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Vážení občania,

na základe výsledkov nedávno uskutočnených komunálnych volieb 
Vám chcem všetkým poďakovať za účasť a nielen tým, ktorí mi odovzdali 
svoj hlas, ale aj všetkým ostatným chcem sľúbiť, že budem aj naďalej 
pracovať v prospech občanov nášho krásneho mesta tak ako doteraz.

Po štvorročnom pôsobení na poste viceprimátora mesta sa mi potvrdi-
lo moje presvedčenie, že za človeka vo funkcii hovoria skutky a reálne 
výsledky, a preto sa oplatí menej populisticky rozprávať alebo sľubovať          
a viac poctivo pracovať v prospech nás, obyvateľov mesta Vrbové.   

 Ešte raz srdečne ďakujem za prejavenú dôveru, ktorú sa budem snažiť 
aj v nasledujúcom volebnom období nesklamať.

S úctou
JUDr. Štefan KUBÍK

MESTO VRBOVÉ
VÁS POZÝVA NA

PROGRAM

     príchod Mikuláša     kultúrny program      stretnutie s Mikulášom
     sladkosť pre deti      rozsvietenie vianočného stromčeka

Na námestí Vás čaká občerstvenie, kapustnica a teplý punč.

Mikulášsku
slávnosť

v stredu 5. decembra 2018
o 16.00 hod.

v kinosále Domu kultúry
vo Vrbovom
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Podujatie organizujú mesto Vrbové a o. z. Cesta pomoci – Way to Help.
Námestie slobody Vrbové.

prvý blok    druhý blok
14. – 16. decembra  19. – 21. decembra
(piatok - nedeľa)   (streda - piatok)

vždy od 16.00 do 20.00 hod.

Je pripravená pestrá ponuka „vianočného“ tovaru, občerstvenie, kultúrny program.
Podrobný program uverejníme v budúcom čísle.
Príďte si s rodinou a priateľmi vychutnať predvianočnú atmosféru!

Malé vianočné vrbovské trhy budú otvorené ukážkami z predstavenia FROZEN - Ľadové 
kráľovstvo.

MALÉ VIANOČNÉ VRBOVSKÉ TRHY
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Pohrebná služba Vrbové
NON STOP

Námestie slobody 505/20, Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501
Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória 

ZDARMA.
P-163/2018

Štefan BIELKA
Darina LÁŽEKOVÁ
Eva MIČKOVÁ
Eva MIŠKEOVÁ
Miloš OTAJOVIČ
Zdenko SEDLÁK

Mária SUMEROVÁ
Branislav GAJAR
Pavel HORŇÁK
Ivan SUDORA
Štefan BALCÍR
Michal KOREŇ
Miroslav KOLLÁR

Marta DÉROVÁ
Jozef KUNIC

Viera SABOVÁ

Judita MIŠECHOVÁ
Emília MIŠECHOVÁ
Viliam GONDÁL
Elena BELANSKÁ
Helena VALOVIČOVÁ

Ladislav NIZNER
Anna LÁNYIOVÁ
Oľga TOMČÍKOVÁ
Anastázia MEGOVÁ

Valéria KULOŠTIAKOVÁ
Mária KMENTOVÁ
Vladimír HULVAN

  

 

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

†                      Dňa 12. decembra uplynie šesť rokov od smrti

Márie KLČOVEJ,
rodenej Sigetovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel s deťmi a rodinami.

Zádušná sv. omša bude slúžená v Kostole sv. Gorazda 
11. decembra o 18.00 hod.

-N-

Ďakujeme príbuzným, susedom, priateľom a všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným

Milanom NOSKOM,
ktorý nás opustil 11. novembra vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary.

Smútiaca rodina

P/P1-No 4279/18

Rybník Bašovce
reštaurácia            
u Snopeka 

pripravuje pre Vás          
v meste Vrbové

VIANOČNÝ
PREDAJ RÝB

Od 17. decembra v čase od 
13.30 do 20.00 hod. bude pre-
biehať každodenný predaj via-
nočných rýb. 
Nájdete nás na Vianočných trhoch 
vo Vrbovom. Predávať budeme 
KAPRA, PSTRUHA a  SUMCA.
Vieme doviezť na objednávku.
Rybu Vám vieme na objednávku 
aj OČISTIŤ.

NAJNIŽŠIA CENA RÝB V OKOLÍ.

Informácie a objednávky na te-
lefónnom čísle: 0948 483 325.

P-4283
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Slávnostná akadémia k 30. výročiu otvorenia nových priestorov ZŠ

Priebeh akadémie sa niesol v duchu 
spomienok  na  bývalých učiteľov, za-
mestnancov a žiakov školy. 

Úvod sme uskutočnili v „retro“ štýle, 
presne tak, ako to je zaznamenané               
v kronike školy zo 6. októbra 1988. Sláv-
nostný príhovor predniesla riaditeľka 
ZŠ Mgr. Viera Rapantová a žiaci privítali 
prítomných  pionierskou piesňou „Žiari 
šatka pionierska“ a básňou o domovi-
ne, ktorú zarecitovala Linda Petényiová. 
Sprievodné slovo počas celej akadémie pat-
rilo žiakom Katke Mitterovej a Damiánovi 
Frajštákovi. Program bol rozdelený na päť 
vstupov, ktoré boli tematicky zamerané 
na históriu budovania školy, zamest-
nancov školy, vedomostné a športové 
úspechy školy a tradície, ktoré v škole 
dodržiavame. V kultúrnom programe 
sa prezentovali naši žiaci, ktorí navšte-
vujú Cirkevnú základnú umeleckú školu 
sv. Gorazda vo Vrbovom v hudobnom  
a tanečnom odbore. Prítomní uznali ta-
lent speváčke Terezke Vančovej, európ-
skej medailistke  v tanci – Vivien Madu-
nickej, hráčovi na saxafón – Martinovi 
Gavurníkovi a vicemajstrovi v karate             
– Šimonovi Prievozníkovi a jeho sparing-
partnerovi Martinovi Mešencovi. Po-
zvanie do programu prijali aj naši býva-
lí žiaci – Marek Tokoš – operný spevák                
a  vedúci súboru Capoeira - Tomáš Šev-
čík, ktorý účinkoval aj so svojou skupi-
nou. Prítomní mohli sledovať aj video

zostrih baletného predstavenia Car-
men, v ktorom hlavnú predstaviteľku  
stvárnila naša bývala žiačka Frederika 
Kvačáková. Spomínali sme  úspechy aj 
našich ďalších bývalých žiakov – Bra-
nislava Puváka – majstra sveta vo svojej 
kategórii v desaťboji, baletného maj-
stra Filipa Kvačáka, úspešných futbalis-
tov Pavla a Petra Majerníkovcov,  ta-
nečníka Marcela Čechvalu,  novinárku 
Denisu Sabovú a iných.

Na záver akadémie PaedDr. Soňa 
Slováková – predsedníčka Rady školy             
– a predseda OZ Rodičia škole vo Vrbo-
vom – Mgr. Dušan Michalec odovzdali 
plaketu J. A. Komenského Emílii Lagovej, 
ktorá pred 30 rokmi zastávala funkciu 
predsedníčky MsNV, za zásluhyo výstav-
bu školy.   Za celoživotnú prácu v škol-
stve boli udelené plakety prvému riadi-
teľovi školy Eduardovi Piačkovi, 
nasledujúcej  riaditeľke Mgr. Irene 

Dňa 10. októbra uskutočnila Základná škola na Komenského ulici vo Vrbovom slávnostnú akadémiu pri príle-
žitosti 30. výročia otvorenia nových priestorov.
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Danka, ďakujeme!

6. novembra sa dožila krásneho 
okrúhleho životného jubilea Bc. Danie-
la KUBALOVÁ, rodená Stopjaková, 
matka troch dospelých detí, učiteľka             
v CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom, orga-
nistka a dirigentka spevokolu GORAZD.

Neviem, či som vymenoval všetko, čo 
si dosiahla, Danka, v živote, ale určite 
dosiahneš ešte viac. Spomínam na chví-
le, keď si prišla ako 10 až 11-ročná do 
vtedy ešte nepomenovaného spevoko- 

lu pri Kostole sv. Martina spolu so svo-
jou sestrou, malou Máriou a ešte nie-
koľkými tínedžerkami, dnes už mama-
mi. Ako 13-ročná si zasadla na podnet 
vdp. Augustína Slaninku za organ, a je 
to už 37 rokov...! Pre bežného „týždňo-
vého“ návštevníka kostolov vo Vrbo-
vom je to samozrejmosť, že hrá organ, 
že dokonca sú ďalšie dve odchovanky-
ne CZUŠ, ktoré zaskočia kedykoľvek, 
keď treba, aj v Šípkovom, v našej fi liálke. 
Nikto vtedy nemyslí na to, že si aj mama, 

manželka, dcéra, ktorá má domov a po-
vinnosti tak, ako každá z mám a žien. 
Nie, nie je to rutina. Je v tom zanietenie 
pre dobré veci, je to viera vštepená Tvo-
jimi rodičmi a obetavosť, byť po ruke 
kedykoľvek treba. 

Pravdepodobne si zažila prekvape-
nie v kostole v nedeľu 4. novembra, keď 
si zaregistrovala na chóruse nebývalé 
zoskupenie (asi 50 ) mnohých pamätní-
čok a pamätníkov mladých čias, z kto-
rých si vykresala schopný spevokol, 
ktorý ešte za čias vdp. Jožka Jurinu pre-
cestoval pol Európy, aby doniesol mno-
hé príspevky na stavbu nového Kostola 
sv. Gorazda. Všetci tí Ti oduševnene 
zaspievali a dali srdcia do piesní, ktoré 
už dávno nezazneli. Ešte aj náš nový 
správca farnosti Mgr. Jaroslav Hanzlík 
(ako sám povedal), bol v šoku a dojatý. 

    
Danka, buď nám, obyčajným obča-

nom tohto pekného mestečka a svojim 
žiakom a žiačkam aj naďalej veľkým 
vzorom v angažovanosti, v obetavosti  
a v práci pre duchovné dobro a po-
vznesenie duše. Nech Ťa žehná Pán          
a obdarováva Ťa všetkým potrebným 
pre život s Bohom.

Za všetkých farníkov

Ján PRIEVOZNÍK

Pollákovej a súčasnej riaditeľke Mgr. 
Viere Rapantovej. Dott. Mgr. Ema          
Maggiová odovzdala Mgr. Viere Rapan-
tovej pamätnú medailu. Veľmi nás teší 
dobrý ohlas z uskutočnenej akadémie, 
slová vďaky za to, že bývalí kolegovia 
mali možnosť spolu stráviť chvíle spo-
mienok, ktoré ich spájajú, že mali príle-
žitosť opäť sa stretnúť. 

Po skončení akadémie boli hostia po-
zvaní na slávnostnú večeru do Kúrie 
Mórica Beňovského, kde spolu zdieľali 
svoje zážitky a spomienky súčasní za-
mestnanci, ale aj zamestnanci, ktorí sú 
už na zaslúženom dôchodku. 

Za spoluprácu uskutočnenia osláv 
ďakujeme primátorke mesta Dott. Mgr. 
Eme Maggiovej, sponzorom – Ing. Joze-
fovi Puvákovi – PD Šterusy – Kočín, OZ 
Rodičia škole vo Vrbovom,  Ing. Jane 
Koreňovej – OKE Plastic SK, s. r. o., Tre-
batice, pánom Marošovi Bartulákovi              
a Petrovi Kuricovi.  Ďakujeme  vedeniu 
Cirkevnej základnej umeleckej školy  
sv. Gorazda vo Vrbovom za spoluprácu 
pri tvorbe kultúrneho programu. 

 Mgr. Viera RAPANTOVÁ
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Základná škola Vrbové, Školská ul. a RZ pri ZŠ Vrbové, 
Školská ul. 

Vás pozývajú na

MALÉ VIANOČNÉ TRHY
BURZU HRAČIEK A KNÍH

OD 13.00 DO 17.00 HOD.
A VIANOČNÚ AKADÉMIU

O 15.30 HOD.
V PIATOK 14. DECEMBRA 2018

V PRIESTOROCH ZŠ NA ŠKOLSKEJ ULICI
PONÚKAME:

•   domáce vianočné pečivo         •   vianočné dekorácie
•   vianočné väzby           •   občerstvenie

•   vianočnú kapustnicu

Pozývame všetkých stráviť s nami 
príjemné chvíle vo vianočnej atmosfére!

M
BU

A V

V PIA
V PRIESTO

Vo štvrtok 22. novembra zomrel zaopatrený sviatosťami       
v 78. roku života a 53. roku kňazstva Mons. Jozef Slamka. Zá-
dušná sv. omša sa konala v sobotu 24. novembra o 10.00 
hod. v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Potom nasledovala po-
hrebná sv. omša o 14.00 hod. vo farskom Kostole sv. Imricha            
v rodnom Bábe a pohrebné obrady na tamojšom cintoríne.

Jozef Slamka sa narodil 17. októbra 1941 v obci Báb, okres 
Nitra. Za kňaza bol vysvätený 27. júna 1965. Najprv krátko 
kaplánoval v Tvrdošovciach. Ešte v tom istom roku ho povola-
li na základnú vojenskú službu. Po návrate z nej sa stal                         
v r. 1967 kaplánom vo Vrbovom, od r. 1969 v Nových Zám-
koch a v r. 1975 krátko v Bratislave vo farnosti Nové Mesto.             
V r. 1975 ho ustanovili za správcu farnosti vo Vysokej pri Ban-
skej Štiavnici a v r. 1981 v Trnave, kde sa stal aj dekanom. Po-
čas pôsobenia v Trnave sa pričinil o obnovu kultúrno-historic-
kých pamiatok centrálnej mestskej zóny a veľké úsilie venoval 
obnove farského kostola – Baziliky sv. Mikuláša.

Od 1. júla 1995 bol farárom v Zohore a od 1. júla 2009                
v Blatnom, kde zotrval do 30. júna 2016. Ostávajúcu časť živo-
ta prežil na odpočinku v rodisku. Zastával dôležité cirkevné 
funkcie ako prezident Slovenskej katolíckej charity, tajom-

ník Konferencie biskupov Slovenska, člen výboru Spolku                  
sv. Vojtecha a i. Bol tiež kandidátom na hodnosť biskupa. Zís-
kal rad ocenení, napr. čestný občan mesta Trnava v r. 1997                      
a čestný občan mesta Nové Zámky v r. 2005. Počas pôsobenia 
vo Vrbovom si získal veľkú obľubu, osobitne medzi mládežou, 
ktorej sa priblížil napr. hrou futbalu a organizovaním „bigbíto-
vých“ omší, čo bola vtedy v chrámoch revolučná novinka.

-rb-, foto z archívu Rozálie TRABALÍKOVEJ

ZOMREL BÝVALÝ VRBOVSKÝ KAPLÁN

Ustanovujúce zasadnutie
Novozvolené Mestské zastupiteľ-

stvo vo Vrbovom sa zíde na svoje 
prvé zasadanie v piatok 30. novem-
bra o 11.00 hod. v Kúrii M. Beňov-
ského.

POĎAKOVANIE
Veľmi pekne ďakujem všetkým 

voličom, ktorí mi v nedávnych voľ-
bách dali svoj hlas. Verím, že ako 
poslanec nesklamem vaše očakáva-
nia. Budem sa aj naďalej snažiť pra-
covať v záujme nášho mesta a jeho 
občanov.

Ing. Jozef DURAČKA

K poďakovaniu sa pripájajú i všet-
ci novozvolení poslanci.

Cesta z krídel lásky
pod týmto názvom uskutočnila 

25. novembra v Kostole sv. Gorazda 
svoj autorský koncert PaedDr. Petra 
Cmarková Breče, ktorá pedagogicky 
pôsobí na Cirkevnej základnej ume-
leckej škole sv. Gorazda vo Vrbo-
vom a zároveň vykonáva funkciu 
zástupkyne riaditeľa školy.

-rb-

PRIPRAVUJEME
Festival ruských fi lmov (Mosfi lm)
Vrbové, kinosála Domu kultúry 12. 
decembra. Filmy sa budú premietať  
v ruskom jazyku s titulkami v slo-
venčine.
Podujatie organizuje mesto Vrbové 
v spolupráci s Veľvyslanectvom Rus-
kej federácie v Slovenskej republike.

HY
NÍH

MIU

2018
KEJ ULICI
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Dominika najskôr oslovila viacerých 
odborníkov v oblasti biochémie a po-
travinárstva, aby zistila, na aký účel sa 
táto látka používa a čo vlastne v našom 
organizme dokáže spôsobiť. Okrem 
iného zistila, že práve vďaka dusita-
nom, ktoré sa používajú vo výrobkoch 
ako šunka, párky, slanina, saláma či 
klobása, získavajú tieto produkty svoju 
typickú ružovočervenú farbu, pretože 
dokážu reagovať  s pigmentom v mäse. 
Na rozdiel od kuchynskej soli, ktorá sa 
stáročia používala k šetrnej konzervácii 
potravín, dokáže dusitan sodný zabiť          
v mäse už prítomné mikroorganizmy, 
čo umožňuje spracovať aj nie úplne 
najčerstvejšie mäso.

Aký dôsledok má však pridávanie 
tohto aditíva do výrobkov na naše telo? 
Dominika zistila, že pri tepelnom spra-
covaní výrobku s E250 dochádza k re-
akcii s tzv. amínmi za vzniku nitrozamí-
nov, čo sú karcinogénne zlúčeniny, 

ktoré sa nám dokážu hromadiť v hru-
bom čreve   a vyvolať v ňom nádorové 
bujnenie, čo zapríčiňuje práve vznik ra-
koviny hrubého čreva. Vo výskyte tohto 
druhu rakoviny patrí Slovensku smut-
né svetové prvenstvo. Preto je viac ako 
dôležité mať pravidelnú a pestrú stra-
vu, konzumovať veľa vlákniny, a najmä 
vyhýbať sa látkam ako E250, ktorá sa          
v niektorých krajinách dokonca nepou-
žíva vôbec.

Na Slovensku máme veľmi vysoké 
povolené množstvá tejto prídavnej lát-
ky. Do mäsových výrobkov môžu vý-
robcovia pridať až 6 mg/kg. Chceli sme 
preto zistiť, koľko E250 sa nachádza              
v bežne dostupných mäsových výrob-

koch, keďže výrobca nie je povinný túto 
informáciu udávať na obale. 

Gymnázium Jána Baltazára Magina 
nadviazalo spoluprácu s Výskumným 
ústavom rastlinnej výroby v Piešťa-
noch, kde Dominika Pánska pod vede-

ním RNDr. Michaely Havrlentovej, PhD. 
vykonala laboratórne merania a zisťo-
vala koncentráciu dusitanu sodného          
v dvadsiatich vzorkách mäsových pro-
duktov, z čoho desať bolo určených pre 
deti. Výsledky boli značne znepokojivé 
– hoci všetky výrobky mali množstvo 
E250 v zákonom stanovenej norme, ak 
by išlo o vodu, žiadna z nich by nebola 
označená ako pitná. Prekvapivo, viace-
ré výrobky určené pre deti mali vyššiu 
koncentráciu tohto aditíva ako tie oby-
čajné. Dokonca druhé či štvrté najvyš-
šie množstvo dusitanu sodného v skú-
maných produktoch bolo zistených 
práve vo výrobkoch určených pre deti.

Išli sme ešte ďalej. Vedeli sme, že du-
sitan sodný nevplýva negatívne len na 
tráviacu, ale aj na dýchaciu a obehovú 
sústavu. Dominika chcela svoj výskum 
rozšíriť a skúmať reakciu priemerného 
množstva E250 zisteného v jednom ki-
lograme testovaných výrobkov na krv- 
né bunky. 

V hematologickom oddelení Univer-
zitnej nemocnice v Martine, pod odbor-
ným vedením Ing. Ingrid Škorňovej, 
PhD., sme vykonávali počas letných 
prázdnin experimenty so vzorkami ľud-
skej krvi a ich reakcie na nadpriemerné 
množstvo tejto látky. Zistili sme naprí-
klad, že množstvo  hemoglobínu či čer-
vených krviniek, hlavných prenášačov 
kyslíka v našom tele, sa dokáže po pria-
mom kontakte s touto látkou zreduko-
vať o viac ako 50 %. Výrazne sa taktiež 
znížilo i množstvo bielych krviniek dôle-
žitých pre našu imunitu, či krvných do-
štičiek, nevyhnutných v procese zráža-
nia krvi. Táto skutočnosť je nebezpečná 
najmä pre malé deti, ktorých organiz-
mus ešte nie je dostatočne vyvinutý. 
Následkom tak môže byť napríklad as-
tma či rozličné ochorenia dýchacieho 
systému.

Samozrejme, na celý tento rozsiahly 
výskum, ktorý trval jeden rok, boli po-
trebné nemalé fi nančné prostriedky. 
Dominika sa preto prihlásila do granto-
vej výzvy Mladý inovátor 2018, ktorú 
vyhlásila spoločnosť AXA s nadáciou 
Pontis, a práve oni sa rozhodli tento 
projekt podporiť, čo umožnilo uskutoč-
niť výskum v takom veľkom rozsahu.

Dominika chce šíriť čo najväčšiu osve-
tu v tejto oblasti, informovať o svojich 
výsledkoch. Publikovala o svojom vý-
skume a zisteniach niekoľko článkov, 
usporiadala viaceré prednášky pre ško-
ly v Trnavskom a Trenčianskom kraji               
a dokonca ju oslovila aj TV Markíza v re-
láciách Refl ex a Teleráno.

S projektom sa prihlásila aj na festival 
vedy a techniky AMAVET, kde v celoštát-
nom kole získala so svojím projektom 

VRBOVSKÁ GYMNAZISTKA ODHAĽUJE TAJOMSTVÁ ADITÍVA E250
Éčka. Sú všade okolo nás. Na obale takmer každého výrobku zo supermarketu 

nejaké z nich nájdeme. Avšak zamysleli sme sa niekedy nad tým, čo sa pod týmito 
kódovými označeniami skrýva? Keď sa pozrieme na zloženie priemerného mäsové-
ho výrobku zo supermarketu, s najväčšou pravdepodobnosťou tam nájdeme E250, 
čiže rýchlosoľ. Z chemického hľadiska ide o dusitan sodný. Táto látka je však pova-
žovaná za krvný jed a potenciálny karcinogén. Je teda pre náš organizmus skutočne 
vhodné niečo takéto konzumovať? Práve tejto otázke sa venovala študentka Gym-
názia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom Dominika Pánska spolu so svojou profe-
sorkou chémie Mgr. Andreou Michálkovou.

Dominikina práca zaujala aj slovenské médiá. Televízia Markíza 
si nádejnú budúcu vedkyňu pozvala do svojej relácie Teleráno.

Na snímke Dominika Pánska (druhá zľava) a jej učiteľka chémie 
Mgr. Andrea Michálková, obe z Gymnázia Jána Baltazára Magina 
Vrbové.
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Na snímke Mgr. Andrea Michálková a Dominika Pánska pri oce-
ňovaní ich úspechov riaditeľkou gymnázia.

prvú cenu, vďaka čomu bude reprezen-
tovať Slovensko na medzinárodnej súťa-
ži EUCYS v Bulharsku.

K postupu jej veľmi pomohlo aj anglic-
ké bilingválne štúdium na Gymnáziu 
Jána Baltazára Magina Vrbové, ktoré na-
vštevuje. Vďaka skvelej jazykovej prípra-
ve na škole nemala Dominika žiaden 
problém odprezentovať svoj projekt             
v anglickom jazyku, čím presvedčila od-
bornú porotu o svojich kvalitách a pri-
pravenosti nadväzovať medzinárodnú 
spoluprácu pri svojom ďalšom výsku-
me.

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že 
čoraz viac výrobcov aj na Slovensku za-
čína vyrábať výrobky bez E250, konzer-
vované iba pomocou obyčajnej ku-
chynskej soli. Konzumáciou práve 
takýchto výrobkov sa môžeme vyhnúť 
veľkému množstvo zdravotných prob-
lémov, ktoré dusitan sodný so sebou 
prináša. Pýtajme sa, čítajme zloženie 
produktov a chráňme tak svoje zdravie 
aj zdravie našich detí. 

Autorky textu:
Mgr. Andrea MICHÁLKOVÁ

Dominika PÁNSKA


