spolupráci s mestom
Vrbové pripravuje pre obyvateľov Vrbového novú službu: 
VÝKUP PAPIERA ZA ODPLATU
Už v mesiaci jún môžu občania Vrbového využiť mobilný 
výkup papiera, priniesť vopred pripravený papier a odo-
vzdať ho do pristaveného dodávkového vozidla. Zodpo-
vedná osoba papier na mieste odváži na digitálnej váhe              
a ako protihodnotu za prinesený papier Vám ponúkne              
na výber nasledovné:

2 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek
5 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera alebo ak 
nazhromaždíte viac ako 1000 kg papiera, môžu Vám 
byť vyplatené peniaze

1 kg papiera = 5 centov (za 1000 kg to je 50 EUR)

O termíne zberu budete včas informovaní prostredníc-
tvom letáčikov umiestnených do Vašich poštových schrá-
nok ako aj oznamom vyhláseným v mestskom rozhlase.

Čo vykupujeme:
noviny, časopisy, letáky, katalógy, kancelársky 
papier, zošity, knihy

Upozornenie:    
!!! KARTÓNY NEVYKUPUJEME !!!

Vážené čitateľky, ak máte chuť na zmenu strihu vlasov a vizáže, 
prihláste sa do našich NOVÝCH VRBOVSKÝCH PREMIEN. 
Každý druhý mesiac sa na vás tešia šikovné dievčatá:
Kaderníčka - Sonička VANČOVÁ
Vizážistka - Zdenka HLINKOVÁ.
Neváhajte, vyplňte prihlasovací kupón a zašlite ho k nám                   
do redakcie na adresu: Hlas Vrbového, Ul. Gen. M. R. Štefánika 
15/4, 922 03 Vrbové, alebo prineste osobne na sekretariát MsÚ.               
Na obálku uviesť: VRBOVSKÉ PREMENY.
Rubrika Vrbovské premeny bude uverejňovaná každý druhý 
mesiac. Vrbovské premeny sú pre prihlásené čitateľky ZDARMA!
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
0905 935 613, branoremias@gmail.com.
Do Vrbovských premien sa môžu zapojiť ženy staršie ako 18 
rokov.

NOVÉ VRBOVSKÉ PREMENY

PRIHLASOVACÍ KUPÓN – VRBOVSKÉ PREMENY
Meno a priezvisko:...................................................................................................................., Vek:........................,

Telefón:.........................................................................................................................................................................

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien

Slovenska vo Vrbovom plánujú zorganizovať

V DŇOCH 16. – 20. JÚLA
MESTSKÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI

so stravovaním, celodenným programom a výletmi.

Poplatok 30 €.

DENNÝ REŽIM LETNÉHO TÁBORA
  7.00 –   8.00 Príchod detí
  8.00 – 12.00 Hlavný program podľa rozpisu
12.00 – 12.30 Obed
12.30 – 13.00 Poobedňajšia individuálna siesta
13.00 – 15.00 Hry a činnosť podľa rozpisu
15.00 – 16.00 Odvádzanie detí rodičom

Vyplnenú prihlášku priniesť na sekretariát
Mestského úradu.
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