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2003 bola poverená zastupovaním ria-
diteľa školy v čase jeho neprítomnosti          
a od roku 2004 bola poverená funkciou 
zástupkyne riaditeľa ZUŠ Štefana Pyš-
ného Vrbové a následne menovaná do 
funkcie zástupkyne riaditeľa Cirkevnej 
základnej umeleckej školy sv. Gorazda 
vo Vrbovom až dodnes. Počas svojej 
pedagogickej činnosti dosiahla vý-
znamné úspechy so žiakmi – 8 žiakov 
bolo prijatých na konzervatórium v od-
bore operný spev, muzikálový spev, 
dramatické umenie. Neustále dosahu-
je výborné výsledky na súťažiach celo-
slovenského charakteru, kde jej žiaci 
obsadzujú prvé priečky. Od útleho det-
stva pracovala v zbore Štefana Pyšné-
ho pod vedením Daniely Grančarovo-
vej, s ktorým nahrala kazetu Tá 
vrbovská vežička a CD Prišiel ten čas 
veselý, v miestnom cirkevnom zbore

Gorazd pod vedením Bc. Dany Kubalo-
vej a v spevokole starších pod vedením 
Ing. Juraja Tótha. 23 rokov pôsobí ako 
organistka vo Vrbovom a takmer 20 ro-
kov pracovala ako členka ZPOZ pri 
Mestskom úrade vo Vrbovom ako hu-
dobná interpretka, korepetítorka a  kon-
ferenciérka. Svoju pedagogickú činnosť 
prezentuje nielen v meste Vrbové, ale     
i v okolitých obciach, či mestách na 
mnohých vernisážach a koncertoch. 
Úzko spolupracovala s detským ľudo-
vým súborom  Zvonček, pre ktorý zbie-
rala a upravovala ľudové piesne, tradí-
cie a zvyky z nášho regiónu. 

V súčasnosti svoj voľný čas venuje 
korepetíciám speváckeho oddelenia 
CZUŠ sv. Gorazda, vytváraním aran-
žmánov a hudobných sprievodov, 
vlastnou kompozičnou činnosťou                    
– piesne pre žiakov. 

OCENENÍ UČITELIA
(dokončenie z Hlasu Vrbového č. 7)

V stredu 21. marca sa v Kúrii M. Be-
ňovského uskutočnilo pri príležitosti 
Dňa učiteľov oceňovanie pedagógov 
vrbovských škôl.

Okrem uvedených učiteľov si mest-
ské ocenenie za Cirkevnú základnú 
umeleckú školu sv. Gorazda z rúk pri-
mátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggio-
vej a predsedníčky komisie kultúry, 
športu, mládeže a vzdelávania MsZ Vr-
bové PhDr. Jany Miklášovej prevzala                               
i PaedDr. Petra Cmarková Breče, DiS. 
art., ktorá na Základnej umeleckej ško-
le vo Vrbovom pôsobí od roku 2000, 
najprv počas štúdií absolutória ako ex- 
terná zamestnankyňa a od roku 2001 
ako interná zamestnankyňa.  Od roku 

Mesto Vrbové v súlade s Uznesením MsZ vo Vrbovom č. 38/III/2018 zo dňa 1. marca 2018 a v zmysle ustanovení  § 9 
ods. 2 písm. b); § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien              a noviel a 
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka za podmienok schválených Uznesením MsZ vo Vrbovom č. 39/III/2018 
zo dňa 1. marca 2018 týmto

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2018
na predaj pozemkov pod garáže - lokalita Hoštáky, Vrbové. Predkladanie súťažných návrhov do 24. apríla 2018,  do 12.00 
hod. Podrobné podmienky OVS č. 4/2018 (súťažné podklady) vrátane VZORU kúpnej zmluvy sú zverejnené na webovej stránke 
mesta www. vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta. 

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

MALÁ BILANCIA – VEĽKÉ VÝSLEDKY
Napĺňanie volebného programu za 40 mesiacov

Keďže v blízkych dňoch uplynie šty-
ridsať mesiacov, od nástupu terajšie-
ho vedenia mesta do funkcií, uvádza-
me prehľad toho, čo sa mestu Vrbové 
podarilo za  uvedené obdobie vybudo-
vať alebo získať. Okrem vlastných 
zdrojov, mesto využilo aj rôzne dotácie 
a eurofondy (prehľad o tom sme už 
publikovali).
Čo sa mestu podarilo?

2015
Kanalizačná stoka Hrabinská ul.             
– 17 500 eur.
Verejný vodovod Záhradná ul.               
– 35 500 eur.
Kúpa pozemku pod kultúrnym 
domom (4000 m2).
Obnova verejného osvetlenia                 
– 610 300 eur.
Vybudovanie ihrísk – na Sídlisku 9. 
mája (Žihadielko) a pri novom kostole 
– cca 100 000 eur.

Nákup traktorového nosiča kontajne-
rov – 28 000 eur. 

2016
Zveľadenie škôl (nové učebne, sklady, 
WC a i.) – 30 000 eur.
Kanalizácia Ulica oslobodenia                            
– 142 000 eur.
Adaptácia budovy na nájomné byty              
– Nám. sv. Cyrila a Metoda – 241 500 eur.
Vybudovanie workoutového ihriska              
– 21 400 eur.
Kúpa polovičky synagógy i s pozem-
kom.
Oprava kanalizácie na Ulici 6. apríla          
– 20 000 eur.
Kúpa pozemku na Športovej ulici 
(bývalé unimobunky) – 28 000 eur.
Kúpa pozemku – pás popri Šteruskej 
ceste – 20 000 eur.
Obstaranie hasičského auta                                         
– 122 000 eur.
Nákup multifunkčného komunálneho 
vozidla – 77 000 eur.
Nákup komunálneho kĺbového nosiča 
Holder C270 – 177 500 eur.

2017
Modernizácia a rekonštrukcia budovy 
mestského úradu – 12 000 eur.
Adaptácia priestorov na ZŠ, Komeské-
ho ul., za účelom zvýšenia kapacity ma-
terskej školy – 14 100 eur.
Sanácia miesta s nezákonne umiestne-
       Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,                       JUDr. Štefan KUBÍK,
                           primátorka mesta             viceprimátor

ným odpadom, terénne úpravy pre 
zberný dvor – 71 000 eur.
Budovanie chodníkov, spevnených 
plôch a miestnych komunikácii                      
– 120 000 eur.
Vybudovanie parkoviska na Sídlisku 9. 
mája – 3 500 eur.
Dokončenie výstavby Barcíkovej ulice           
s chodníkmi a opornými múrmi                    
– 153 000 eur.
Kúpa pozemku na komunikáciu Ulica 
Šipkovec i s inžinierskymi sieťami.
Nákup chladiaceho boxu do Domu 
smútku – 6 000 eur.
Rozšírenie kamerového systému           
– 15 000 eur.

2018
Ukončenie výstavby bytovky v Košiari  
– náklady cca 1 050 000 eur.
Začatie prác na rekonštrukcii hasičskej 
zbrojnice – rozpočtové náklady                     
174 000 eur (dotácia na prvú etapu do 
30 000 eur).
Rozpracovanie rekonštrukcie Domu  
kultúry.
Samozrejme, že nejde o úplný výpočet 
toho čo mesto od začiatku roku 2015 
doteraz vykonalo, ale len o najdôleži-
tejšie položky. Činnosť mesta je rôzno-
rodá a nedá sa do detailov v krátkom 
článku opísať. Ale aj tento hrubý náčrt 
ukazuje, že za uplynuté obdobie sa 
urobilo veľa, veľa je rozpracovaného, 
aby sa kontinuálne mohlo v rozvoji 
mesta pokračovať.  
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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.

4. apríla prijala primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová nášho jubilu-
júceho občana Antona Juricu. Pri tejto príležitosti mu poďakovala za prácu, ktorú 
odviedol pre mesto ako mestský policajt a náčelník Mestskej polície vo Vrbovom. 
Vďaku mu vyslovila i za dlhoročnú verejnú angažovanosť. Ku gratulácii sa pripojil 
aj viceprimátor JUDr. Štefan Kubík.            -rb-, PK

     

Dňa 16. apríla sa dožil náš priateľ a kolega

 Juraj NIŽNANSKÝ
úctyhodného veku 87 rokov.

Milý Juraj, k Tvojim narodeninám Ti 
želáme len všetko dobré, hlavne pevné 
zdravie, šťastie, veľa pohody a spokojnosti 
v kruhu svojich blízkych. Tvoja vitalita, 
nadšenie nech Ťa sprevádzajú po celý 
Tvoj život.

Členovia MO SNS Vrbové

Srdečné 
blahoželanie

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 dy-
chovej hudby Vrbovanka.
O 17.00 hodine naň nadviaže v Kúrii 
M. Beňovského otvorenie výstavy 
známeho čipkára Vlada Pagáčika              
z Myjavy.

Mesto Vrbové 
a mestské 

športové kluby vás 
pozývajú na

Deň športu
v sobotu 12. mája v čase

od 8.00 – 16.00 h

areál ZŠ na Komenského ulici.
Podrobný program bude zve-
rejnený na www.vrbove.sk.

Dávame do pozornosti 
otvorenie výstavy

Z tvorby Danky 
Pekarovičovej, 

hendikepovanej umelkyne z Vrbového. 
Vrbové, Dom kultúry 25. apríla                        
o 16.00 hod.
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11. apríla sa v Kúrii M. Beňovského 
konalo oceňovanie športovcov mesta 
Vrbové za rok 2017. Úvod programu 
bol spestrený vizuálnou prezentáciou 
starého Vrbového. Potom účastníkov 
pozdravila primátorka mesta Dott. 
Mgr. Ema Maggiová. Vo svojom struč-
nom príhovore vyzdvihla význam špor-
tu a rozhodnutie mladých ľudí venovať 
sa takým aktivitám. Potom spolu                       
s predsedníčkou komisie kultúry, mlá-
deže, športu a vzdelávania PhDr. Janou 
Miklášovou, predsedom Mestského 
futbalového klubu Igorom Spálom               
a predsedom Združenia športových 
klubov mesta Vrbové Mgr. Reném 
Justom odovzdali šestnástim športov-
com mestské ocenenia a prezenty. Za 
ocenených poďakoval seniorský špor-
tovec Jozef Drinka. Záverečnú gratulá-
ciu v mene svojej komisie a v mene svo-
jom predniesla PhDr. Jana Miklášová. 
Nasledovalo neformálne posedenie             
s pohostením.

Mestský futbalový klub
Muži
Tomáš Gažík

Kapitán mužstva, dlhé roky jeho opo-
ra, vie aj takmer so štyridsiatkou na 
chrbte ukázať mladším spoluhráčom 
ako treba pristupovať k tréningom i zá-
pasom. Veľmi dôrazný a tvorivý.
Dorast
Ondrej Murín

Kapitán dorastu, dobrý kamarát v ko-
lektíve, technický typ, záložník. Treba 
pridať v osobných súbojoch.
Staršia prípravka
Kristián Prievozník

Malý vzrastom, ale s veľkým srdieč-
kom. Stopercentný v dochádzke, v prí-
stupe k futbalovým tréningom. Veríme, 
že ho čaká veľká futbalová budúcnosť.
Mladšia prípravka
Michal Hovolič

Hrá na poste stredného obrancu. Je 
zodpovedný svojím prístupom k trénin-
gom a má veľký futbalový talent. Vyniká 
dôrazom a pohybom. Ak vo svojom na-
sadení nepoľaví, určite zamieri aj                   
do vyšších súťaží.

Mesto ocenilo šestnásť športovcov
Žiaci
Dušan Kravárik

Kapitán žiakov, tvrdý, nekompromis-
ný, univerzálny hráč s výbornou kopa-
cou technikou. Rezervy má v disciplíne.

Združenie športových klubov
Hokejbalový klub
Patrik Masár 

22-ročný športový nadšenec, ktorý je 
neodmysliteľnou súčasťou Vrbovskej 
hokejbalovej ligy. Za posledné štyri 
roky, odkedy sa v lige začala používať 
svetelná časomiera, sa stal hlavným ča-
someračom ligy, ktorý bol prítomný na 
každom zápase v akomkoľvek počasí. 
Jeho prístup k tejto činnosti je príklad-
ný a bez veľkého odhodlania a obeto-
vania svojho voľného času by bol ne-
možný. Patrí mu veľké poďakovanie            
od všetkých hráčov a funkcionárov ligy.

Branko Remiáš
S menom Branka Remiáša sa spája 

vznik vrbovského hokejbalu a zveľaďo-
vanie hokejbalovej ligy, ktorá tento rok 
hrá už 13. ročník. V ostatnom čase sa     
v pozícii referenta športu Mestského 
úradu Vrbové zaslúžil tiež o workouto-
vé ihrisko na Ulici 6. apríla, detské ihris-
ko II. ZŠ, získavanie sponzorov pre všet-
ky športové udalosti, zrealizovanie Dňa 
športu vo Vrbovom, realizáciu progra-
mu na Deň detí pre všetky školy, orga-
nizáciu družobného pobytu v meste 
Allstedt a Cyklo Holešky tour za mesto 
Vrbové.

Nohejbalový klub
Adam Varga

Najmladší člen No-
hejbalového klubu 
Vrbové v minulom 
roku dosiahol nemá-
lo úspechov na slo-
venských a českých 
juniorských a senior-
ských nohejbalových 
turnajoch. Výrazný 
progres výkonnosti 
neunikol pozornosti 
reprezentačného tré-
nera juniorských no-

hejbalistov asociácie FIFTA. Jeho nomi-
nácia  a účasť na Majstrovstvách Euró-
py juniorov bola šťastnou voľbou pre 
trénera. Adam premenil každú svoju 
účasť v družstve na medailové umiest-
nenie.

Dúfame, že v nastolenom trende 
bude pokračovať a tento rok bude opäť 
platným hráčom nášho družstva  a aj 
reprezentácie. K tomu mu prajeme 
veľa zdravia bez nepríjemných zranení.
Ladislav Šteruský

Bol od samého začiatku pri zrode 
nášho oddielu, keď sme sa zaradili   do 
Združenia športových klubov mesta Vr-
bové. Na prvej ustanovujúcej schôdzi  
bol zvolený za predsedu a túto funkciu 
vykonáva dodnes. Jeho funkcionársku 
aj hráčsku prácu si vážime a ďakujeme 
mu za čas, ktorý tejto práci venoval.

Stolný tenis
Petr Šácha

Je športovcom roka 
2017 za Stolnoteni-
sový klub. Je dlhoroč-
ným hráčom druž-
stva A, svojimi výkon-
mi patrí medzi naj-
lepších hráčov celej 
súťaže. 

Leonard Šimurda
Ide o športovca               

s dlhoročnými záslu-
hami, ktorý sa postaral o rozvoj stolné-
ho tenisu vo Vrbovom. Patrí medzi za-
kladajúcich členov Stolnotenisového 
klubu vo Vrbovom. Dlhodobo aktívne 
reprezentoval mesto a po skončení ak-
tívnej športovej kariéry napomáha svo-
jimi skúsenosťami mladším členom 
klubu.

Šachový klub
Petra Jančovičová – kategória šach 
juniori

Táto 15-ročná šachistka, aj napriek 
svojmu mladému veku hrá úspešne li-
gové zápasy proti omnoho starším               
a skúsenejším šachistom. Šachový klub 
ZŠK Vrbové reprezentuje v tretej, štvr-
tej aj piatej lige. Zúčastňuje sa mno-
hých turnajov a svojím prístupom k ša-
chu, je príkladom nielen pre svoju 
mladšiu sestru Tamarku, ale aj pre svo-
jich klubových kolegov.

Vo všetkých súťažiach dosahuje nad-
priemerné výsledky a jej hra je charak-
terizovaná nielen teoretickými znalos-
ťami, ale  aj bojovnosťou a zmyslom 
pre kolektív.

Petra nie je iba talentovaná šachist-
ka, ale aj usilovná žiačka s výborným 
prospechom a skromným správaním. 
Týmto jej želáme veľa úspechov aj            
v štúdiu na gymnáziu, kde sa rozhodla 
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študovať po absolvovaní základnej ško-
ly   s výborným prospechom.

Michal Podjavorinský – kategória 
šach muži

Michal sa stal stabilnou oporou Ša-
chového klubu. Je to hráč so spoľahlivý-
mi výsledkami, teoretickými znalosťa-
mi, ktorý neustále šachovo napreduje. 
Šachový klub ZŠK Vrbové reprezentuje 
pravidelne na turnajoch Majstrovstiev 
Slovenskej republiky a v tretej lige sa 
stal najlepším hráčom na prvej šachov-
nici v celej súťaži. Je pilierom klubu nie-
len po šachovej stránke, ale aj organi-
začnej, keď sa ako kapitán a vedúci 
A-mužstva stará aj o fungovanie klubu 
a hladký priebeh zápasov. Popritom 
stihol aj maturitu na strednej škole               
a začatie štúdia na vysokej škole.
Jaroslav Holán

Oceňujeme človeka, ktorý možno už 
neprináša do klubu toľko šachových ví-
ťazstiev ako pred pár rokmi, ale je alfou 
a omegou šachu vo Vrbovom a bez 
neho by sme nemali ani Šachový klub  
a ani súťaže. Vďaka nemu Šachový klub 
funguje už celé desaťročia na úrovni, 
ktorú nám môžu závidieť aj omnoho 
väčšie kluby. Tento šachový nestor sa           
v sezóne dožil krásneho životného jubi-
lea - 70 rokov. 

Seniori MO JDS Vrbové
Za MO Jednoty dôchodcov 
Slovenska Vrbové sa pravidel-
ne zúčastňujú športových sú-
ťaží:
Jozef Drinka (* 21. mája 1949) 
a Jaroslav Madžo (* 4. júna 
1948).  Okresnú organizáciu 
Piešťany reprezentovali na 
IX. športových hrách Trnav-
ského okresu. Za účasti 450 
súťažiacich dňa 26. júla 2017 
v Špačinciach získali  v desať-
boji nasledovné ocenenia: 
Jaroslav Madžo: 

1. miesto v petangu (fran-
cúzska spoločenská hra),
4. miesto v hode kriketovou 
loptičkou (40 účastníkov),
5. miesto beh na 200 m (15 
účastníkov).
Jozef Drinka: 

3. miesto vrh guľou (12 
účastníkov),
4. miesto hod granátom do diaľky,
4. miesto hod váľkom do diaľky (17 
účastníkov).
Krajskú organizáciu  reprezentovali               
v dňoch 15. – 17. septembra 2017 na 
celoslovenských športových hrách                
v Trenčíne. Okresnú organizáciu JDS 
Piešťany reprezentovali na VII. Župnej

olympiáde v atletických disciplínach 
(beh na 60 m, 200 m) ako i silových 
disciplínach (vrh guľou, hod granátom) 
v dňoch 23. - 24. septembra 2017. Do-
siahnuté výsledky v jednotlivých súťa-
žiach boli podrobne publikované a uve-
rejnené v týždenníku Trnavské noviny 
dňa 4. decembra 2017 v rubrike „My 
vám fandíme“.

Sprac. -rb-, PK

ZO Únie žien Slovenska 
a mesto Vrbové

pozývajú všetkých obyvateľov 
mesta na

OSLAVY DŇA MATIEK
v nedeľu 13. mája

o 16.00 hod.
v Dome kultúry

Čaká na vás bohatý   
   kultúrny program.

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Prijatie novorodencov
nášho mesta narodených v poslednom 

štvrťroku 2017 a prvom 
štvrťroku 2018

VRBOVÉ,
MESTSKÁ KNIŽNICA,
23. MÁJA O 14.00 HOD.

Súčasťou bude i sadenie 
stromčekov, ktoré budú 
niesť mená našich malých 
občanov.
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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

Biela sobota patrila
Veľkonočnej vigílii

Oslava Kristovho zmŕtvychvstania je pre veriacich kresťa-
nov stredobodom veľkonočných sviatkov. Počas Veľkonoč-
nej vigílie cirkev bdie a slávi Kristovo zmŕtvychvstanie. Kato-
lícka cirkev slávi vigíliu ako radostnú slávnosť vzkriesenia, 
keď sa znovu rozoznejú zvony, ktoré od Zeleného štvrtka 
mlčali, končí sa obdobie pôstu, ktoré trvalo od Popolcovej 
stredy. Hoci časovo sa obrady slávia v sobotu večer, liturgic-
ky patria už do Veľkonočnej nedele, keďže sa slávia až po 
západe slnka.

Až do začiatku slávenia večerných obradov Veľkonočnej 
vigílie Bielej soboty mohli veriaci počas celého dňa prísť po-
kľaknúť k Božiemu hrobu a uctiť si tak ukrižovaného Ježiša 
Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie sa tradične začína pred 
kostolom posvätením ohňa a veľkonočnej sviece – Paškálu. 
Následný slávnostný vstup s Paškálom odkazuje na slová sa-
motného Krista: „Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života“. Sobotnú 
slávnostnú bohoslužbu celebroval vrbovský farár ICLic. Da-
niel Lukačovič. Obsahom liturgie slova sú čítania zo Starého 
zákona pripomínajúce veriacim dejiny od stvorenia sveta až 
po narodenie Ježiša Krista. Súčasťou omše v tento deň je aj 
posvätenie vody, ktorá sa potom po celý rok používa pri krs-
toch. Neodmysliteľnou časťou obradov Bielej soboty je sláv-
nostná procesia veriacich ulicami mesta. Tá sa koná na osla-
vu vzkrieseného Krista, počas nej kňaz symbolicky požeh-
náva celé mesto prostredníctvom žehnania ulíc orientova-
ných do jednotlivých svetových strán. 

Sochu zmŕtvychvstalého Krista tento rok v procesii ulicami 
nášho mesta po prvý raz niesli členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru Vrbové odetí v slávnostných uniformách v du-
chu svätofl oriánskeho hesla „Bohu na slávu, blížnemu              
na pomoc.“ Aj mnohí obyvatelia Vrbového disponujú skúse-
nosťou, že členovia miestneho DHZ na úkor svojho osobné-
ho voľna a pohodlia prichádzajú pomáhať občanom, chrániť 
ich majetky a životy v zmysle latinského „Auxilium in pericu-
lo – missio nostra“- pomoc v núdzi je našim poslaním.

V závere príspevku treba vyjadriť poďakovanie, ktoré patrí 
službukonajúcim policajtom z Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru Vrbové za reguláciu dopravnej premávky v uli-
ciach mesta počas Veľkonočnej slávnostnej procesie veria-
cich v zhode s aktívnym napĺňaním predsavzatého motta 
Polície Slovenskej republiky „Pomáhať a chrániť“. 

Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
Foto: Martin JURSA

5. apríla mesto Vrbové zorganizovalo pietny akt na počesť 
73. výročia oslobodenia Vrbového. Po slovenskej štátnej 
hymne primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová spolu              
s viceprimátorom JUDr. Štefanom Kubíkom položili k pomní-
ku padlých veniec. Za stranu Smer-SD tak urobili Ľudmila 
Juríčková a Marta Raff ayová, za SNS Jozef Hvolka a za SZPB 
JUDr. Ivan Nosko. Pri tejto príležitosti primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema Maggiová predniesla príhovor, v ktorom vy-
slovila vďaku tým, ktorí kládli životy za naše oslobodenie         
a zároveň uviedla, že hrôzy vojny sú mementom, ktoré nás 
upozorňuje, že spory treba riešiť rokovaním a dohodou, nie 
násilím.

-rb-, PK
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Šachové mužstvá ZŠK Vrbové sa v se-
zóne 2017/18 predstavili v troch ligo-
vých súťažiach. Tieto jedenásťkolové 
súťaže, kde hral každý s každým, po-
tvrdili dlhodobú dominanciu našich 
šachistov v tretej lige, ale odhalili aj 
naše slabiny vo vyššej 3. lige. V piatej 
sa pod vedením mládežníckeho tré-
nera pána Krchnáka rozvíjajú talenty 
našich mládežníkov. Ale poďme na 
zhrnutie postupne.
Mužstvo Vrbové sa mnohými tesný-
mi výsledkami obralo o možnosť zo-
trvať v tejto súťaži a doplatilo na ne-
vyrovnané výkony. Dúfame, že cenné 
skúsenosti zúročí v ďalšom ročníku. 
Najviac  sa tu darilo Emanuelovi Mi-
čiakovi, ktorý uhral 7 bodov z jede-
nástich, Petra Jančovičová 5/8 a Jan-
ko Bjel 2,5/5.

B mužstvo opäť potvrdilo, že v tejto 
súťaži patrí medzi najlepšie v oblasti              
a len tesne zaostalo za mužstvom 
Skalice zloženej z mnohých hráčov              
z Čiech. Základ úspechu položil Mi-
chal Podjavorinský na prvej šachov-
nici so ziskom 5,5 bodu z ôsmich, ale 
vyrovnané výkony celého mužstva sa 
opierali aj o Petru Jančovičovú                        
s 5,5/9, Petra Podjavorinského 7/10  
a Františka Lányiho 5,5/6. Je mož-
nosť, že naše B mužstvo postúpi               
do tretej ligy aj z druhého miesta.

Šachové C mužstvo ZŠK Vrbové zlo-
žené podľa receptu skĺbenia mlados-
ti a skúsenosti obsadilo v tejto nároč-
nej súťaži krásne druhé miesto. Pod 
trénerskou a kapitánskou taktovkou 
Rudka Krchnáka vybojovali tento 
úspech:
Na prvej šachovnici, nevidiaci šachis-
ta Vlado Orviský 5 b z 8, Petra Jančo-
vičová 4/9, Rudolf Krchnák 6/9, An-
ton Madžo 2/2, Jaroslav Holán 0,5/1, 
Stanislav Jančovič 7,5/10, Tamara 
Jančovičová 2/4 a Juraj Oružinský 4/5.
Hlavne výsledky Petry a Tamarky Jan-
čovičovej a Juraja Oružinského sú 
sľubnou perspektívou do budúcich 
ročníkov šachových súťaží.

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2 TB3

1 ŠK Skalica * 6 5½ 4½ 6 7 4 4 6 5 5½ 6½ 29 60 0
2 ŠK Holíč 2 * 5½ 4 4½ 5 3 5½ 4½ 4½ 5 5 25 49 0
3 CVČ Senica 2½ 2½ * 3½ 6 2½ 4½ 4½   5½ 5 5½ 5 21 47 0

4 DSC Potônska veža B 3½ 4 4½ * 4 4½ 4 5 4 6½ 4 7½ 20 52 0
5 ŠK Dunajská Streda B 2 3½ 2 4 * 3 5 5 5 8 5½ 2½ 16 46 0
6 ŠK Cífer 1 3 5½ 3½ 5 * 3½ 3½ 6½ 5 2½ 5½ 15 45 0

7 ŠK Senica 4 5 3½ 4 3 4½ * 4 2 2½ 6 5½ 15 44 0
8 Lokomotíva Trnava C 4 2½ 3½ 3 3 4½ 4 * 3 5½ 4½ 4 12 42 0
9 ŠK Hlohovec 2 3½ 2½ 4 3 1½ 6 5 * 3½ 4 6 11 41 0
10 ŠK Komplet 

Trnava-Modranka 3 3½ 3 1½ 0 3 5½ 2½ 4½ * 4 4½ 10 35 0

11 ŠK Nafta Gbely B 2½ 3 2½ 4 2½ 5½ 2 3½ 4 4 / 5 9 39 0
12 ZŠK Vrbové 1½ 3 3 1½ 5½ 2½ 2½ 4 2 3½ 3 * 4 31 0

Šachisti ukončili sezónu 2017/18
Tretia liga A2 - Tabuľka podľa poradia

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2 TB3

1 ŠK Skalica B * 3½ 3½ 3 3 2 4 3½ 5 2½ 2½ 5 26 38 0
2 ZŠK Vrbové B 1½ * 2½ 2½ 3 4½ 3 4½ 2½ 3½ 3½ 4½ 24 36 0
3 CVČ Brezová 

pod Bradlom 1½ 2½ * 2 2½ 3½ 3½ 2½ 3½ 2½ 3 4½ 19 32 0

4 ŠK Kúpele Piešťany B 2 2½ 3 * 2½ 3½ 2 4 3 1½ 2½ 4½ 18 30 0
5 Šachový klub Holíč B 2 2 2½ 2½ * 1½ 5 2½ 4 3 2½ 3½ 16 31 0
6 ŠK Nafta Gbely C 3 ½ 1½ 1½ 3½ * 1½ 2 4½ 3 2½ 3½ 16 27 0

7 CVČ Senica B 1 2 1½ 3 0 3½ * 2 1½ 5 3½ 3 15 26 0
8 ŠK Štefanov 1½ 1½ 2½ 1 2½ 3 3 * 1 3 3 2½ 15 24 0
9 ŠK Komplet 

Modranka jun. 0 2½ 1½ 2 1 1½ 3½ 4 * 2 3 3 13 23 0

10 ŠK OÚ Špačince 2½ 1½ 2½ 4½ 2 2 0 2 3 * 2½ 1½ 9 24 0
11 ŠK Kamenár Chtelnica 2½ 1½ 2 2½ 2½ 2½ 1½ 2 2 2½ * 3½ 8 25 0
12 ŠO Kopčany 0 ½ ½ ½ 1½ 1½ 2 2½ 2 3½ 1½ * 4 16 0

Štvrtá liga A21 - Tabuľka podľa poradia

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TB1 TB2 TB3

1 ŠK Kúpele Piešťany C * 3½ 3½ 3 4 2½ 2½ 4 4½ 4 4 26 36 0
2 ZŠK Vrbové C 1½ * 4½ 4 3½ 1½ 3 5 1 3 4 21 31 0
3 ŠK Komplet 

Modranka seniori 1½ 1½ * 3 4 2½ 4 3 1½ 4 3½ 19 28 0

4 ŠK Hlohovec juniori 2 1 2 * 2½ 3 2½ 3 5 4 4½ 17 30 0
5 OŠK Smolenice 1 ½ 1 2½ * 3½ 3 2½ 4 3 4 17 25 0
6 Lokomotíva Trnava G 2½ 3½ 2½ 2 1½ * 3 3 2½ 1½ 5 15 27 0

7 Lokomotíva Trnava F 2½ 2 1 2½ 2 2 * 3 4 4½ 4½ 14 28 0
8 ŠK Cífer C -CVČ 1 0 2 2 2½ 2 2 * 4 3 4½ 10 23 0
9 ŠK Komplet 

Modranka juniori B ½ 4 3½ 0 1 2½ 1 1 * 2½ 2 8 18 0

10 ŠK Pečeňady 1 2 1 1 2 3½ ½ 2 2½ * 5 7 21 0
11 ŠK Sokolovce 1 1 1½ ½ 1 0 ½ ½ 3 0 * 3 9 0

 Piata liga TT-HC-PN- Tabuľka podľa poradia

Dúfajme, že tieto naše šachové nádeje zúročia svoje tohtoročné skúsenosti aj na majstrovstách Slovenska mládeže v Liptov-
skom Mikuláši, kde nás budú reprezentovať aj s Michalom Podjavorinským v kategóriách CH20, CH10, D16 a D10 koncom 
apríla tohto roku.

PP

dvojtýždenník mesta Vrbové, ISSN 1335-2687, vydáva mesto Vrbové (IČO: 00313190), Štefánikova 15/4, 92203 Vrbové.
Šéfredaktor: PhDr. Ľubomír Bosák, Zástupca šéfredaktora: PaedDr. Patrik Kýška,
Adresa redakcie: Hlas Vrbového, Mestský úrad, 922 03 Vrbové, Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, evidenčné číslo EV 3334/09.
Tlač: PN print, spol. s r. o., Piešťany.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Rukopisy a kresby doručené redakcii sa nevracajú (pokiaľ nebolo dohodnuté 
inak). Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii.


