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Gymnázium Jána Baltazára Magina usporiadalo aj tento rok svoj reprezentačný ples, v poradí už štrnásty. Na snímke 
primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová spolu s riaditeľkou gymnázia, Mgr. Henrietou Gromanovou. Viac sa dozviete                                    
na str. 8.

foto: Eva GLEVAŇÁKOVÁ

Mesto Vrbové vás pozýva na

Jarný vrbovský jarmok 
v piatok podvečer a v sobotu - 20. a 21. apríla 2018

Pozor! Na str. 7 súťaž pre ženy.
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Útvar / funkcia Telefón Mobil e-mail

PRIMÁTORKA MESTA - Dott. Mgr. Ema Maggiová 735 06 13 0915 762 112 primator@vrbove.sk

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA - JUDr. Štefan Kubík 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk

HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA - JUDr. Mária Gajňáková 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk

PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU

Sekretariát mestského úradu - Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ

Referentka sociálnych služieb - Milada Urbanová 735 06 21 socialne1@vrbove.sk

Referát sociálnych služieb - opatrovateľská služba

Archív, registratúra - Ladislav Bahn 735 06 11

Referent kultúry a športu - Branko Remiáš 735 06 17 kultura@vrbove.sk

Matričný úrad, matrikárka - Jana Dunajčíková 735 06 16 matrika@vrbove.sk

ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU

Vedúca - Mgr. Helena Urbanová 735 06 31 0917 098 139 ekonom@vrbove.sk

Správkyňa daní a poplatkov - Mgr. Gabriela Sudorová 735 06 26 dane@vrbove.sk

Pokladnica - Dália Amchová 735 06 27 pokladna@vrbove.sk

Referentka bytovej politiky, pokladnica č. 2 - Lenka Tomčíková 735 06 24 0905 960 528 bytove@vrbove.sk

Správkyňa poplatkov mesta - Renáta Plačková 735 06 27 poplatky@vrbove.sk

Finančná účtovníčka - Mária Sabová 735 06 28 uctaren@vrbove.sk

Financovanie škôl + účtovníčka - Ing. Martina Moravanská 735 06 18 ekonom2@vrbove.sk

Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom - Mgr. Matúš Opatovský 735 06 23 0905 372 280 majetok@vrbove.sk

Personálna a mzdová referentka - Oľga Genšiniaková 735 06 29 mzdovauctaren@vrbove.sk

Referent majetku, verej. poriadku a CO - Ing. Stanislav Hužovič 735 06 35 0905 666 802 stanislav.huzovic@vrbove.sk

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA

Vedúci, šéfredaktor HV - PhDr. Ľubomír Bosák 735 06 33 0915 769 374
podskalka1@post.sk

kultura.redakcia@vrbove.sk

Referentka propagácie - Sylvia Čeganová 735 06 43 kultura@vrbove.sk

Mestská knižnica (areál II. ZŠ) - Bianka Dingová 730 18 38 kniznica@vrbove.sk

Kúria M. Beňovského, údržba, kúrenie - Peter Rakús 779 12 22 0903 269 459

Kultúrny dom - Darina Dugová, Gabriela Madžová 779 16 42

Spoločný školský úrad - PaedDr. Patrik Kýška 735 06 36 skolskyurad@vrbove.sk

ÚTVAR VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, DOPRAVY 
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vedúca - Ing. Gabriela Valová 735 06 42 0915 769 375 vystavba1@vrbove.sk

Referentka pre územné plánovanie a dopravu - Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk

Referentka - Ľubica Babiarová 735 06 38 0917 098 137 vystavba@vrbove.sk

Referentka - Mgr. Zuzana Markechová 735 06 45 vystavba2@vrbove.sk

Spoločný stavebný úrad samosprávy - Ing. arch. Štefan Magula 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA

Vedúci

Referent poverený zastupov. vedúceho - Mgr. Marián Šmacho 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk

Majster - Jaroslav Današ 0918 379 275

Správkyňa mestského cintorína - Daniela Jánošíková
Kancelária v budove MsÚ vo dvore, 1. poschodie 7350626 0905 680 883 cintorin@vrbove.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE
MESTSKÉHO ÚRADU VRBOVÉ
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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.

      Vrbovčania zomrelí  
v mesiaci január 2018

Alžbeta NIŽNANSKÁ
     † 5. januára Piešťany 89-ročná

Jozef VAVRINEC
     † 14. januára Holíč

71-ročný

Oľga KLČOVÁ, rod. Vlhová
     † 21. januára Vrbové 76-ročná

Miloslav BURZÍK
     † 30. januára Piešťany 64-ročný

Mária JANDOVÁ,
rod. Nižnanská 
     † 31. januára Piešťany

76-ročná

Česť ich pamiatke!



†  Dňa 10. marca uplynie 20 rokov,                 
čo nás navždy opustila naša mamička               

     a babička

Elena SPÁLOVÁ,
rodená Gondálová.

S láskou a úctou 
spomínajú - dcéra 
Elena a synovia Igor a 
Miroslav s rodinami.

-N-

†To, že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché 

spomínanie. 

Dňa 4. marca sme si 
pripomenuli 20. výročie 
úmrtia 

Jozefa PAKANA.
Spomína manželka, 
dcéra a vnučka                             
s rodinami.

P-No – 442/2018 

†Zavreli sa oči Tvoje, srdce prestalo biť,
nebolo lieku ani sily, 

    aby Ťa mohli zachrániť.
    Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
    a slnko hriať,
    ale Tí, čo ťa milovali,
    nikdy neprestanú na Teba spomínať.

12. marca uplynú 
smutné tri roky, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý 

Štefan KALUŽA. 
S láskou v srdci 
spomína manželka, 
deti, vnúčatá a ostatná 
rodina.

 

-N-

Prerušenie distribúcie elektriny 
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,  ako držiteľa 
povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. 
písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení vás 
informujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach 
distribučnej sústavy, budú dňa 13. marca bez dodávky elektriny 
nasledovné ulice: 

V čase od 9.00 do 12.00 hod.: 
Ulica 1. mája č. 2/VE, Ulica  8. marca č. 1, 2,  Bernolákova ulica č. 1, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3/D1, 3/D2, 30/D1, 
30/D2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 7, 9, 
Šteruská cesta č. 2, 4, 4/VE, 6/OP, Ulica cintorínska č. 1,  Ulica                                
P. Jantauscha č. 1 , 1/VS, 15, 17, 3, 6, 7, 8, Ulica mieru č. 1, 2, 2/BL 

Ing. Miroslav HARNOŠ, vedúci správy energetických zariadení
Viera ŽABKOVÁ, technička odstávok 

Západoslovenská distribučná,  a. s.

Mesto Vrbové vás pozýva 
pri príležitosti Dňa učiteľov na

Oceňovanie učiteľov
vrbovských škôl

Vrbové, kúria M. Beňovského
streda 21. marca o 14.00 hod.
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Skvelý úspech vrbovskej žiačky
Celý príbeh malej speváčky s veľkým talentom otvárajúci 

cestu do šíreho sveta sa začal 23. októbra 2017. Vlastne ešte 
o čosi skôr, keď pedagógovia Cirkevnej základnej umeleckej 
školy sv. Gorazda vo Vrbovom Bc. Lenka Záhorcová, PaedDr. 
Petra Cmarková Breče a Miroslav Guga prihlásili do súťaže  
SanRemo Junior dve žiačky svojej školy. Z celého Slovenska 
pozvali na kasting len 18 detí, medzi nimi obe naše. Naše              
z malého mestečka Vrbové, z CZUŠ sv. Gorazda. Vybrali si 
Margarétku Ondrejkovú a Terezku Vančovú.

Spolu so svojimi učiteľkami museli v ten deň na kasting aj 
maminy, ktoré napokon rozhodli svojím podpisom o ich 
účasti priamo na mieste – v Bratislave.

Po celodennom konkurze sme sa konečne dozvedeli 
výsledok. Margarétka Ondrejková postúpila. Postúpila. Juj, 
tešili sme sa. Postúpila do Prahy. A vtedy sa to všetko začalo 
na plné obrátky. Riaditeľ súťaže Mgr.  Jakub Liegert oboznámil 
rodičov, čo všetko ich bude v najbližších mesiacoch očakávať. 
A bolo po radosti. Finančná záťaž, ktorá predstavovala 
prípravu na fi nálový večer. V tom momente sme sa snažili 
osloviť mnohých, kto by mohol a chcel pomôcť. Akokoľvek. 
Margarétku a jej rodičov totiž čakalo 6 víkendov a jeden celý 
týždeň v Prahe na vlastné náklady. Veľké ĎAKUJEME patrí 
Ing. Marekovi Bučkovi, konateľovi spoločnosti HB STEEL, 
mestu Vrbové a osobne pani primátorke mesta Vrbové Dott. 
Mgr. Eme Maggiovej, ktorí ochotne poskytli prostredníctvom 
OZ Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ sv. Gorazda 
Margarétke fi nančný dar. Určite tak pomohli odbremeniť 
rodinu od ťarchy pri Margarétkinej príprave a reprezentácii 
v Čechách. 

Margarétka prešla počnúc 28. októbrom 2017 intenzívnou 
prípravou na galavečer spoločnosťou Bon Art Music                             
a Moonlight Production pro budoucí osobnosti hudební 
scény. Prešla si prípravou s hlasovou poradkyňou – Eliškou 
Hrubou Toperczerovou, pohybovo-hereckou prípravou                       
s Janom Čenským, prípravou s dirigentom Bon Art Pops 
Orchestra Martinom Hyblerom a mnohými inými mediálnymi 
atribútmi. Finálový večer sa konal 21. februára v Divadle 
Hybernia v Prahe. Do poroty zasadla Michaela Dobrovolná 
– riaditeľka speváckeho zboru, Helena Vondráčková                             
- speváčka, Michal Klein – hudobný riaditeľ TV Óčko, Janis 
Sidovský – producent, Miroslav Michálek – dramaturg, hudobník, 
ANNA K. – speváčka, Miro Žbirka – spevák, Jaroslav Svěcený

– husľový virtuóz, Hana Petřinová – majiteľka hudobnej 
agentúry, Radim Schwab – muzikálový spevák a herec, Leona 
Machálková – speváčka, Tereza Kavecká – operná                                        
a muzikálová speváčka a František Drs – dirigent. Galavečer 
moderoval Jan Čenský. V programe sa predstavili okrem 
súťažiacich aj hostia z predchádzajúceho ročníka, či členovia 
poroty, Helena Vondráčková, ANNA K., Radim Schwab                     
i Leona Machálková, ale i patrónka súťaže Genny Ciatti. 
Dlhoočakávaný moment nastal po skončení trojhodinovej 
úžasnej hudobnej šou. Vyhlásenie výsledkov fi nálového 
večera a postupujúcich do veľkého fi nále v San Remo.

A zaznelo to. Zaznelo meno, na ktoré sme 
čakali. Víťazka za Slovensko postupujúca do 
San Remo – Margaréta Ondrejková. Naša 
Margarétka. Zvládla to bravúrne, jej hlas sa 
rozoznel ešte raz a ešte raz všetkých dokázala 
očariť svojím hlasom a umením interpretácie 
tak, že potlesk neutíchal veľmi dlhý čas. 
Grand fi nále ju čaká 18. apríla vo sveto-
známom divadle Ariston v talianskom meste 
San Remo, ktorému bude predchádzať 
týždeň príprav v tomto meste, opäť však                  
s fi nančnou podporou jej rodičov. Veríme, že 
spolu s nami budete sledovať jej hviezdny 
vzostup a držať jej päste. A možno sa 
rozhodnete jej pomôcť i inak. Bude vám 
určite vďačná a vám zostane na celý život 
dobrý pocit, že ste pomohli malej hviezdičke 
z malého mesta vyskočiť na hviezdnu oblohu     

                           širokého a ďalekého sveta.

Bc. Lenka ZÁHORCOVÁ a PaedDr. Petra CMARKOVÁ BREČE

Margaréta Ondrejková - pri víťaznej interpretácii

Riaditeľ súťaže gratuluje Margarétke k výhre
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Naši jubilanti
Ako sme už informovali našich čitateľov, Jozef  Mackovjak 

sa v minulých dňoch dožil úctyhodného veku – 95 rokov.       
K jubileu mu osobne prišla zablahoželať primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema Maggiová. Zároveň mu poďakovala za všetko, 
čo počas svojho aktívneho života robil pre mesto Vrbové, 
najmä pre vrbovskú kultúru. Presvedčila sa, že oslávenec 
nezaháľa a svoje schopnosti využíva aj teraz. S obľubou robí 
radosť najmä svojim pravnúčatám – zhotovil pre ne napr. 
domček aj so zariadením, malý mlyn na potok a rôzne 
hračky.

23. februára primátorka mesta spolu s viceprimátorom 
JUDr. Štefanom Kubíkom prijali pri príležitosti životného 
jubilea učiteľku Mgr. Editu Pekarovičovú. Poďakovali jej za 
vzorné plnenie si rodičovských i učiteľských povinností, ako     
i za dlhoročnú verejnú angažovanosť. Vďaka nej v našom 
meste dobre funguje miestna organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých. Vykonáva v nej funkciu 
predsedníčky. K veľkým zásluhám jubilantky patrí aj 
skutočnosť, že jej zdravotne znevýhodnená dcéra Daniela 
obdivuhodne rozvinula svoje umelecké vlohy.

Životopisné medailóny o oboch jubilantoch sme uverejnili              
v Hlase Vrbového č. 4/2013.

-rb-, PK

Oznam
Mesto Vrbové, obstarávateľ Územnoplánovacej doku-

mentácie mesta Vrbové, na základe §19a Ods. e) a §22  
zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov, oznamuje občanom, vlastníkom pozemkov v k. ú. 
Vrbové a širokej verejnosti, že  

návrh Územného plánu mesta  (ÚPN-M) Vrbové
je od 27. februára 2018 do 28. marca 2018 

vystavený na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade 
Vrbové, Útvare výstavby, rozvoja a ŽP, denne v pracovných 
hodinách a na internetovej stránke www.vrbove.sk. Výkres 
č. 2: „Komplexný urbanistický návrh“ je vyvesený na úradnej 
tabuli. 

Prerokovávaný návrhu ÚPN-M vychádza zo súborného 
stanoviska ku konceptu riešenia ÚPN-M a zo záverečného 
stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ÚPN-M 
Vrbové (SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je s nimi 
v súlade.

 Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu 
ÚPN-M písomne na Mestskom úrade vo Vrbovom do 28. 
marca 2018, t. j. do 30 dní odo dňa oznámenia o vystavení 
dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská 
uplatnené po tomto termíne sa v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. 
neprihliada.

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 

Týždeň slovenských knižníc
V Mestskej knižnici vo Vrbo-
vom sa môžete v termíne od 
zverejnenia tohto oznamu do 
16. marca bezplatne prihlásiť 
za člena. V tomto čase sa tiež 
odpúšťajú sankcie za ones-
korené vrátenie kníh.

Mesto Vrbové - Mestský úrad

Dvadsaťjeden rokov straty
slobody

22. februára po rozhodnutí odvo-
lacej inštancie - Krajského súdu           
v Trnave nadobudol právoplatnosť 
rozsudok nad Róbertom Reškom. 
Bol mu vymeraný trest v trvaní 19 
rokov väzenia za vraždu 23-ročného 
Vrbovčana Mareka Kalužu a 2 roky 
za lúpežné prepadnutie svojho 
suseda.
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DHZ Vrbové bilancoval 
rok 2017

V sobotu 10. februára DHZ Vrbové usporiadal výročnú 
členskú schôdzu. Medzi pozvanými boli zástupcovia mesta, 
ÚzO DPO Piešťany a Hlohovec, i riaditeľ HaZZ v Piešťanoch.

V roku 2017 vykonala jednotka DHZ Vrbové spolu                     
26 výjazdov (17 požiarov, 8 technických výjazdov a 1 planý 
poplach). Celkový čas strávený na zásahu bol 69 hod. 
Priemerný čas trvania zásahu bol 2 hodiny a 39 minút. 
Priemerná doba od oznámenia udalosti po výjazd jednotky 
bola 8 min. 35 sek. V priebehu roka sa DHZ mesta Vrbové 
zúčastnil v spolupráci s HaZZ jedného taktického cvičenia                 
a jedného IMZ so zameraním na prácu s prostriedkami APO 
(aktívne povodňové opatrenia).

V športovo-kultúrnej oblasti usporiadal DHZ Vrbové 
hasičskú súťaž „O putovný pohár primátorky mesta Vrbové“ 
a silovú súťaž „145 schodov vrbovských“. Hasičské družstvo 
mužov a žien sa zúčastňovalo pohárových súťaží, ale 
predovšetkým sa zapájalo do súťaží v rámci Inovecko-
karpatskej hasičskej ligy. Družstvo dorastencov DHZ Vrbové 
postúpilo z okresnej súťaže hasičských družstiev DPO na 
krajskú súťaž do Kútov, kde obsadilo 2. miesto.

Za svoju aktivitu si na VČS prevzalo niekoľko našich členov 
medaily „Za príkladnú prácu“, „Stužky za vernosť“ a pri  
príležitosti životného jubilea „Pozdravné listy“. 

Samozrejmosťou bolo aj prijatie nových členov                                          
a povyšovanie súčasných. Pri príležitosti 50. výročia štatútu
mesta Vrbové a 25 rokov samostatnosti SR primátorka 
mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová odovzdala pamätné 
medaily mesta Vrbové členom DHZ za dlhodobú 
verejnoprospešnú angažovanosť.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. 
FG

Členovia DHZ Vrbové ocenení
Pamätnou medailou mesta Vrbové

1. Ing. Filip Gono, terajší predseda DHZ.
2. Viliam Boor – bývalý dlhoročný predseda obnoveného 

DHZ Vrbové, ktorý pozdvihol fungovanie zboru.
3. Mgr. Silvester Boškovič – ako preventivár mesta 

Vrbové sa postaral o obnovenie DHZ Vrbové.
4. Marián Bobek – dlhoročný člen obnoveného DHZ 

Vrbové. Vykonáva funkciu strojníka DHZ.
5. Karol Kráľ – jeden z členov pôvodného DHZ Vrbové, t. č. 

najstarší člen DHZ Vrbové.
6. Veronika Marciusová – vykonáva funkciu tajomníčky 

DHZ Vrbové a patrí k najaktívnejším ženám v zbore.
7. Jozef Sedláček – patrí k najstarším členom DHZ Vrbové.
8. Matúš Švarc – dlhoročný veliteľ obnoveného DHZ 

Vrbové, najdlhšie pôsobiaci člen súťažného družstva.
9. Katarína Zemanová – jedna z najaktívnejších žien              

v zbore, vykonáva funkciu referentky žien DHZ Vrbové.

Požiarna bezpečnosť garáží
Vážení občania! Pokračujeme v našej sérii článkov o požiarnej 

prevencii ďalšou typickou oblasťou, ktorá sa pri analýze požiarovosti 
objavuje medzi príčinami požiarov a výbuchov i následnými škodami 
na zdraví a majetku – požiarnou bezpečnosťou garáží. 

Rozvojom vzniku podnikateľskej sféry a ďalším rozvojom 
motorizmu predstavujú garáže potencionálne nebezpečie 
poškodenia zdravia i majetku občanov. 

Garáž musí už pri výstavbe spĺňať požadované požiarno- 
-bezpečnostné normy, ktoré sa v priebehu používania nesmú 
zmeniť. Z praxe požiarnych kontrol, ale i analýzy požiarov garáží sa 
ukázalo, že majitelia garáží si tento priestor zamieňajú za sklad 
tovaru, nepotrebného materiálu, alebo autodielňu. Za nebezpečné 
porušenie požiarno-bezpečnostných zásad je považované najmä 
nesprávne uloženie a manipulácia s pohonnými hmotami. 
Neprípustné je i lakovanie a zváranie v tomto pomerne malom 
uzavretom priestore nielen z hľadiska požiaru a výbuchu, ale                          
i vytvorenia toxického prostredia, ktoré spolu s chodom motora 
býva príčinou viacerých tragických úmrtí. Hrozbou je i používanie 
odevov z umelých vlákien, ktoré môžu spôsobiť výboj statickej 
energie a pri výbuchu a požiari znásobujú u postihnutého rozsah

a úroveň popálenín. 
Požiar môžu spôsobiť i nesprávne uskladnené rôznymi 

chemikáliami, riedidlami a farbami nasiaknuté handry z dôvodu ich 
samovznietenia. 

Garáže vzhľadom na to, že prevažne bývajú súčasťou domu, resp. 
majú radový charakter, pre ich požiarne zaťaženie predstavujú 
akútne ohrozenie viacerých objektov. Intenzita vzniknutého požiaru 
si vyžaduje rýchly, kvalifi kovaný, ale ekonomicky náročný zásah 
hasičov. 

Každý majiteľ garáže a motorista má vedieť, aké náradie                                 
a pomôcky možno v garáži uskladniť. Nezabúdajte tiež na povinné 
umiestnenie vhodného funkčného hasiaceho prístroja. Pri nákupe 
vhodného hasiaceho prístroja sa presvedčte, či má označenie CE 
(CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade                                        
s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických 
predpisov). Necertifi kované hasiace prístroje nie sú zárukou 
funkčnosti.

Vážení občania! Sme presvedčení, že tieto naše rady, využijete                 
k bezpečnej prevádzke vašich garáží a motorových vozidiel a tešíme 
sa s vami na ďalšie obdobie bez zbytočných strát na vašom zdraví              
a majetku!

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ, DHZ Vrbové
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Vzhľadom na dlhodobé zranenia (brankár Grežo, obranca 
Lackovič, záložník Majgot) a na to, že s mužstvom sa rozlúčili 
Prosňanský (odišiel do Podolia) a Zelenay (odišiel na Myjavu), 
bolo treba mužstvo doplniť novými tvárami.

Tak sa u nás objavil Červenka z Lokomotívy Trnava                            
- naposledy hrajúci za Boleráz  a Ivan Balcír – Vrbovčan, ktorý 
hrával za Podolie.

V kádri prípravy sú aj ďalší hráči, ale zatiaľ ešte nie sú 
dotiahnuté všetky hosťovania, a tak uvidíme, čo nám ukážu 
posledné dni pred začiatkom druhej polovice súťaže.

Samotná príprava sa začala                               
6. januara a trénujeme 4 x týždenne 
striedavo na umelých plochách                            
v Piešťanoch, Krakovanoch  a v Ostrove 
a jedenkrát v našom areáli. Účasť na 
tréningoch je slušná, aj keď ju občas 
narúšajú pracovné a školské po-
vinnosti.
Výsledky prípravných zápasov 
Most pri Bratislave 0:0, Kalná                     
nad Hronom 0:2, St. Turá 2:2, Neded 
5:3,  H. Obdokovce 2:1 a Piešťany 1:4.
Ešte nám zostáva zápas s H. Krupou             
a pravdepodobne sa odloží 1. jarné 
kolo, a tak by sme ešte mali hrať                      
9. marca s Tovarníkmi.
Našim cieľom je stabilizovať káder, 
skončiť v hornej polovici tabuľky                         
a hlavne dobrými výkonmi prilákať                 
na náš štadión viacej fanúšikov.

VV MFK Vrbové

Prípravu na jarnú časť IV. ligy SZ ročník 2017-2018 sme 
začali so zmenami na trénerskom poste. Andreja Adamčíka 
vystriedal vrbovský rodák Peter Majerník, ktorý počas 
kariéry hrával za viaceré naše ligové mužstvá, v zahraničí                               
a  naposledy viedol dorast v Interi Bratislava.

Andrejovi Adamčíkovi ďakujeme za prácu, ktorú odviedol 
počas svojho 1,5-ročného pôsobenia. Bude u nás vždy 
vítaný.

Novému trénerovi prajeme pevné zdravie, nervy, málo 
zranených hráčov a veľa úspešných výsledkov.

Príprava A-mužstva dospelých FK Vrbové

Na snímke poďakovanie a rozlúčka prezidenta MFK Vrbové Igora Spála s trénerom 
Adamčíkom a privítanie nového trénera Petra Majerníka.

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:.........................................................................................................................................................................

KTORÝ KOSTOL JE HLAVNÝ
Katolícka cirkev má vo Vrbovom starobylý Kostol                                  

sv. Martina, ktorý bol od počiatku farským, čiže hlavným 
kostolom vo farnosti. V roku 1997 však vo Vrbovom pribudol 
nový Kostol sv. Gorazda, kde sa odvtedy vykonáva väčšina 
bohoslužieb a liturgických úkonov. Tým vznikol dojem, že je 
to hlavný kostol. Dokonca Schematizmus Trnavskej 
arcidiecézy z roku 2016 a farská webová stránka ho označujú

ako „farský“. Záležitosť dal na náš podnet preveriť generálny 
vikár Trnavskej arcidiecézy a bývalý vrbovský farár Mons. Ján 
Pavčír a prostredníctvom archivára Bc. Tomáša Čmehíla 
nám potvrdil, že  farským kostolom je nepretržite až doteraz 
Kostol sv. Martina. Uvedená informácia v schematizme je 
chybná. K zmene postavenia kostola môže dôjsť len 
príslušným úradným rozhodnutím.

-rb-
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Už od piatkového rána sa aula nášho gymnázia začala 
pomaličky parádiť a obliekať do slávnostného šatu. Ľanové 
plátno, červené stuhy či ľudové detaily na obrúskoch, 
nápadité sklomaľby s prírodnými vzormi či kytice poľných 
kvetov na stoloch jej prepožičali svoje čaro. V sobotu totiž 
očakávala účastníkov už 14. plesu gymnázia, tentokrát                    
v ľudovom štýle. Takmer sto hostí vítala v sobotu 17. februára 
od 19. hodiny pani riaditeľka Mgr. Henrieta Gromanová 
spolu s jej manželom v krásnych ľudových krojoch.  
Atmosféra celého večera bola veľmi príjemná a uvoľnená,             
k čomu veľmi dopomohla hudobná skupina Better time                  
z Hlohovca a, samozrejme, kultúrny program v podaní 
žiakov umeleckej školy z Piešťan, pani Ozefy Omáčkech – 
ľudovej rozprávačky z Krakovian či našich maturantiek, ktoré 
hosťom predviedli folklórne vystúpenie. Hostí okrem chutnej 
večere a polnočnej kapustnice čakala vďaka mnohým 
sponzorom aj naozaj bohatá tombola plná zaujímavých 
cien. Usmievaví a uvoľnení ľudia, výborná hudba, chutné 
jedlo, príjemná moderátorská dvojica a ochotná obsluha 
vytvorili tie najlepšie podmienky, aby bol 14. ples Gymnázia 
Jána Baltazára Magina jedným z tých nezabudnuteľných.
Ďakujeme!

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové ďakuje 
sponzorom svojho XIV. plesu: fi rma SEMIKRON, s. r. o., 
Vrbové, mesto Vrbové, spoločnosť COCA-COLA, fi rma ZF TRV 
– p. Pánik, Nové Mesto nad Váhom, fi rma TBS, a. s., Stará 
Turá – Agropenzión Adam, Podkylava, fi rma Luster, s. r. o., 
Vrbové, rodina Murínová, Piešťany, fi rma Cars IQ, s. r. o., 
Piešťany, rodina Horská, Vrbové, fi rma Elektroinštala                         
– rodina Žáčková, Nové Mesto nad Váhom, fi rma Bodet & 
Horst Mattress Ticking Verwaltungs, s. r. o., Vrbové, fi rma 
Elektro – p. Kojnok, Vrbové, fi rma Rudolf Horňák                                      
– plynoinštalácia – rodina Wolzbergerová, Vrbové, PD Dolný 
Lopašov, rodina Jána Vydareného, Vrbové, spoločnosť Fancy 
Zebra Presents – p. Peter Puvák, Vrbové, rodina Vargová, 
Trebatice, rodina Pilátová, Nové Mesto nad Váhom, rodina 
Masárová, Moravany nad Váhom, fi rma Zooprodukt, Vrbové, 
Papiernictvo-hračkárstvo Hela – p. Helena Feketeová, 
Vrbové, fi rma Movak, Vrbové, fi rma OK PC – Ľuboš Kostur, 
Vrbové, SOŠ Rakovice, Žilinská univerzita, Žilina, rodina 
Benková, Rakoľuby, rodina Jurkasová, Borovce, Kvetinárstvo 
Anemonka, Vrbové, Piváreň u Mórica – p. Stolár, Vrbové, 
rodina Filanová, Vrbové, fi rma KOVOSPAL, Vrbové, Drogéria 
– p. Netschová, Vrbové.

XIV. ples gymnázia Poďakovanie sponzorom
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