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Mladý talentovaný krasokorčuliar Ni-
colas Alex Kaluža (10), rodák z Vrbové-
ho, v tretí marcový víkend opäť so cťou 
obhájil už tretí raz svoj titul majstra Slo-
venska. 16. marca sa na zimnom šta-
dióne v Novom Meste nad Váhom opäť 
po dvoch rokoch konali Majstrovstvá 
Slovenska mladšieho žiactva a nádejí 
pre sezónu 2018/2019. Nicolas, žiak              
5. ročníka Základnej školy, Odborárska, 
Nové Mesto na Váhom, reprezentujúci 
Krasokorčuliarsky klub Fedory Kalenčí-
kovej v Novom Meste nad Váhom pod 
vedením úspešnej trénerky Evy Siman-
číkovej z Piešťan opäť  s výrazným bo-
dovým  náskokom získal na majstrov-
stvách zlato pre svoj klub a mesto.

Pre účasť na majstrovstvách však 
musel splniť hneď niekoľko kritérií. Pre 
nomináciu je potrebné mať splnené 
príslušné výkonnostné testy a taktiež 
prebojovať  sa v priebehu sezóny pre-
tekov v Slovenskom pohári do prvej 
dvanástky najlepších korčuliarov. Nico-

las sa v tejto sezóne zúčastnil deviatich 
pretekov Slovenského pohára, v kto-
rých suverénne 8 ráz obsadil 1. miesto,          
a teda stal sa aj absolútnym víťazom 
Slovenského pohára a na Majstrovstvá 
postúpil z prvého miesta v rebríčku.
Taktiež sa v decembri minulého roku 
zúčastnil prestížnych medzinárodných 
pretekov Santa Claus Cup v Budapešti, 
odkiaľ priviezol domov bronz.

Nicolas korčuľuje od 3,5 roka, kraso-
korčuľovaniu sa venuje štvrtú sezónu. 
Denne trénuje dve-tri hodiny na ľade, 
absolvuje hodiny baletu, gymnastiky           
a rotačné cvičenia. Dobrú kondíciu 
musí však udržiavať cvičením ešte aj 
doma a u fyzioterapeuta. Má tri sestry 
(17, 8, 4), z ktorých mladšie dve sa tak-
tiež venujú krasokorčuľovaniu a Nico-
las je pre  ne veľkým  vzorom. Osem-
ročná Vanessa mu už šliape na päty,  
na Majstrovstvách Slovenska sa vo svo-
jej kategórii umiestnila šiesta, v Sloven-
skom pohári obsadila 4. miesto z celko-          

vo 25 pretekárok. V budúcej sezóne 
Niki plánuje do svojej jazdy pridať dvo-
jitého axla a trojité skoky. Cez letné 
prázdniny ho čaká séria letných sústre-
dení doma aj v zahraničí, kde sa bude 
venovať príprave novej jazdy na ďalšiu  
sezónu. Popri sólovej kariére sa minulý 
rok začali s partnerkou Tatianou (9) ve-
novať tancom na ľade, a ako jediný za-
registrovaný tanečný pár na Slovensku 
by sa už ďalšiu sezónu chceli taktiež 
predviesť s tanečnou jazdou na súťa-
žiach Slovenského pohára. Bude sa na 
čo tešiť.

Novomestský krasokorčuliarsky klub 
sa vďaka kvalifi kovaným trénerom a ta-
lentovaným pretekárom stále drží               
na popredných miestach. V rebríčku 
klubov túto sezónu fi guruje na piatom 
mieste spomedzi 32 krasokorčuliar-
skych klubov na Slovensku.

Držme im palce!

KK

VRBOVSKÝ RODÁK NICOLAS ALEX KALUŽA
TROJNÁSOBNÝ  MAJSTER SLOVENSKA V KRASOKORČUĽOVANÍ
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Zápis detí na školský rok 2019/2020
Materská škola, Sídl. 9. mája 322 Vrbové vyhlasuje v súla-

de § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Mi-
nisterstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole                
v   znení vyhlášky Ministerstva SR č. 308/2009 Z. z.

zápis detí na školský rok 2019/2020.

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v budove MŠ                   
na Sídlisku 9. mája aj na Súkenníckej ul. od 22. apríla 2019, 
alebo stiahnuť na www.msvrbove.sk

Kompletne vyplnené žiadosti budeme prijímať:
• osobne  29. apríla a 30. apríla
        od 9.00 do 14.00 hod. v kancelárii MŠ na Súkenníckej ul.
• e-mailom
        (beata.potrokova@msvrbove.sk)
• poštou 

Prednostne sa prijímajú deti:
• s odloženou  alebo dodatočne odloženou povinnou 

školskou dochádzkou
• ktoré dovŕšili  5. rok veku
• s nástupom k 3. septembru 2019
• od 3 rokov 

LETNÉ DETSKÉ TÁBORY
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien Slovenska 

vo Vrbovom organizujú
MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI

so stravovaním, celodenným programom a výletmi.
Tábory budú organizované v nasledovných termínoch:

• 1. turnus: od 15. do 19. júla,
• 2. turnus: od 22. do 26. júla,
• 3. turnus: od 29. júla
  do 2. augusta,
• 4. turnus: od 19. augusta,
                          do 23. augusta.

                  Poplatok 30 €.
Tlačivo prihlášky je k dispozícii na www.vrbove.sk,  alebo na 
sekretariáte Mestského úradu Vrbové, kde treba aj vyplnené 

prihlášky odovzdávať.

Mesto Vrbové oznamuje všetkým občanom, fyzickým                 
a právnickým osobám–podnikateľom, ako aj právnickým 
osobám na území mesta, že sú povinné vykonať deratizáciu 
(reguláciu živočíšnych škodcov) v objektoch určených              
na podnikanie, v objektoch školských zariadení, zdravotníc-
kych zariadení, zariadení sociálnych služieb,  bytových                      
a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných 
priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v potravi-
nárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skla-
doch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít                        
a skládkach komunálneho odpadu v termíne 

od 8. apríla do 17. mája 2019 

v zmysle odborného usmernenia pre vykonanie celoploš-
nej deratizácie, ktoré vydal Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Trnave  dňa 19. marca 2019. Toto od-
borné usmernenie je k nahliadnutiu na Mestskom úrade              
vo Vrbovom, Útvare výstavby, územného rozvoja a životné-
ho prostredia, a je zverejnené na mestskej úradnej tabuli.

Mesto Vrbové bude vykonávať deratizáciu na nehnuteľ-
nostiach vo svojom vlastníctve v dňoch 25. – 26. apríla 2019.

ĽuBar

DO POZORNOSTI OBČANOM

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne Ťa naše oči hľadajú,
márne slzy po tvári stekajú.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 26. apríla uplynie dvanásť ro-
kov od smrti otca a dedka 

Jána ŠVARU.
S úctou a veľkou vďakou spomíname 
na jeho obetavosť, starostlivosť a lásku k rodine.
Dcéra Alena, syn Miroslav, nevesty a šesť vnúčat. P/P2-No 108/19

†
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Dagmar POLKOVÁ
Július SIEGEL
Viera KLČOVÁ
Marta BRAŠKOVÁ
Ladislav SEDLÁČEK
Karol ŽÁK
Milada ŠKODÁČKOVÁ
Edita KOSTADINOV GANEVOVÁ

Ing. Štefan STAROVECKÝ
Jana SEDLÁČKOVÁ
Ing. Mária KOPPOVÁ
Albín RESUTÍK
Marta VERMEŠOVÁ
Ľuboš ČECHVALA
Elena MOTYČKOVÁ
Sr. Gilberta Ľubomíra DADAJOVÁ
Mária ŠVARCOVÁ
Eva JALOVIAROVÁ

Jozef DRINKA
Anna HLAVÁČIKOVÁ

Jarmila TRTÚŠEKOVÁ
Zuzana TRTÚŠEKOVÁ
Jozef HORVÁT
Jarolím RÁC
Anna BIELKOVÁ

Oľga KLČOVÁ
Anna SUMEROVÁ
Oľga PAKÁNOVÁ
Mária VANČOVÁ
Antónia KURINCOVÁ
Zdenka VIČANOVÁ
Rudolf LEHUTA
Terézia NOVOTOVÁ

Jozef KUNIK
Margita SUDOROVÁ
Anna HULVANOVÁ
Ján LAJDA
Michal ADAMEC

Vilma LYSÁ
Anna HODERMANOVÁ
Emília POLEŠENSKÁ

  

 

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

Tvoj odchod bol nečakaný,
náš život ostal v smútku a bolesti zahalený.
Ticho spíš svoj večný sen,
v našich mysliach si každý deň.

Kniha života zavrela sa dňa 23. mája 1999, a tak si pripomí-
name smutné 20. výročie úmrtia 

Márie SVITKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Anka a nevesta Alena                         
s rodinami. P/P2-No 108/19

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí sa zú-
častnili poslednej rozlúčky                

s Ladislavom BAHNOM, 
ktorý nás opustil vo veku 62 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové 

dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca manželka a dcéry Katka a Zuzka s rodinami, 

rodina Hasová, rodina Hajdari a rodina Shala. -N-

4. apríla popoludní mesto Vrbové 
zorganizovalo pietny akt na počesť 74. 
výročia oslobodenia Vrbového. Po slo-
venskej štátnej hymne primátorka 
mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová položi-
la k pomníku padlých veniec. Ľudmila 
Juríčková a Marta Raff ayová, ktoré za-
stupovali stranu Smer-SD a SZPB, si 
osloboditeľov uctili kyticou kvetov. Pri 
tejto príležitosti primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema Maggiová predniesla 

Uctili si osloboditeľov
príhovor, v ktorom vyslovila vďaku tým, 
ktorí kládli životy za naše oslobodenie 
a zároveň vyslovila nádej, že ľudia sa 
poučili z hrôz vojen a že spory budú rie-
šiť rokovaním a dohodou a nie násilím. 
Miestna organizácia SNS veniec k pa-
mätníku položila už dopoludnia, preto-
že v čase pietneho aktu vyprevádzali    
na poslednej ceste svojho predsedu 
Ladislava Bahna.

-rb-

Zostala len bolesť a smútok v duši...

Dňa 8. mája uplynie dlhých 9 rokov od chvíle, keď nás navždy 
opustil náš dobrý a starostlivý manžel, otec, dedko, brat, šva-
gor a kamarát

Peter FULJER.

S úctou a láskou spomínajú:
manželka, syn, dve dcéry s rodinami, 8 vnúčat, 2 pravnúčat-
ká, ako aj ostatná rodina. Spomínajte prosím s nami.
Ďakujeme.

P-No 843/2019

Slovenská národná strana a obec 
Kočín-Lančár usporiadajú v sobotu 
4. mája 23. ročník pochodu                      
na Bradlo na počesť gen. Milana 
Rastislava Štefánika.

Program:
7.00   zraz účastníkov pri dolnom 
           kostole v Lančári 
7.15   štart
13.00 príchod na Bradlo, účasť
           na celoslovenských oslavách
16.00 prípadne aj 17.00 odchod auto-             
            busu z námestia v Košariskách

†

†
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NÁUČNÝ CHODNÍK O PRÍRODE A HISTÓRII (4)
Jarný čas nás láka do prírody. Našim čitateľom sme dali tip - absolvovať 

trasu nového náučného chodníka, ktorý začína v strede obce Prašník                 
a vedie na Čerenec, Tlstú horu, Malú a Veľkú Pec a na hrob mladého baró-
na Wattenwyla. Sú to miesta, ktoré Vrbovčania tradične navštevovali           
a navštevujú. Náučný chodník ich približuje novým spôsobom. Dnešná 
časť nášho seriálu predstavuje posledne menované miesto - Barónku.

Šieste stanovisko
Úsek spod Veľkej Pece po Barónov 

hrob je dlhý približne 850 m. Miesto, kto-
ré však už patrí do katastrálneho územia 
Šterús, sa ľudovo nazýva Barónka. Názov 
vznikol od toho, že na tamojšej vyvýšeni-
ne prv nesúcej meno Váhy, je hrob mla-
dého baróna Alberta von Wattenwyla 
(1896 – 1917), ktorý zomrel na suchoti-
ny. Zachoval sa aj jeho pieskovcový ná-
hrobok (šírka 40 cm, výška 120 cm)                 
s nemeckým textom a veľký drevený 
kríž vysoký približne 250 cm s vyrytými 
iniciálami AW. Pozostatky kolov svedčili           
o tom, že hrob bol pôvodne ohradený, 
jeho obvod lemovali kamene. Prilieha-
vé verše na pomníku pochádzajú                  
od nemeckého romantického básnika 
Ernsta Schulzeho (1789 – 1817), ktorý 
mal podobné osudy ako mladý barón. 
Zomrel tiež v mladom veku na tuberku-
lózu. V roku 2016 dalo náhrobok obno-
viť Poľnohospodárske výrobné a ob-
chodné družstvo Kočín-Šterusy na čele 
so svojim predsedom Ing. Jozefom Pu-
vákom. Vtedy k nemu pridali aj kamen-
nú tabuľu so slovenským prekladom, 
kovovú ohrádku a starý veľký drevený 
kríž vymenili za nový.

O šľachtickej rodine Wattenwylovcov 
vieme, že mala hlavné sídlo v Borov-
ciach. Otec pochovaného bol barón  
Leopold von Wattenwyl (1861 – 1911), 
borovský statkár, ktorý mal za manžel-
ku Idu Podstatzky (1874 – 1943). Zobra-
li sa 6. júna 1892 v rodovom sídle snú-
benice v Litenčiciach na Morave.                   
Na Pustej Vsi mali Wattenwylovci odza-
čiatku 20. storočia jednoposchodový 
letohrádok. Tam sa ich syn zdržiaval,
aby našiel úľavu vo svojej chorobe. Le-
tohrádok takmer bez stopy zanikol po

tom, ako ho Nemci v r. 1945 vypálili.
Vrbovčania chodievali na Barónku  

na konvalinky.

Posledný, najdlhší úsek, nás zavedie 
inou trasou do východiska. Musíme sa 
po značenej trase kúsok vrátiť späť  a pri 
smerovníku, kde sa cesta rozdvojuje, 
odbočiť k rekreačnému zariadeniu Dúb-
rava. Od Barónovho hrobu sa však dá 
pohodlne zísť aj po starej lesnej ceste, 
nazývanej Kopaná, a to do Dolnej Pustej 
Vsi, odkiaľ sa okolo malej priehradnej 
vodnej nádrže Pustá Ves (2,8 ha) dosta-
neme do osady U Lajdov (Lajdovci), kde 
je zastávka autobusu. Kedysi tvorila Ko-
paná cesta, ktorej názov je zaznamena-
ný už r. 1707, spojovaciu komunikáciu 
osady Pustá Ves s materskou obcou 
Šterusy, ku ktorej patrila až do roku 
1963. Že išlo o umelo budovanú cestu, 
svedčí  v našom prostredí aj starý náz-
vový náprotivok: Nasypaná cesta (1628).

Všeobecne o našej prírode
V lesných porastoch v oblasti náučné-

ho chodníka sú z drevín zastúpené naj-
mä dub, hrab, buk, agát a borovica čier-
na. Pred rokom 1935 sa ihličnatý les 
vyskytoval len na Jamách a pod Malou 
Pecou smerom k Baraniemu dvoru.

Fauna je tiež zaujímavá. V lesoch sa vy-
skytuje diviačia, jelenia, srnčia, mufl ónia 
a danielia zver. Nechýbajú bažanty, zaja-
ce, líšky, kuny lesné, plchy, veveričky.

V r. 2015 vydalo Ministerstvo životné-
ho prostredia Slovenskej republiky vy-
hlášku č. 216, ktorou sa vyhlásilo Chrá-
nené vtáčie územie Malé Karpaty                  
na účely zachovania biotopov druhov 
vtákov európskeho významu a bioto-
pov sťahovavých druhov vtákov sokola

rároha, včelára lesného, ďatľa pros-
tredného, výra skalného, lelka lesného, 
bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, 
ďatľa hnedkavého, ďatľa čierneho, so-
kola sťahovavého, muchárika bielokr-
kého, muchárika červenohrdlého, stra-
koša červenochrbtého, žlny sivej, 
penice jarabej, prepelice poľnej, kru-
tihlava hnedého, muchára sivého, žlto-
chvosta lesného, pŕhľaviara čiernohla-
vého, hrdličky poľnej a orla kráľovského 
a zabezpečenia ich prežitia a rozmno-
žovania. Územie má celkovú výmeru  
50 633,6 hektára. V Piešťanskom okre-
se sa chránené územie okrem Prašníka 
nachádza aj v katastrálnych územiach 
obcí Dolný Lopašov, Chtelnica, Kočín, 
Lančár a Šterusy.

Pri vychádzke do prírody nezabudni-
te na pravidlá náučného chodníka:
1. Správať sa ticho a disciplinovane.
2. Neničiť lesné porasty a neplašiť 

zver.
3. Nepoškodzovať informačné pane-

ly náučného chodníka.
4. Neznehodnocovať prírodné pros-

tredie odpadkami.
5. Dbať na osobnú bezpečnosť.

Okrem toho treba rešpektovať zákaz 
kladenia ohňa.

Náučný chodník Spoznajte obec Prašník 
je okružný s východiskom i cieľom pri 
Obecnom úrade Prašník. Značenie má 
jednosmerné v tom poradí, ako sme 
uverejnili. Je to peší chodník, letný aj 
zimný, vhodný i pre cyklistov. Zamera-
nie má prírodovedné, ochranárske, 
kultúrne, historické a archeologické. 
Čas prechodu je individuálny. Infor-
mačné tabule sú osadené v teréne, ale 
sú dostupné aj na webe, kde sú zverej-
nené aj dve mapy s vyznačením trasy 
chodníka (http://www.obecprasnik.
sk/?page_id=2516).

V súčasnosti je v Malých Karpatoch 
okolo dvadsať náučných chodníkov,             
v ich podcelku Brezovské Karpaty,               
do ktorého patrí aj naša oblasť, je tiež 
Náučný chodník Brezová – Košariská 
(8,1 km) a Náučný chodník Katarínka 
(9,5 km).

Ľ. BOSÁK, P. KÝŠKA
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ČERVENÝ KRÍŽ PO ROKU OPÄŤ BILANCOVAL
Dokončenie z minulého čísla.

PLÁNY MsSČK VRBOVÉ
DO ROKU 2019:

MsSČK Vrbové chce v roku 2019 ve-
novať pozornosť týmto činnostiam:
• Osloviť  hlavne mladých ľudí                   

na BDK a členstvo v MsSČK Vrbové.
• Zabezpečiť vzdelávanie prvej po-

moci.
• Zorganizovať BDK vo Vrbovom               

(v stredu 15. mája).
• Preškolenie členov VV MsSČK Vr-

bové – 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 Piešťa-
ny.

• Zabezpečiť zdravotné dozory                
na všetkých akciách mesta Vrbové             
a organizácií, ktoré nás o to požia-
dajú.

• Naplánovať zájazdy na oddych              
a rekreáciu pre členov MsSČK Vr-
bové.

• Zabezpečiť na Malých vianočných 
trhoch vo Vrbovom akciu „Vianoč-
ný 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, oriento-
vať sa na starších občanov nášho 
mestečka v spolupráci so sociál-

nou komisiou pri MsÚ a inými or-
ganizáciami vo Vrbovom.

• Zabezpečiť v spolupráci s PZ SR 
preventívnu akciu „Prvá pomoc             
na cestách“.

• Zabezpečiť zbierku šatstva, hračiek 
a potravín pre deti z detských do-
movov.

• Zabezpečiť zbierku potravín pre 
sociálne slabšie rodiny v spoluprá-
ci s obchodným reťazcom Kauf-
land, pobočka Piešťany v akcii „Po-
máhame potravinami“.

• Zabezpečiť posedenie pre senio-
rov nad 70 rokov vo Vrbovom                 
v spolupráci s Jednotou dôchodcov 
Slovenska, Úniou žien Slovenska             
a mestom Vrbové, pri príležitosti 
Október – mesiac úcty k starším.

• Zabezpečiť vytvorenie a roznese-
nie vianočných balíčkov pre sta-

rých a nevládnych občanov Vrbo-
vého v predvianočnom období.

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

VÝZVA
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému prí-

spevku na činnosť Slovenského Červe-
ného kríža dokážeme poskytovať služ-
by 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 po-

ďakovanie za spoluprácu  všetkým dar-
com krvi, všetkým vám, zúčastneným 
na výročnej členskej schôdzi MsSČK 
Vrbové, predsedníctvu MsSČK Krako-
vany a MsSČK Drahovce, ÚS SČK v Tr-
nave, MsÚ vo Vrbovom na čele s primá-
torkou Dott. Mgr. Emou Maggiovou, 
DD Klas a DD Klások Vrbové, ÚŽS                    
vo Vrbovom, JDS Vrbové, SZŤP Vrbové, 
členom výkonného výboru MsSČK Vr-
bové a jej predsedníčke Vierke Sabovej                   
a v neposlednom rade vám, milí členo-
via, 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 odká-
zaných na vašu pomoc!

text Miroslav HALAMA,
člen VV MsSČK Vrbové,

foto Ondrej SLIVA
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MESTO OCENILO OSEM ŠPORTOVCOV
10. apríla sa v Kúrii M. Beňovského 

konalo oceňovanie športovcov mesta 
Vrbové za rok 2018. Na úvod sa účast-
níkom prihovorila primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema Maggiová. Vo svojej 
stručnej reči vyzdvihla význam športu  
a rozhodnutie mladých ľudí venovať sa 
takým aktivitám. Potom spolu s pred-
sedníčkou komisie kultúry, mládeže, 
športu a vzdelávania PhDr. Janou 
Miklášovou, členom výkonného výboru 
Mestského futbalového klubu Igorom 
Spálom a predsedom Združenia špor-
tových klubov mesta Vrbové Mgr. Re-
ném Justom odovzdali ôsmim športov-
com mestské ocenenia a prezenty. Za 
ocenených poďakoval Mgr. René Just. 
Záverečnú gratuláciu v mene svojej ko-
misie a v mene svojom predniesla 
PhDr. Jana Miklášová. Nasledovalo ne-
formálne posedenie s pohostením.

Titul Športovec mesta Vrbové               
za rok 2018 získali:

Mestský futbalový klub Vrbové

Kategória prípravka
Patrik Priebracha, ľavák hrajúci na 

poste stredového hráča, vyniká prehľa-
dom v hre, má tvrdú a presnú strelu, je 
najlepším hráčom družstva. Je skrom-
nej povahy a v tréningovom procese 
pracuje svedomito, chce sa stále zlep-
šovať.

Kategória žiakov
Samuel Varačka má takmer stoper-

centnú účasť v tréningovom procese 

a majstrovských zápasoch, vidieť                    
u neho veľký progres a zdokonalenie. 
Je to kreatívny hráč s veľkou zodpoved-
nosťou na ihrisku.

Kategória dorast
Martin Adamčík, najlepší strelec 

družstva, patrí medzi stabilné opory zá-
kladnej zostavy, univerzálny hráč, ktorý 
môže hrať na akomkoľvek poste. Vždy 
podá zodpovedný výkon.

Kategória mužov
Tomáš Gažík, rodák z Vrbového, ka-

pitán družstva, patrí k najskúsenejším 
hráčom, je dlhoročnou oporou druž-
stva a príkladom pre mladších hráčov, 
a to stopercentným prístupom k tré-
ningovému procesu a k majstrovským 
zápasom.

Združenie športových klubov 
mesta Vrbové

Nohejbal
Adam Varga - už sa mu končí vek 

juniora, ktorý bol veľmi úspešný nielen 
na zbieranie skúseností, ale aj úspe-
chov. Pôsobenie v seniorských súťa-
žiach začína byť veľmi pozitívne a aj tu 
už získal nejedno ocenenie. Začínal ako 
zadák nahrávač a teraz pôsobí aj ako 
smečiar. Výhodou sú jeho smeče ľavou 
nohou. Mať ľavonohého smečiara             
v družstve je obrovskou výhodou, lebo 
ani blokár ani zadáci nie sú poväčšine 
na takéto smeče zvyknutí.

Zožal pekné úspechy na Majstrov-
stvách sveta seniorov vo Francúzsku, 

Majstrovstvách Európy juniorov v Ma-
ďarsku i na seniorských turnajoch v SR 
a ČR.

Šach
Najlepším šachistom za rok 2018 sa 

stal Miroslav Blatnický. Miroslav Blat-
nický sa zúčastnil troch turnajov uspo-
riadaných klubom. V jednom dokázal 
zvíťaziť, v jednom skončil tretí a na Me-
moriáli Karola Slováka sa umiestnil ako 
najlepší zo ZŠK Vrbové. Minulú sezónu 
úspešne pomáhal družstvu na vyšších 
šachovniciach. V 4. lige má momentál-
ne stopercentnú úspešnosť. Podarilo 
sa mu zo siedmich partií 7 ráz zvíťaziť         
a hlavne vďaka nemu sa družstvu darí 
držať prvé miesto v tabuľke. Je dôležitý 
tímový hráč a tímu vždy pomôže stabil-
nými výsledkami.

Hokejbal
Michal Strapatý, hrá vo Vrbovskej 

hokejbalovej lige už od jej vzniku v roku 
2005. Stal sa víťazom ligy v sezóne 
2008/09. Napriek zdravotným problé-
mom je svojou bojovnosťou a odda-
nosťou vzorom pre mladých hráčov.          
V tíme sa od neho očakávajú hlavne 
góly a tvrdá čierna robota pred súpero-
vou bránou, no hlavne svojimi ľudský-
mi  vlastnosťami je výborným člove-
kom do kolektívu.

 Stolný tenis
Milan Lukačovič, rodák z Dobrej 

Vody, k nám prestúpil z Kočína a trvale 
sa uchytil v našom „A“ družstve. Aj na-
priek veku skoro šesťdesiatnika dosa-
huje veľmi dobré výsledky. Patrí medzi 
najlepších hráčov mužstva. Ku každé-
mu zápasu pristupuje zodpovedne               
a vždy sa dokáže svedomito pripraviť.  
V každom zápase pravidelne boduje           
a  tak prispieva k dobrej pohode muž-
stva.

Podľa podkladov pripravil
-rb-

foto Roman VARAČKA

5. apríla sa primátorka Vrbového 
Dott. Mgr. Ema Maggiová zúčastnila            
na základe pozvania starostu partner-
ského mesta Vítkov v Českej republike 
Ing. Pavla Smolku otvorenia tamojšie-
ho pamiatkovo chráneného kina z roku 
1931, ktoré prešlo komplexnou rekon-
štrukciou.

Prostriedky na jeho obnovu v sume 
cca 38 miliónov českých korún (cca 1,5 
mil. €) mesto Vítkov vynaložilo z väčšej 
čiastky z vlastných zdrojov.

-rb-

Primátorka vo Vítkove
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utorok 30. apríla o 17.00 hod.
Dom kultúry Vrbové

Predaj:
Ticketportal, Slovenská pošta

8. apríla na cestovateľskom festi-
vale v Nových Zámkoch predstavil 
cestovateľ z Kysúc Michal Tlelka 
Kamčatku. Hovoril aj o Beňovskom 
a tamojších obyvateľoch, ktorí si 
dodnes pripomínajú jeho pamiatku.

Anna HAVLASOVÁ

Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 
Vrbové

PRIJME DO ZAMESTNANIA

školníka – údržbára – elektrikára
        a

                 súbežný pracovný pomer na sezónnu prácu - kuriča

GYMNÁZIUM J. B. MAGINA PRIJME ŠKOLNÍKA
GY

MN
ÁZIUM J. B. MAGINA

V R B O V É

Miesto práce: 
• Gymnázium Jána Baltazára Magi-

na, Beňovského 358/100, 922 03 
Vrbové

Termín nástupu:
• 1. augusta 2019

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na pracov-

nú zmluvu

Mzda:
• trieda 2: mzda 637 € v zmysle zá-

kona 553/2003 Z. z. o odmeňova-
ní...  a  NV SR č. 354/2018 Z. z. (ka-
talógy pracovných činností).

Kvalifi kačné predpoklady:
• stredné odborné vzdelanie (SOŠ)  

– vyučený v odbore elektrikár;
• odborná spôsobilosť v zmysle § 22, 

Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009             
Z. z. (spravovanie prevádzky v ob-
jektoch triedy A);

• kuričský preukaz na obsluhu kot-
lov  triedy V.;

• osvedčenie na obsluhu tlakových 
nádob.

Ďalšie požadované schopnosti:
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť
• vodičské oprávnenie skupiny B

Pracovná náplň:
• školnícka práca vrátane jednodu-

chej remeselnej údržby objektu, 
bežné opravy a údržba elektric-
kých, kúrenárskych, vodovodných 
inštalácií, drobná stolárska a mu-
rárska práca a ďalšie práce reme-
selného charakteru. 

• Sezónna práca (súbežný pracovný 
pomer) – obsluha kúrenia. 

Zoznam požadovaných dokladov:
• doklad o ukončenom vzdelaní                  

- výučný list,
• osvedčenie v zmysle § 22, Vyhlášky 

MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobi-

losti,
• štruktúrovaný životopis.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 25. júna 2019

Adresa podania:
Gymnázium Jána Baltazára Magina
Beňovského 358/100
922 03 
Vrbové

Ďalšie informácie na:
tel. č.: 033/7791500; 033/7791495;
e-mail: gymvrbove@gymvrbove.sk

Mesto Vrbové 
Vás pozýva na

Stavanie mája,
ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 
o 16.00 hod. na Námestí slobody.

Bude spojené s koncertovaním dy-
chovej hudby Vrbovanka.

O 17.00 hodine naň nadviaže                     
v Dome kultúry program Smejko                 
a Tanculienka.

ZO Únie žien Slovenska 
a mesto Vrbové

pozývajú všetkých obyvateľov mesta na

OSLAVU DŇA MATIEK
v nedeľu 12. mája o 16.00 hod. v Dome kultúry

Čaká na vás bohatý kultúrny program.


