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Ocenení učitelia vrbovských škôl si prevzali ocenenie z rúk primátorky mesta.

V stredu 21. marca sa v kúrii M. Beňovského 
uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov oceňovanie 
pedagógov vrbovských škôl.

Po privítaní prítomných nasledoval príhovor 
primátorky mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej.    
V mene svojom, i v mene mesta ocenila náročnú prácu 
našich učiteľov, ktorí sa jej s láskou venujú. Potom 
PaedDr. Patrik Kýška, vedúci Spoločného školského 
úradu vo Vrbovom, postupne predstavil učiteľov, ktorí 
boli navrhnutí na morálne ocenenie. 

Po prevzatí prezentov a zápise do mestskej pamätnej 
knihy sa za všetkých prítomných pedagógov poďakoval 
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. Na záver so svojím 
príhovorom vystúpila PhDr. Jana Miklášová, 
predsedníčka komisie kultúry, športu mládeže                           
a vzdelávania MsZ Vrbové.

Z príhovoru primátorky vyberáme:
Milí priatelia múdrosti, pedagógovia,

vybrali ste si veľmi náročné povolanie. Napriek 
všetkému, čo ho robí zložitým, náročným a neľahkým, 
ba niekedy aj nevďačným a nie celkom doceneným, 
zostali ste mu dodnes verní. Je to však potvrdením 
toho, že úlohu učiteľa nevnímate len ako zamestnanie, 
ale predovšetkým ako svoje poslanie.

Zvlášť na svoju prvú pani učiteľku nik nezabudne, 
lebo ju miloval pre jej láskavosť, múdrosť, ochotu 
pomáhať v prvých krokoch veľkého sveta, ktorým sa 
pre malého nesmelého prváčika stala škola. 

Ďakujem všetkým za Vašu prácu, ktorú odvádzate      
a ktorú vidíme na našej mládeži.

Pokračovanie na str. 2

Oceňovanie našich učiteľov 2018



7/2018strana 2

riaditeľa ešte dva roky pôsobil ako 
učiteľ  a v r. 1991 odišiel do starobného 
dôchodku. Po svojej aktívnej práci pre 
mesto Vrbové v dôchodkovom veku 
odchádza do rodiska svojej manželky 
na Moravu, kde žije a venuje sa 
farmárčeniu.
 
ZŠ Školská
Viera Valová

V školských službách je od r. 1988.             
V ZŠ vo Vrbovom na Školskej ulici začala 
pracovať ako vychovávateľka v škol-
skom klube detí v  roku 1992. Vo svojej 
výchovnej práci využíva netradičné               
a kreatívne metódy. V rámci svojej 
činnosti sa dlhodobo stará o výzdobu 
školského klubu a priestorov školy, 
podieľa sa  na organizácii kultúrnych a 
prezentačných podujatí v škole                     
a mnohých ďalších aktivitách. Kaž-
doročne vedie krúžok zameraný na 
tvorivé aktivity detí.

Mgr. Magda Koyšová
Po absolvovaní PdF v Nitre, študijný 

smer matematika – fyzika, dostala 
pracovné miesto učiteľky v ZŠ na 
Školskej ulici vo Vrbovom, kde 
pracovala do roku 2012.

Za tento čas prešlo jej rukami 
množstvo žiakov, ktorých pripravila             
na prijímacie pohovory na stredné 
školy z matematiky aj z fyziky a odo-
vzdávala im potrebné vedomosti nielen 
na vyučovacích hodinách, ale obetavo 
aj vo svojom voľnom čase.

Vďaka jej zvýšenému úsiliu mnohí 
žiaci prenikali do tajov matematiky                  
a rovnako sa pravidelne zúčastňovali 
súťaží v Pytagoriáde, matematickej 
olympiáde i celoslovenskej korešpon-
denčnej súťaže Matematický klokan.

Pre svoje pracovné i ľudské vlastnosti 
bola v škole pre žiakov i kolegov veľkým 
vzorom. Svedomitosť, zodpovednosť, 
spravodlivosť, čestnosť, ochota robiť 
navyše a pomáhať iným ju v mnohom 
charakterizovali. Počas svojej aktívnej 
pedagogickej činnosti zastávala funkcie 
vedúcej predmetovej komisie, na dve 
volebné obdobia predsedníčky Rady 
školy a uvádzajúcej učiteľky začínajúcich 
pedagógov na pracovisku. 

Špeciálna ZŠ
Mgr. Mária Rajnicová

Ocenenie sa udeľuje za obetavú                
a dlhoročnú pedagogickú činnosť                    
v špeciálnom školstve pri príležitosti 
životného jubilea. Pani Mária Rajnicová 
pracuje v Spojenej škole takmer od jej 
začiatku ako učiteľka pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením v základ-
nej škole  a od roku 2014 ako učiteľka 
odborných predmetov v Praktickej 
škole. Rovnako dlho ako učí, vykonáva 
aj prácu výchovnej poradkyne.

Materská škola
Emília Breče 
Začala pracovať ako učiteľka MŠ                     
na Súkenníckej ulici vo Vrbovom v roku

1981 a o 7 rokov neskôr v MŠ na 
Sídlisku 9. mája. Od začiatku pracovnej 
činnosti si dôkladne a dôsledne plní 
pracovné povinnosti. Svojím prístupom 
uľahčuje deťom adaptáciu na zmenené 
prostredie. Podporuje vzťah detí k 
poznávaniu, poznaniu a učeniu hrou. 
Vštepuje deťom lásku k hudbe. Od 
roku 2005 vykonáva funkciu triednej 
učiteľky. Zúčastňuje sa inovačných 
vzdelávaní a o svoje vedomosti                            
a skúsenosti sa rada podelí                                         
s kolegyňami.

Cirkevná ZUŠ
Ivan Miškerník st.

Pôsobil v ĽŠU vo Vrbovom od roku 
1976 ako učiteľ. Od roku 1977 pôsobil 
ako vedúci dychovej hudby Vrbovanka 
v Mestskom dome osvety vo Vrbovom. 
Jeho žiaci sa umiestňovali na celo-
národnej súťaži hudobných odborov 
ĽŠU a v Melódiách priateľstva na po-
predných miestach. Viedol školský 
dychový súbor, pre ktorý i upravoval 
rôzne skladby. Spod jeho rúk boli prijatí 
na konzervatórium - hru na dychový 
nástroj - traja žiaci. Od roku 1990 bol 
poverený vedením hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy vo Vrbovom 
a od roku 1992 zastával funkciu 
zástupcu riaditeľa školy. Od roku 1997 
bol poverený riadením Základnej 
umeleckej školy vo Vrbovom. V roku 
1998 bol vymenovaný za riaditeľa ZUŠ 
vo Vrbovom do roku 2002, kedy 
požiadal o uvoľnenie z funkcie riaditeľa. 
Učiteľskú činnosť však naďalej 
vykonával aj po odchode do dôchodku 
až do roku 2009. Celkovo pedagogicky 
pôsobil vyše 46 rokov.

Gymnázium
Mgr. Iveta Reháková

Na vrbovskom gymnáziu dlhodobo 
učí aprobáciu slovenský jazyk, nemecký 
jazyk a občianska náuka. Pod jej vede-
ním dosiahli žiaci viacero úspechov. 
Vždy si svedomite a vzorne plní svoje 
povinnosti, čím motivuje aj svoje okolie.

Mgr. Eva Jurčová
Svoju pedagogickú činnosť začala 

ako učiteľka na základnej škole vo 
Vrbovom v aprobácii slovenský a ne-
mecký jazyk. Neskôr tiež učila na 
Strednej odbornej škole vo Vrbovom           
a tiež na Gymnáziu J. B. Magina. Svojím 
pedagogickým prístupom bola vzorom 
pre kolegov i žiakov.

PaedDr. Ing. František Glos, PhD.
Pedagóg vrbovského gymnázia od jeho 
počiatku - od r. 2000, v rokoch 2014           
- 2017 vykonával funkciu riaditeľa školy, 
v roku 2012 ho minister školstva ocenil 
Malou medailou sv. Gorazda. Získal 
tiež rad krajských a mestských ocenení.

OCENENÍ UČITELIA
ZŠ Komenského
Mgr. Ľubica Briediková

Po skončení štúdia na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave s aprobáciou slovenský jazyk              
a literatúra – ruský jazyk a literatúra 
začala v r. 1990 pracovať v ZŠ na Ul. 
Komenského vo Vrbovom. Pravidelne 
pripravuje žiakov na recitačné, literárne 
a rétorické súťaže, taktiež olympiády zo 
slovenského a ruského jazyka. Pod jej 
vedením dosahujú talentovaní žiaci 
popredné umiestnenia na okresných, 
krajských i celoslovenských kolách. 
Najväčším úspechom bolo 3. miesto             
v celoštátnom kole Olympiády z rus-
kého jazyka. Zodpovedne pripravuje 
deviatakov na celoslovenské testovanie 
zo slovenského jazyka aj na prijímacie 
pohovory na stredné školy. Už niekoľko 
rokov pracuje ako vedúca komisie 
triednych učiteľov, ako koordinátorka 
žiackeho parlamentu, organizátorka 
viacerých zaujímavých aktivít, napr. 
zber plastových téglikov, vďaka čomu 
bola škola zapísaná do  knihy Sloven-
ských rekordov. Vedie žurnalistický 
krúžok a vydáva školský časopis Detský 
úsmev. Je obetavou, ctižia-dostivou, 
zodpovednou  a kamarátskou učiteľ-
kou, ktorej zamestnanie je poslaním. 

Mgr. Eduard Piačka
Vyštudoval Vyššiu pedagogickú školu 

v Bratislave, slovenský a ruský jazyk, 
neskôr  diaľkovo na Pedagogickej 
fakulte v Trnave si doplnil vzdelanie               
o ďalší predmet,  telesnú výchovu. Bol 
aktívny futbalista, hrával za Spartak 
Trnava. Na jeseň v r. 1960 začal svoju 
kariéru v jedenásťročnej strednej škole 
vo Vrbovom, potom  bol učiteľom  v I. 
ZŠ vo Vrbovom, kde vykonával funkciu 
zástupcu riaditeľa školy. Vo Vrbovom si 
založil rodinu s manželkou Milicou 
Krejčovou, ktorá v tom čase pracovala 
ako návrhárka v n. p. Trikota, neskôr 
ako učiteľka v SOU-odevnom, vychovali 
spolu 4 deti. Najstarší syn Igor je 
výtvarník a autor plastiky Mórica 
Beňovského, ktorá je umiestnená                    
v parku vo Vrbovom. V mimoškolskej 
činnosti sa aktívne  venoval žiakom               
v basketbale, futbale, hádzanej, at-
letike. Pod jeho vedením žiaci úspešne 
reprezentovali školu i mesto na krajskej 
i štátnej úrovni. Každoročne v zimných 
mesiacoch pripravoval pre deti                            
z Vrbového klzisko pri škole. Vďaka 
dobrým výsledkov v práci s mládežou 
ho odbor školstva v Trnave vymenoval  
za riaditeľa   novej  základnej školy na 
Komenského ulici. Ako učiteľ telesnej 
výchovy sa pričinil o vybudovanie 
ľahkoatletickej dráhy, hádzanárskeho     
a basketbalového ihriska ako aj tenis-
ového kurtu. Okrem vedenia školy sa 
stále venoval trénerskej činnosti. Jeho 
zverenci dosahovali výborné výsledky. 
V 70.  a 80.  rokoch pracoval ako 
poslanec mesta. Po skončení funkcie
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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.

† Keď príde tá chvíľa,
bolesť sa vkradne do duše

     a opantá nám všetky zmysly,
     je čas smútiť za tým,
     kto zanechal po sebe prázdne miesto
     a nevráti sa nikdy späť...

Dňa 26. apríla si pripomenieme 11. smut-
né výročie nášho milovaného manžela, 
otca, dedka a pradedka 

Jána ŠVARU.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. 
Dcéra Alena a syn Miroslav s rodinami.

P/P1-No 586/18

Mesto Vrbové vás pozýva na 

Pietny akt pri 
príležitosti 73. výročia 
oslobodenia Vrbového
Vrbové, pri pomníku padlých štvrtok 
5. apríla o 15.00 hod.

    VEREJNÁ VYHLÁŠKA
    Mesto Vrbové 
v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu 
života,  v zmysle § 4 ods. 3 písm. h), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2, písm. e) zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci   vychádzajúc z potreby koordinácie deratizácie (zníženie 
počtu hlodavcov – najmä potkanov)

n a r i a ď u j e
c e l o m e s t s k ú    d e r a t i z á c i u

reguláciu živočíšnych  škodcov
v termíne od 3. apríla 2018 do 15. mája 2018.

     Mesto Vrbové stanovuje tieto podmienky pre zabezpečenie celomestskej 
deratizácie:
- všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby 
musia   vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v objektoch 
školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb,  
bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch 
objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v potravinárskych prevádzkach,                                  
v reštauračných zariadeniach, v skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších 
komodít a skládkach komunálneho odpadu,
- fyzickým osobám – občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných  
priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných domoch a bytových 
domoch, predovšetkým, ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie 
uvedené vyššie,
- objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, 
zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov,
- náklady na deratizáciu znáša vlastník  nehnuteľnosti z vlastných prostriedkov, 
pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov,
- dbať na účinný a kvalitný výkon deratizácie, aby sa zabránilo ďalšiemu výskytu            
a rozmnožovaniu hlodavcov.

Mesto Vrbové bude vykonávať deratizáciu na nehnuteľnostiach                      
vo svojom vlastníctve dňa  26. - 27. apríla 2018

Výzvu pre vykonanie celoplošnej deratizácie vydal Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave pod ozn. RÚVZ/2018/02548/RH  dňa 21. marca 
2018. Táto výzva je k nahliadnutiu na Mestskom úrade, útvare výstavby, územného 
rozvoja a životného prostredia vo Vrbovom a je zverejnená na mestskej úradnej 
tabuli.

 Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

†  Uplynulo už 10 rokov, čo nás opustila 
naša mama

Alžbeta BOOROVÁ
a 16 rokov, čo nás opustil otec

Martin BOOR a brat Ján BOOR.

S láskou spomína rodina.

P/P1-No 564/18

† Tvoj odchod bol nečakaný,
náš život ostal v smútku

    a bolesti zahalený.
    Ticho spíš svoj večný sen,
    v našich mysliach si každý deň.

Dňa 9. apríla si pripomenieme smutné  
8. výročie, keď nás navždy opustil                    
vo veku 58 rokov manžel, otec a dedko

Ľubomír STANČÍK
z Krajného.

Spomienku venuje manželka Milka, 
dcéry Ľubka a Danka s rodinami. Pripája 
sa aj rodina Svitková.

P/P1-No 586/18

      Vrbovčania narodení
v januári a februári 2018

Milan
KONKUŠ

5. 
feb.

Piešťany

Lilien
BARTOŠOVÁ

11. 
feb.

Piešťany

Lívia 
BOGOROVÁ

15. 
feb.

Piešťany

Vitajte medzi nami !

Dňa 4. apríla slávi životné jubileum môj druh 

Anton JURICA. 
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chcem Ti pri Tvojom 80-ročnom 
krásnom jubileu priať. Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ 
a smútok nech sa Ti chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska 
a dobrota, sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
To Ti praje Božka s rodinou. Ku gratulácii sa pripája aj vedenie 
mesta Vrbové.                 -N-

Jubileum
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MsSČK Vrbové po 
roku opäť bilancoval
Dňa 20. marca sa členovia Miestnej 

skupiny Slovenského Červeného kríža 
vo Vrbovom a ich prívrženci po roku 
opäť stretli v hojnom počte, aby 
zbilancovali účinkovanie činnosti ich 
organizácie za rok 2017 v Kúrii Mórica 
Beňovského vo Vrbovom aj za účasti 
prezidenta SČK doc. MUDr. Viliama 
Dobiáša, PhD.

Na úvod všetkých prítomných 
privítala predsedníčka MsSČK Vrbové 
Vierka Sabová a zároveň otvorila aj 
samotnú schôdzu slovami:

„Vážení hostia, milé dámy a páni, 
drahí darcovia, členovia i nečlenovia 
SČK. Deje sa to každý deň okolo nás                                    
– havárie, povodne, zemetrasenia, 
ozbrojené konfl ikty mimoriadne 
veľkých dopadov, ľudia hladní, smädní, 
bez domova, bez práce, bez najbližších 
a všetci hľadajú pomocnú ruku, oporný 
bod, kúsok istoty v neistote. Tu sa 
naskytuje priestor pre pomoc od 
medzinárodného hnutia dobrovoľníkov 
z Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca na všetkých úrovniach.“

MsSČK VRBOVÉ
Spolok MsSČK Vrbové, ktorý patrí 

pod Územný spolok Trnava, bol 
založený     v roku 1925, teda je to už 93 
rokov spoločného úsilia o pomoc 
druhým ľuďom. Zakladajúcich členov 
bolo 82.  O desať rokov neskôr mal 
spolok už 132 členov.

Podľa doložených materiálov z roku 
1935 bol predsedom Gustáv Marcinka, 
tajomníkom bol židovský učiteľ Július 
Handelsman a zapisovateľom učiteľ 
Hortobagy. V rokoch 1959 – 1961 bol 
predsedom Július Werner a tajom-
níčkou pani učiteľka Marta Raff ajová.             
V roku 1970 bola predsedníčkou Viera 
Koláriková a tajomníkom Alexander 
Takáč. Po nich prevzala štafetu učiteľka 
Mária Barošková. Po jej odchode do 
dôchodku prevzala predsedníctvo 
MsSČK Vrbové do svojich rúk súčasná 
predsedníčka pani Vierka Sabová, 
ktorej pomáhajú deviati členovia 
výkonného výboru MsSČK:

Terézia Barošová, Emília Schön-
feldová, Daniela Bieliková, Ľubica 
Lagová, Marta Petríková, Ing. Marián 
Keller, Ondrej Sliva, Marián Vido                         
a Miroslav Halama.

BILANCOVANIE ZA ROK 2017
Dnes bilancujeme výsledky našej 

práce za rok 2017 a chceme si určiť 
ďalšie úlohy pre nastávajúce obdobie. 
MsSČK Vrbové má k dnešnému dňu 
183 členov, no priali by sme si viac, 
hlavne z radov mládeže a mladých ľudí. 
Dnešní členovia sú prevažne starší 

občania Vrbového, ktorí prirodzene              
a postupne opúšťajú naše rady                              
a nových členov je ťažké získať, aj keď 
sa členovia výkonného výboru MsSČK 
Vrbové neustále snažia dopĺňať rady 
miestneho spolku. Využívame túto 
príležitosť a pozývame vás – nečlenov                
a darcov krvi, príďte medzi nás! Veľkú 
pozornosť sústreďujeme na bezprí-
spevkové darcovstvo krvi. K 31. 12. 
2017 evidujeme  v našich radoch 450 
bezpríspevkových darcov krvi (BDK)               
z Vrbového, z toho boli:
1. Nositelia plakety prof. MUDr. 

Kňazovického (nad 100 BDK):                  
3 BDK

2. Diamantoví: 2 BDK
3. Zlatí: 39 BDK (z toho ženy: 4)
4. Strieborní: 51 BDK
5. Bronzoví: 63 BDK
6. Prvodarcovia: 18 BDK (za rok 2017)

Na výročných schôdzach MsSČK 
primátorka Vrbového Dott. Mgr. Ema 
Maggiová spolu s MsSČK odovzdávajú 
BDK plakety mesta a súčasne sú tiež 
fi nančne odmenení za svoju úžasnú 
činnosť BDK. MsSČK Vrbové v tomto 
smere spolupracuje aj s MsSČK 
Krakovany a MsSČK Drahovce a okrem 
iného organizujú každý aj mobilné BDK 
v troch termínoch počas roka:
1. Jarná kvapka krvi vo Vrbovom 

(termín: 27. 4. 2017)
2. Drahovská kvapka krvi (termín: 24. 

8. 2017)
3. Vianočná kvapka krvi v Krako-

vanoch (termín: 14. 12. 2017)

Pri príležitosti Dňa narcisov (v roku 
2017 - 7. apríla), ktorý organizuje Liga 
proti rakovine SR, boli zapojené aj tri 
dvojice z MsSČK:
1. skupina: p. LAGOVÁ a p. BEDNÁ-

RIKOVÁ
2. skupina: p. SABOVÁ a p. BAROŠOVÁ
3. skupina: p. BIELIKOVÁ a p. PETRÍ-

KOVÁ
a spolu vyzbierali: 953,08 €

K tejto peknej akcií sa pridali aj 
študenti vrbovských škôl - 1. a 2. ZŠ 
Vrbové a Gymnázia Jána Baltazára 
Magina vo Vrbovom, kde sa vyzbieralo 
ďalších 221,92 €, čo celkovo za mesto 
Vrbové predstavuje čiastku 1175 €.
Aj touto cestou chce Liga proti rakovine 
SR veľmi pekne poďakovať všetkým 
dobrým ľuďom za príspevky pre ťažko 
chorých ľudí, ktorí to naozaj potrebujú!
Ďalšie akcie, ktoré sme zabezpečili, 
alebo kde sme zabezpečovali zdravotný 
dozor počas minulého roka 2017, sú:
• Detský karneval vo Vrbovom
• Výročná členská schôdza MsSČK 

Vrbové – 14. 3. 2017
• Jarná kvapka krvi vo Vrbovom (35 

BDK) – 4. ročník – 27. 4. 2017

• Vrbovské jarmoky (jar – jeseň)
• Športový deň na II. ZŠ vo Vrbovom 

– 13. 5. 2017 (p. Bieliková a p. 
Petríková)

• MDD na mestskom štadióne 
Vrbové – 2. 6. 2017 (p. Bieliková             
a p. Petríková)

• Účelové cvičenie pre I. stupeň ZŠ 
na II. ZŠ vo Vrbovom – 26. 6. 2017 
(p. Lagová)

• Zájazd na termálne kúpalisko do 
D. Stredy – 2x (termíny: 24. 6. 2017 
a 22. 7. 2017)

• Darovanie ďalšieho nového 
ošatenia pre DD Pečeňady a DD 
Trebatice od pána Thi Mai Nonga          
z predajne odevov – čínsky obchod

• DOD v PD Vrbové – 28. 6. 2017             
(p. Bieliková a p. Petríková)

• Detský letný tábor v Oščadnici 
organizovaný farským úradom          
v Lančári – 9. – 14. 7. 2017 (p. Bie-
liková)

• Športové popoludnie n. o. Cesta 
pomoci – Way To Help s MUFUZOU 
– 4. 8. 2017 (p. Lagová a p. Pet-
ríková)

• Primičná sv. omša – 3. 9. 2017               
(p. Barošová a p. Petríková)

• Prímestský letný tábor pre deti                
z Vrbového

• Oslava výročia SNP na Prašníku, 
časť Pustá Ves – 27. 8. 2017                       
(p. Barošová a p. Bieliková)

• Vysviacka Ing. Andreja Kellera za 
kňaza v Kostole sv. Gorazda                      
vo Vrbovom – 29. 8. 2017                             
(p. Lagová a p. Kunicová)

• DOD v PVOD Šterusy – 21. 9. 2017 
(p. Bieliková a p. Petríková)

• Jesenný jarmok vo Vrbovom – 30. 
9. 2017 (p. Lagová a p. Bieliková)

• Akcia v Kaufl ande Piešťany                            
– Pomáhame potravinami – 12. 10. 
2017 (p. Sabová a p. Barošová)

• Vrbovská pätnástka – Beh pre 
zdravie

• Mesiac úcty k starším – posedenie 
pre seniorov  nad 70 rokov (toho 
času 558 obyvateľov Vrbového)              
v jedálni II. ZŠ – 18. 10. 2017. 
Najstarší občania Vrbového: Emília 
Pilátová – 96 rokov, Ján Borovský  
– 98 rokov.

• Prvé sv. prijímanie v Kostole sv. 
Gorazda

• Svätá omša za členov ČK v Kostole 
sv. Gorazda Vrbové – 30. 4. 2017

• Zdravotné prednášky na ZŠ
• Zber šatstva pre sociálne slabších 

a pre detské domovy Pečeňady, 
Piešťany a diecézna charita Nitra 
(veľká vďaka patrí hlavne majiteľovi 
„čínskeho obchodu“ vo Vrbovom 
za nové šatstvo)

• Príprava vianočných balíčkov pre 
chorých a starých občanov 
Vrbového + pre seniorov v DD Klas 
a DD Klások, n. o. – 18. 12. 2017
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• Varenie a rozdávanie vianočného 
gulášu na Malých vianočných 
vrbovských trhoch 2017 v parku 
pod vežou – 14. 12. 2017 
(vyzbieraný dobrovoľný príspevok 
za guláš – 185,33 €)

• Za minulý rok 2017 sme v mene 
MsSČK Vrbové prispeli  sumou  
150 € na účet popálenému chlap-
covi menom Marek Morong. Pe-
niaze nám na príspevok darovali          
v sume 50 € Eva Vidová z Košíc         
a 100 € Ing. Nina Horská z Vrbového.

Týmto sa chcem poďakovať všetkým 
členom výkonného výboru MsSČK 
Vrbové, jeho predsedníčke Vierke 
Sabovej a všetkým dobrovoľníkom            
a ľuďom, ktorí podporili MsSČK Vrbové, 
za všetku ochotu, dobrovoľnú činnosť  
a čas, ktorý prejavujú pri všetkých 
spomenutých akciách. Ešte raz veľké 
ďakujem!

PLÁNY MsSČK VRBOVÉ DO ROKU 
2018:
MsSČK Vrbové chce v roku 2018 
venovať pozornosť týmto činnostiam:
• Osloviť  hlavne mladých ľudí                  

na BDK a členstvo v MsSČK Vrbové
• Zabezpečiť vzdelávanie prvej 

pomoci
• Zorganizovať BDK vo Vrbovom 

(termín: 26. 4. 2018 – vo štvrtok)
• Preškolenie členov VV MsSČK 

Vrbové – kurz prvej pomoci
• Zapájať všetky školy vo Vrbovom 

do výchovy v oblasti prvej pomoci 
(MŠ, ZŠ a SŠ)

• Organizačne zabezpečiť dvojice na 
Deň narcisov – v spolupráci s Ligou 
proti rakovine SR, pobočka 
Piešťany

• Zabezpečiť zdravotné dozory na 
všetkých akciách mesta Vrbové                     
a organizácií, ktoré nás o to požiadajú

• Naplánovať zájazdy na oddych               
a rekreáciu pre členov MsSČK 
Vrbové

• Zabezpečiť na Malých vianočných 
trhoch 2018 vo Vrbovom akciu 
„Vianočný guláš MsSČK Vrbové“

• Naďalej prehlbovať spoluprácu              
v oblasti BDK a iných akcií v rámci 
spolupráce spolkov SČK Vrbové               
– Krakovany – Drahovce

• V sociálnej činnosti venovať hlavne 
pozornosť ľuďom v núdzi,

• orientovať sa na starších občanov 
nášho mestečka Vrbové v spo-
lupráci so sociálnou komisiou pri 
Mestskom úrade Vrbové  a inými 
organizáciami vo Vrbovom

• Samozrejme je možné doplniť aj 
ďalšie činnosti a akcie v rámci 
MsSČK Vrbové, ak sú pre náš 
spolok reálne

VÝZVA:
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému 

príspevku na činnosť Slovenského 
Červeného kríža dokážeme poskytovať 
služby a pomáhať ľuďom, ktorí to 
naozaj potrebujú. 
Podporiť SČK môžete jednorazovým 
alebo pravidelným príspevkom. 
Bližšie informácie na: www.redcross.
sk, alebo u členov MsSČK Vrbové.
Ďakujeme!

ZÁVER:
Na záver chcem vysloviť úprimné 

poďakovanie za spoluprácu  všetkým 
darcom krvi, MsSČK Krakovany                      
a MsSČK Drahovce, ÚS SČK v Trnave, 
MsÚ vo Vrbovom na čele s pani 
primátorkou Dott. Mgr. Emou 
Maggiovou, DD Klas a DD Klások 
Vrbové, ÚŽS vo Vrbovom, JDS Vrbové, 
SZTP Vrbové, členom výkonného 
výboru MsSČK Vrbové a jej 
predsedníčke pani Vierke SABOVEJ

a v neposlednom rade vám, milí 
členovia, ale i nečlenovia MsSČK Vrbové 
za všetko, čo robíte pre iných ľudí alebo 
ste sa iným spôsobom podieľali na 
dobrovoľnej činnosti a spolupráci                   
v prospech ČK a v prospech ľudí 
odkázaných na vašu pomoc! 

M. HALAMA

Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 
26. apríla o 17.00 hod. v kinosále 
Domu kultúry Vrbové.

Cena vstupenky 8 eur.

Vstupenky možno zakúpiť:

https://www.ticketportal.sk/Venue/ 
103825

Gymnázium J. B. Magina 
Vrbové oznamuje, že zápis 
žiakov prijatých na bilin-
gválne štúdium sa usku-
toční na sekretariáte 

školy (1. poschodie, číslo dverí 228), 
dňa 9. apríla 2018 od 8:00 do 17:00. 
hod. Zákonný zástupca uchádzača 
sa dostaví osobne a prinesie svoj 
občiansky preukaz  a zápisný lístok 
vydaný základnou školou, ktorú jeho 
dieťa navštevuje.
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VZNIK POŽIAROV PRI 
JARNOM UPRATOVANÍ

Vážení občania! Sme v období, keď              
v nás prvé teplejšie slnečné lúče 
evokujú potrebu vyjsť do našich sadov 
a záhrad, aby sme ich po zimnom 
spánku upratali a pripravili na prvé 
jarné práce. 

Medzi najčastejšie jarné aktivity patrí 
vypaľovanie suchej trávy a porastov, čo 
sa i napriek sústavnému zdôrazňovaniu 
o škodlivosti a nebezpečnosti tohto 
protiprávneho konania stalo naším 
„národným koníčkom“, v dôsledku 
čoho každoročne počet požiarov 
narastá           a samozrejme aj výška 
spôsobených škôd. 

Po zmene spoločenského uspo-
riadania sa stretávame stále viac a viac                           
s plochami pozemkov, o ktoré vlastníci 
nejavia záujem. Vlastníci a užívatelia sú 
pritom povinní sa starať o svoje po-
zemky a udržiavať ich v čistote najmä 
ich kosením. Každý obyvateľ je povinný 
ochraňovať majetok, podieľať sa na 
zveľaďovaní životného prostredia, 
udržiavať poriadok a správať sa tak, 
aby svojím konaním nepoškodzoval                   
a neohrozoval ostatných.

Vypaľovaním trávy a porastov sa 
odkrýva povrchová vrstva pôdy                          
a urýchľuje sa erózia. Vypaľovanie spô-
sobuje tiež ničenie vývojových štádií 
mnohých drobných živočíchov a pri 
plošnom vypaľovaní môže dôjsť až                  
k likvidácii celých populácií živočíchov.

Najčastejšími príčinami vzniku požia-
rov v jarnom období sú: 
nedbanlivosť, zakladanie ohňov v prí-
rode, hra detí so zápalkami, odhodenie 
ohorku cigarety, úmyselné podpa-
ľačstvo, no prím hrá úmyselné vypa-
ľovanie porastov tráv a kríkov. 

Občania by si mali uvedomiť, že 
každému, kto nelegálne vypaľuje 
porasty, hrozí v zmysle § 61, zákona NR 
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov 
sankcia vo výške až 331 € a v blokovom 
konaní do výšky 100 €. V prípade, že 
požiar spôsobí vyššie materiálne škody, 
zranenie či úmrtie, môže byť vinník 
trestne stíhaný za všeobecné ohro-
zenie.

Nemali by sme byť ľahostajní k dianiu 
okolo nás, a preto každé porušenie 
zákona by sme mali ohlásiť na políciu 
(t. č. 158). Nedovoľme hŕstke nenapra-
viteľných občanov, aby ničili naše 
spoločné okolie.   

Ak ste sa stali svedkom nedovoleného 
vypaľovania porastov, je potrebné to 
ohlásiť na ohlasovňu požiarov (t. č. 150, 
158).

Ak pri vypaľovaní už došlo k rozšíreniu 
požiaru, pokúste sa ho v počiatočnom 
štádiu, ak je to možné, uhasiť dostu-
pnými prostriedkami (haluz, lopata, 
mokrá vrecovina a pod.) Dbajte na to, 
aby ste mali zabezpečenú únikovú 
cestu. Často sa požiar dá takto 
zlikvidovať už v jeho zárodku. Pozor na 
zadymenie priestoru. Chráňte si tvár 
vlhkou šatkou, vreckovkou alebo 
tričkom a čo najskôr opustite takýto 
priestor.

Vážení občania! My, dobrovoľní 
hasiči, veríme, že tieto naše rady si 
zoberiete  k srdcu a s vašou podporou 
sa podarí uchrániť prírodu pred 
zbytočnými stratami. Len spoločné 
úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám 
pomôže preklenúť toto obdobie 
zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov 
bez veľkých morálnych a fi nančných 
strát. 

Mgr. Silvester  BOŠKOVIČ,
DHZ Vrbové

Halová súťaž mladých 
hasičov v Dvorníkoch

Súťažnú sezónu DHZ Vrbové odštar-
tovali dievčatá z „Plameňa“. V sobotu 
24. marca sa zúčastnili detskej halovej 
súťaže Mladý hasič a záchranár, ktorú 
už po tretí raz pripravil DHZ Dvorníky,  
v priestoroch miestnej základnej školy. 
Štvorčlenné družstvá chlapcov a diev-
čat vo veku 8 –  16 rokov sa museli 
vysporiadať so štafetovou dráhou                 
a ďalej ako družstvo zostaviť nasávacie 
vedenie do pre-nosnej striekačky, 
prekonať rebríkovú stenu, atletické 
prekážky, určiť vecné prostriedky PO, 
viazať uzly a správne zodpovedať 
testové otázky z požiarnej ochrany               
a poskytnutia prvej pomoci.
Náš zbor reprezentovali Rebeka 
Dérová, Sára Hrnčiarová, Klára Klie-
štiková, Ela Mária Lackovičová a ná-
hradníčka Simona Piknová.  

Po minuloročnom zisku 2. a 3. miesta 
boli dievčatá odhodlané zvíťaziť a aj sa 
im to podarilo. Ziskom plného počtu 
bodov a suverénne najlepším časom 
súťaže sa stali víťazkami v kategórii 
dievčat. Dievčatám gratulujeme a ďa-
kujeme za vzornú reprezentáciu DHZ 
Vrbové a nášho mesta.

FG

Pozývame vás                            
na spevácky koncert

Margaréty Ondrejkovej, 
žiačky CZUŠ Vrbové, ktorá 
postúpila na súťaž do San 
Rema a jej spolužiakov

Keď sa sily spoja
Vrbové, Gymnázium J. B. Magina                    
v piatok 13. apríla o 16.30 hod.

        Mesto Vrbové
        Vás pozýva na

Oceňovanie športovcov 
mesta Vrbové za rok    

         2017

Vrbové, Kúria M. Beňovského                       
11. apríla 2018 o 16.00 hod.

NK ZŠK a mesto 
Vrbové Vás pozývajú 
na

Nohejbalový 
turnaj

V nedeľu 8. apríla, telocvičňa II. ZŠ             
od 8.30 hod.

Dávame do pozornosti 
otvorenie výstavy

Z tvorby Danky 
Pekarovičovej, 

hendikepovanej umelkyne z Vrbového. 
Vrbové, Dom kultúry 25. apríla                        
o 16.00 hod.

Mesto Vrbové Vás 
pozýva na výstavu
 
Vlado Pagáčik 

(Myjava)
Tvorba z nití

a z dreva
Vrbové Kúria Mórica Beňovského              
1. – 30. mája 2018
4. a 5. mája otvorené od 10.00 do 
18.00 hod.,
inak v pracovnej dobe, resp. pre 
organizované skupiny po dohode                
na MsÚ.
Výstava sa koná v rámci Festivalu 
paličkovanej čipky v Krakovanoch.

Kvíz pre žiakov 
Mikroregiónu 
Nad Holeškou

Vrbové, II. ZŠ 19. apríla o 8.00 hod.
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ROK V ZO SZTP
Marec je obvyklým obdobím, v kto-

rom spoločenské a záujmové organi-
zácie hodnotia svoju činnosť v uplynu-
lom roku. Členovia Základnej orga- 
nizácie Slovenského zväzu telesne 
postihnutých (ZO SZTP) sa stretli 14. 
marca na Výročnej členskej schôdzi 
(VČS) v priestoroch mestského klubu. 
Organizácia, ktorá združuje občanov 
nielen s telesným postihnutím, ale aj             
s civilizačnými chorobami, sa snažila 
riešiť a zabezpečovať ich potreby.                     
V roku 2017 mala 108 členov, 11 detí            
a mládež do 18 rokov, 25 do 60 a 72 
nad 60 rokov. Imobilných členov je 32, 
z toho sú 12 vozičkári. Schádzajú sa raz 
týždenne v príjemnom prostredí mest-
ského klubu, kde majú k dispozícii aj 
rehabilitačné prístroje.

VČS otvorila predsedníčka Mgr. Edita 
Pekarovičová privítaním prítomných              
a hostku, primátorku mesta Dott. Mgr. 
Emu Maggiovú. Vo výročnej správe 
zhodnotila pestrosť podujatí v minulom 
roku, ktoré boli venované deťom, 
dospelým alebo všetkým spolu. ZO 
pripravila 20. januára zábavný Maš-
karný ples, na ktorom sa vyšantili aj ich 
rodičia, s ktorými tvorili spoločné 
maskované rodiny. 8. mája a 15. 
septembra sa deti zúčastnili hipo-
terapie v Jazdeckom rehabilitačnom 
centre Lesan v Opatovciach pri Tren-
číne. Jesenný pobyt bol spojený so 
skutočnou pravou opekačkou špeká-
čikov v záhrade centra. Opekačky sú 
vždy vítané a nechýbali ani pri 

oslavách Dňa matiek (17. mája) a 9. 
júna na oslave MDD s prekvapením              
– ukážkou poslušnosti psov členmi 
Kynologického klubu vo Vrbovom. 28. 
augusta navštívili deti s rodičmi 
piešťanský penzión Hellene s teplým             
a studeným bazénom na kúpanie. 
Podujatia pre deti vyvrcholili 7. 
decembra Mikulášskym posedením. Po 
krátkom kultúrnom programe žiakov           
z 2. základnej školy prišiel Mikuláš                
s anjelmi, ktorí rozdali deťom sladké 
balíčky. Najväčším a najnáročnejším 
podujatím bol spoločný výlet do Modrej 
pri Velehrade. 29. mája skupina detí, 
dospelých (predovšetkým vozičkárov) 
navštívila a spoznala unikátnu expo-
zíciu sladkovodných rýb v areáli Živá 
voda, ktoré sa pozorujú zo skleneného 
tunela pod hladinou rybníka. Navštívila 
aj susedný Archeoskanzen venovaný 
rekonštrukcii života v 9. storočí                            
– obdobiu Veľkej Moravy. Výlet bol 
ukončený prehliadkou baziliky vo 
Velehrade. (Trasa zájazdu bola zvolená 
aj z toho dôvodu, že je kompletne 
bezbariérová.)

Pre dospelých sa uskutočnil Relaxačno-
-rehabilitačný deň (13. júla) s kúpaním 
v krytom bazéne a masážami                                     
v Penzióne Adam na Podkylave. 20. 
októbra sa stretli členovia v klube na 
defi nitívnej rozlúčke s letom a 22. 
októbra potešili dušu návštevou 
benefi čného koncertu Umelci srdcom  
v bratislavskom Istropolise. Kalendárny 
rok vyvrcholil 13. decembra sláv-
nostnou členskou schôdzou spojenou 
s tradičným posedením pri kapustnici 
vo vianočnej atmosfére. 

V predvianočnom období navštívili 
členky výboru 18 imobilných členov                  
a obdarili ich vitamínovými balíčkami.

Všetky tieto podujatia sa mohli 
uskutočniť vďaka fi nančným pros-
triedkom získaným z dobre vypra-
covaných projektov adresovaných VÚC, 
dotáciám mesta, príspevkom sponzo-
rov, osobných darov  a nezišt-ných 
obetavých ľudí. Všetkým patrí veľké 
poďakovanie a nemožno nespomenúť 
aj Františka Rakúsa a Pavla Mikudíka, 
ktorí sa postarali o chutné nasýtenie 
účastníkov podujatí.

V ďalšom programe schôdze si 
členovia uctili minútou ticha zosnulých 
členov. Jubilanti 1. polroku 2018 boli 
obdarovaní kvetinou. Plán činnosti na 
rok 2018 predniesla Zita Zimmer-
mannová, správu o hospodárení Anna 
Kybová a o revízii Jozef Černanský.                 
V diskusii sa prítomní obracali na 
primátorku, ktorá ako vždy ochotne              
a obšírne odpovedala a informovala o 
dianí v meste. Po ofi ciálnej časti VČS 
nasledovala očakávaná tombola,                   
v ktorej sa žrebovalo 85 drobných 
darčekov venovaných výborom ZO             
a samotnými členmi.

Výbor ZO SZTP úprimne ďakuje 
predstaviteľom mesta, primátorke 
Dott. Mgr. Eme Maggiovej a vice-
primátorovi JUDr. Štefanovi Kubíkovi za 
veľkú pomoc – či fi nančnú alebo 
materiálnu a podporu aktivít orga-
nizácie. Vďaku vyslovuje tiež Františkovi 
Tahotnému, MBA a PaedDr. Ivanovi 
Borovskému. 

-el-

Mesto Vrbové Vás pozýva na

  Stavanie mája,
ktoré sa uskutoční v piatok 27. apríla o 16.00 hod.
Na Námestí slobody.

Bude spojené s koncertovaním duchovej hudby Vrbovanka.
O 17.00 hodine naň nadviaže v Kúrii M. Beňovského 
otvorenie výstavy známeho čipkára Vlada Pagáčika                                
z Myjavy.
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