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V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľa povolenia 
na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona                            
č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení vás informujeme, že z dôvodu vy-
konávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich 
ochrannom pásme, budú dňa 19. júna 2019 v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. bez 
dodávky elektriny nasledovné ulice:
Námestie slobody č. 7, 11, 19, 21, Ulica SNP č. 3/TS , 4, 6, 8, 10/A, 10/B, 17, 259, 
1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 
1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, Súkennícka ulica č. 2/A, 2/B, 2/C, Ulica gen. 
M. R. Štefánika č. 3, 5, Ulica Jána Zigmundíka č. 1/D1, 3/VE, 1779.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné 
oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme.
 

Ing. Miroslav HARNOŠ, vedúci správy energetických zariadení
Viera ŽABKOVÁ, administrátor správy EZ

Západoslovenská distribučná,  a. s.

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

14. mája v priestoroch Primaciálneho 
paláca v Bratislave Slovenský Červený 
kríž udelil vyznamenania dobrovoľní-
kom, členom a ďalším vzácnym ľuďom 
za ich činnosť v prospech humanity.

Medzi ocenenými bola aj Emília Schön-
feldová, dlhoročná „opora“ MsSČK Vrbo-
vé, mama, stará mama, kamarátka, ko-
legyňa, zdravotná sestrička na detskom 
oddelení vo Vrbovom a skvelá osoba, 
ktorá spĺňa všetky atribúty takýmto 
spôsobom odmeneného človeka za  

OCENENÁ EMÍLIA SCHÖNFELDOVÁ
Z MsSČK VRBOVÉ

svoju dlhoročnú obetavú činnosť v pro-
spech svojej rodiny a v prospech iných 
ľudí.

Veľká vďaka za tvoju obetavú prácu            
a gratulujeme ti k významnému ocene-
niu, zároveň prajeme ešte veľa obeta-
vých síl pre tých, ktorí potrebujú po-
moc od druhých, ktorí potrebujú tvoju 
pomoc!

Všetko len to najlepšie želá kolek-
tív MsSČK Vrbové

Pozývame Vás na

ZÁVEREČNÝ KONCERT 

Hudobného odboru CZUŠ sv. Gorazda
Vrbové, Dom kultúry 12. júna o 17.00 hod.

KRÁTKE SPRÁVY

Mesto Vrbové Vás pozýva na 

OCEŇOVANIE ŽIAKOV
VRBOVSKÝCH ŠKÔL

Vrbové, Beňovského kúria 13. júna                          
o 13.00 hod.

The RUN SLOVAKIA 2019

Najdlhší štafetový beh na Slovensku
Košice – Bratislava.

Trasa behu vedie aj cez mesto Vrbové
Etapa Vrbové – Dechtice (12 082 m),            
nedeľa 16. júna.

Otvorenie odovzdávky vo Vrbovom 
3.43 hod.

Zatvorenie odovzdávky vo Vrbovom 
6.44 hod.

„A nádej nesklamáva, lebo Božia láska je 
rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali.“

(Rim 5,5)
S radosťou Vám oznamujem, že v so-

botu 15. júna o 10.00 hod. v Katedrále               
sv. Jána Krstiteľa v Trnave prijmem z rúk 
Mons. Jána Oroscha sviatosť kňazstva.

 Primičnú sv. omšu budeme sláviť                
v nedeľu 16. júna o 10.00 hod. v Kostole 
sv. Gorazda vo Vrbovom.

Srdečne Vás pozývam na obe slávnosti.
S úctou, 

Peter JUHÁS

PRIPRAVUJEME
Vrbovskú 15 - Memoriál Štefana 

Kalužu a Beh zdravia Vrbovčanov 
na 5 km, sobota 13. júla.

Viac informácií prinesieme v bu-
dúcom čísle Hlasu Vrbového.

ZŠK mesta Vrbové,
mesto Vrbové



strana 311/2019

Peter MAJERNÍK
Jaroslav ZÁVODNÝ
Darina SLOŠIAROVÁ
Pavol POTROK
Miroslav VARGA
Miroslav VERMEŠ
Peter HOVORKA
Jozef REPICKÝ
Ján KMEŤO

Anna BAJCAROVÁ
Mária SUDOROVÁ
Mgr. Peter HODERMAN
Miroslav KIMERLING
Juliana VLKOVÁ
Ján MELICHER
Ing. Mária STAROVECKÁ
Peter KUČERA

Anna LÍŠKOVÁ
Peter SALAJKA
Pavol BREČE
Terézia MAJKÚTOVÁ
Táňa KOSTOLÁNSKA
Mária ZEMKOVÁ
Štefan MAJERIK
Peter BAROCH

Ľudovít VILHEM
Eduard BIELKA
Mgr. Marta MAJERNÍKOVÁ
Ondrej TRVALEC
Petronela DOMINOVÁ

Anna MAČICOVÁ
Margita SABOVÁ
Margita KUREKOVÁ
Oľga POLČANOVÁ
Robert MIŠECH
Valéria ŠALÁTOVÁ
František BLAŽEK
Emília HAVRLENTOVÁ

Pavlína HUTOVÁ
Michal ANGUŠ
Helena JAŠEKOVÁ
Božena HOLIČOVÁ
Anna PAGÁČOVÁ

Ján NOVOTA
Sr. Priska Magdaléna KLIMKOVÁ
Ján ŽAŽO
Pavla HULVANOVÁ

  

 

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí čo ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na teba spomínať.

Dňa 4. júna sme si pripomenuli druhé výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec

Rudolf HORŇÁK.

Nekonečnou láskou navždy spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami a vnúčatá Lejka, 
Lianka a Vikinka.

-N-

V mesiaci máj sa dožil významného 
životného jubilea 70 rokov Jozef Drin-
ka. Od roku 1957 kedy sa presťahoval            
z Horných Lovčíc, okres Trnava do Vr-
bového, je jeho život úzko spojený                       
s mestom Vrbové. Angažuje sa v spolo-
čenskom aj športovom živote mesta. 
So športom (futbalom) začínal v žiac-
kom družstve TJ Iskra v roku 1962.

Po ukončení ZDŠ nastúpil v roku 
1965 do SOU (Slovnaft) Bratislava, kde 
sa mu nenaplnil sen hrať futbalovú ligu 
(dorast) za Inter Bratislava. Po základ-
nej vojenskej službe v roku 1971 nastú-
pil do š. p. Trikota, kde prešiel viacerý-
mi pracovnými funkciami.

Oženil sa v roku 1973. S manželkou 
Zdenkou (rod. Pagáčovou) vychovali 
dve dcéry (Andrejku a Evku). Je starým 
otcom štyroch vnúčat Martinky, Sofi e, 
Lilien  a Adama.

Po predčasnom ukončení športovej 
činnosti zo zdravotných dôvodov pra-
coval od roku 1980 v TJ Iskra v (CV – TJ) 
ako predseda revíznej komisie, poklad-
ník futbalového oddielu a vo výboroch 
TJ pracoval celých 16 rokov až do roku 
1992.

Od roku 1986 bol zvolený za poslan-
ca MsZ a člena rady MsNV. Bol predse-
dom VĽK pri MsNV, ako i členom OV 
VĽK v okrese Trnava. V rokoch 1993 za-
čal pracovať v (SE-EBO) Jaslovské Bo-
hunice. V SE-EBO bol vo výbore (základ-
ný odborový orgán) ako športový refe-

JUBILEUM JOZEFA DRINKU
rent. Na úseku spoločenského života 
sa dodnes angažuje ako prísediaci              
na okresnom súde (OS). Od roku 1978 
je nepretržite (41 rokov) voleným príse-
diacim v občianskom trestnom senáte 
OS Trnava a Piešťany.

Je viacnásobný dobrovoľný darca krvi 
(28 krát) držiteľ Janského plakety.                 
Po odchode do dôchodku (2010) sa ak-
tívne zapojil znovu do športovej čin-
nosti  v JDS v miestnej organizácii. Za 
päť rokov reprezentoval v silových disciplí-
nach (guľa, granát) a futbale mesto Vr-
bové na okresných, krajských a celoslo-
venských športových súťažiach, kde 
ako prvý za JDS Vrbové získal 2. miesto.               
Z množstva pódiových umiestnení bol 
viac ráz ocenený ako najlepší športovec 
mesta Vrbové. Od roku 2016 pracuje 
pri zabezpečení verejného poriadku 
(sprievod do ZŠ).

Dňa 21. mája mu pri príležitosti život-
ného jubilea srdečne zablahoželala              
a zároveň vyslovila vďaku za jeho aktív-
nu činnosť a angažovanosť pri rozvoji 
mesta Vrbové na pôde MsÚ primátor-
ka Dott. Mgr. Ema Maggiová a vicepri-
mátor mesta JUDr. Štefan Kubík.

Slávnostného prijatia na MsÚ sa zú-
častnili za Okresný súd Piešťany JUDr. 
Andrea Kondllová a asistentka Stanisla-
va Vaculová, ako i predsedníčka JDS             
vo Vrbovom Marta Raff ayová.

dd

BIRMOVKA VO VRBOVOM

V nedeľu 9. júna o 11.00 hod. 
bude vo Vrbovom v Kostole 
sv. Gorazda vysluhovaná svia-
tosť birmovania.

†



P. č. Kandidát
I. okrsok

I. ZŠ
II. okrsok

Gymnázium
III. okrsok

II. ZŠ
IV. okrsok
bývalá SOŠ Vrbové spolu

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 SMER – sociálna demokracia 67 20,36 39 12,96 27 11,69 75 23,73 208 17,67

2 Kresťanská demokracia  – Život a prosperita 2 0,61 – – 5 2,16 2 0,63 9 0,76

3 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 49 14,89 46 15,28 39 16,88 44 13,92 178 15,12

4 KOREKTÚRA – Andrej Hryc 3 0,92 3 1,00 6 2,60 – – 12 1,02

5 Slovenská národná strana 19 5,78 10 3,32 11 4,76 9 2,85 49 4,16

6 SME RODINA – Boris Kollár 10 3,04 11 3,65 4 1,73 9 2,85 34 2,89

7 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 16 4,86 7 2,33 11 4,76 16 5,06 50 4,25

8 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 3 0,92 – – – – 2 0,63 5 0,42

9 Strana práce – – – – – – 1 0,32 1 0,08

10 Strana tolerancie a spolunažívania – – 1 0,33 – – – – 1 0,08

11 HLAS ĽUDU 3 0,92 1 0,33 – – 1 0,32 5 0,42

12 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – – – – – – – – – –

13 DOPRAVA – – – – – – – – – –

14 Kresťanskodemokratické hnutie 30 9,12 55 18,27 24 10,39 16 5,06 125 10,62

15 Strana zelených Slovenska 1 0,30 1 0,33 – – 3 0,95 5 0,42

16 MOST – HÍD 1 0,30 – – – – 2 0,63 3 0,25

17 PRIAMA DEMOKRACIA – – 2 0,66 3 1,30 4 1,27 9 0,76

18 Strana rómskej koalície – SRK 1 0,30 – – – – – – 1 0,08

19 SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA – – 2 0,66 – – – – 2 0,17

20 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – – – – – – – – – –

21 Strana maďarskej komunity – MKP – – – – – – – – – –

22 DOMA DOBRE – – 2 0,66 1 0,43 2 0,63 5 0,42

23 Koalícia KSS, VZDOR 1 0,30 – – – – 3 0,95 4 0,34

24 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 1 0,30 – – – – – – 1 0,08

25 Sloboda a Solidarita 29 8,81 23 7,64 18 7,79 38 12,03 108 9,18

26 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – – – – – – – – – –

27 NAJ – Nezávislosť a Jednota – – – – 1 0,43 – – 1 0,08

28 Kresťanská únia 26 7,90 46 15,28 21 9,09 28 8,86 121 10,28

29 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 
– občianska demokracia 65 19,76 51 16,94 60 25,97 60 18,99 236 20,05

30 Demokratická strana – – – – – – 1 0,32 1 0,08

31 NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 0,61 1 0,33 – – – – 3 0,25

Spolu 329 100,00 301 100,00 231 100,00 316 100,00 1177 100,00

Oprávnených voličov 1288 1288 1132 1185 4893

Účasť platne hlasujúcich (%): 25,54 23,37 20,41 26,67 24,05

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Vrbové 25. mája 2019

1. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 236 hlasov 20,05 %

2. SMER – sociálna demokracia 208 hlasov 17,67 %

3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 178 hlasov 15,12 %

4. Kresťanskodemokratické hnutie 125 hlasov 10,62 %

5. Kresťanská únia 121 hlasov 10,28 %

6. Sloboda a Solidarita 108 hlasov 9,18 %

7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 50 hlasov 4,25 %

8. Slovenská národná strana 49 hlasov 4,16 %

9. SME RODINA – Boris Kollár 34 hlasov 2,89 %

10. KOREKTÚRA – Andrej Hryc 12 hlasov 1,02 %

16 strán získalo pod 1 % hlasov a 5 strán nezískalo ani jeden hlas.

PORADIE VO VRBOVOM
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Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi            
v každom z nás. Vaše rozhodnutie daro-
vať krv môže rozhodnúť aj o osude iného 
človeka a zachrániť mu tým to najvzác-
nejšie čo človek má – jeho život. Sme tu 
pre vás, aby sme váš šľachetný a krásny  
čin pomohli uskutočniť. Urobíme maxi-
mum pre to, aby ste sa u nás cítili dobre  
a po odbere krvi ste si mohli s pokojom    
a radosťou v srdci povedať – áno aj ja 
som pomohol, áno aj ja som pomohol za-
chrániť ďalší ľudský život! Ďakujeme Vám 
drahí darcovia!

Tak takýmito krásnymi slovami priví-
tala predsedníčka MsSČK Vrbové Vier-
ka Sabová  všetkých  účastníkov krás-
nej jarnej akcie darovania krvi, ktorá sa 
uskutočnila už po šiesty raz v Dome 
kultúry vo Vrbovom pod príznačným 
názvom JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBO-
VOM 2019 za obetavej činnosti všet-
kých členov výboru MsSČK Vrbové, 
zdravotníckeho personálu z hematolo-
gicko–transfúzneho oddelenia  NTS SR 
v Trnave a podpory Mestského úradu 
Vrbové. Ďakujeme!

Tohtoročnej akcie darovania krvi             
vo Vrbovom sa zúčastnilo spolu 30 bez-
príspevkových darcov krvi, z toho bol   
1 prvodarca, 13 žien, 17 mužov a rekor- 

JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBOVOM 2019

dérom podujatia v BDK bol pán Ján 
Čupka z Vrbového, ktorý daroval vzác-
nu tekutinu už po sedemdesiatydeviaty 
raz! Zastúpenie podľa miesta bydliska 
bolo nasledovné: 23 darcov z Vrbové-
ho, 3 z Krakovian a po jednom darcovi 
z Piešťan, Šterús, Šípkového a Nitrian-
skej Blatnice.

Menný zoznam BDK: Ján ČUPKA, Róbert 
ČUPKA, Zuzana DUNAJČÍKOVÁ, Martina 
SNOHOVÁ, Ing. Marián ŽEC, Vladimír 
LAGO, Ivan OSVALD, Ľubomír BAJCAR, Mi-
roslava VIDOVÁ, Ľudmila ČENŠČÁKOVÁ, 
Ing. Vladimír TVAROŠKA, Silvia SUDORO-
VÁ, Anita DOVIČIČOVÁ, Alena MARTINKO-
VIČOVÁ, Tomáš RIGO, Miriam NAGYOVÁ, 
Ivana PETRÍČKOVÁ, Filip GONO, Pavol MA-
JERNÍK, Norbert ŠNAJDAR, Ľudmila KLČO, 
Ing. Ľuboš KLČO, Ľubomír PEKAROVIČ, Mi-
roslav ŽITŇANSKÝ, Veronika GONOVÁ, Jo-
zef DRINKA, Erika LUKÁČIKOVÁ, Ivan 
HAVLÍK, Ing. Erika ČERVEŇANSKÁ a Zden-
ko TÁBORSKÝ.

Gratulujeme a ďakujeme všetkým zú-
častneným!

Organizovanie darovania krvi vo Vrbo-
vom sa už stáva jednou z pravidelných čin-
ností MsSČK Vrbové, ktoré  zastrešuje he-
matologicko–transfúzne oddelenie NTS  
SR  v Trnave. Našou  úlohou je neustále

Dňa 15. mája od 8.00 do 11.00 hodiny sa vo Vrbovom v Dome kultúry  uskutoč-
nila už po šiesty raz prekrásna akcia s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí to potrebu-
jú, ľuďom, ktorí potrebujú najvzácnejšiu tekutinu na svete – ľudskú krv. Usku-
točnil sa bezpríspevkový odber krvi pod názvom JARNÁ KVAPKA KRVI VO 
VRBOVOM 2019!

oslovovať a vychovávať budúcich dar-
cov krvi. Naďalej chceme organizovať 
odbery krvi a oceňovať všetkých BDK 
za mnohonásobné darovanie krvi, ako 
aj oceňovanie prvodarcov bezpríspev-
kového darovania najvzácnejšej tekuti-
ny na svete – ľudskej krvi.

Ešte raz veľká vďaka všetkým úžas-
ným darcom, ktorí túto krásnu akciu  
poctili svojou prítomnosťou a bezprí-
spevkovým darovaním vzácnej tekuti-
ny – krvi! Veľká vďaka v mene ľudí, ktorí 
to potrebujú a budú potrebovať!

Miroslav HALAMA,
člen VV MsSČK Vrbové

Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vr-
bovom č. 35/IV/2019 a č. 36/IV/2019 zo dňa 
11. 4. 2019 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 
písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž č. 5/2019

na nájom nebytového priestoru v budove „Hačkovec“, 
Ul. Beňovského 336/1, Vrbové

a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného 
návrhu k uzavretiu nájomnej zmluvy.

Priestor na prízemí vľavo, od dvora (kancelária č. 10): 
30,00 m2 (+ 3,70 m2 ostatné plochy).

Predkladanie súťažných návrhov do 10. júna 2019,              
do 12.00 hod.

Podrobné Podmienky OVS č. 5/2019 (súťažné podklady) vrá-
tane VZOR-u nájomnej zmluvy sú zverejnené na webovej 
stránke mesta www.vrbove.sk a vyvesené v úradnej tabuli 
mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vr-

bovom č. 31/IV/2019 a č. 32/IV/2019 zo dňa 
11. 4. 2019 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 
písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2019
na nájom nebytového priestoru s výmerou 17,90 m2          

v budove Domu kultúry na Ul. SNP 292/2

a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného 
návrhu k uzatvoreniu zmluvy o nájme.

Predkladanie súťažných návrhov do 10. júna 2019,              
do 12.00 hod.

Podrobné Podmienky OVS č. 6/2019 (súťažné podklady) vrá-
tane VZOR-u zmluvy o nájme sú zverejnené na webovej 
stránke mesta www.vrbove.sk a vyvesené v úradnej tabuli 
mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Vážení občania, prosím vás o pozor-
nosť pri čítaní tohto oznamu. Bolo nám 
hlásené, že po našom meste sa pohybu-
jú podomoví „predajcovia“, ktorí šíria 
nepravdivé informácie.

Tvrdia, že vrbovská káblová televízia 
sa ruší a prehovárajú vás na zmenu do-
dávateľa. PROSÍM VÁS, v žiadnom prípa-
de im neverte, to NIE JE PRAVDA. 

Vrbovská káblová televízia sa neustá-
le modernizuje a zdokonaľuje, momen-
tálne patrí technologicky k jedným z naj-
lepších v širokom okolí.

PETER DOSKOČIL – PETROCOMP

NEPREHLIADNITE
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Nedá mi, aby som nenapísala pár 
riadkov o vydarenom podujatí Vrbov-
ské pivničky 2019. Keď som si kupova-
la lístky na túto akciu u pani Ing. Denis-
ky Sabovej, zaspomínali sme si ako 
pred sedemnástimi rokmi sme spolu 
organizovali v podkroví Beňovského 
kúrie skúšobnú degustáciu vín vrbov-
ských vinárov a blízkeho okolia. Nadše-
nie opadlo a pokračovalo sa už v roz-
behnutej tradícii na Hotelovej akadémii 
Ľ. Wintera v Piešťanoch.

Ja som tak pol srdcom Vrbovčanka           
a pol srdcom Piešťanka. Vo Vrbovom 
bývam a takmer štyridsať rokov pôso-
bím na Hotelovej akadémii. Pamätám 
si, keď sa menili názvy rajonizácie vi-
nárskych oblastí, ako mi pomohol náš 
mestský historik a vytiahol z archívu 
dôkazné materiály o tom, ako sa  v dáv-
nej histórii dorábalo víno vo vrbov-
ských chotároch. Práve preto  v súčas-
nosti patríme do Vrbovského vinohrad-
níckeho rajónu.

Myslím si, že nikto z účastníkov neo-
banoval, že prišiel na degustáciu do 
otvorených pivníc v našom meste. Kú-
ria M. Beňovského aj jej veľké podzem-
né priestory dýchajú históriou. Tak ako 
nás preslávil M. Beňovský, tak by som

SPLNIL SA MI SEN

bola šťastná, keby naše mestečko pre-
slávila aj takáto vynikajúca degustácia 
vín, kde pohár vína chutí v týchto 
priestoroch oveľa lepšie ako v bežných 
vinotékach. Teším sa, že na  Slovensku 
sa rozbehla prezentácia regiónov. Mne 
sa týmto podujatím splnil sen o vrbov-
ských pivničkách s dobrým vínom. Urči-
te takéto podujatia pritiahnu návštev-
níkov aj z iných kútov Slovenska.

VÍNO JE SYMBOLOM HRDOSTI AJ SLA-
BOSTI, PÝCHY AJ PÁDU. Tak je to aj                 
v kolobehu života človeka.

Veľká vďaka patrí organizátorom tohto 
vzácneho podujatia Mgr. Renému Justo-
vi, Ing. Jozefovi Sabovi a Matúšovi Bubá-
kovi.  Všetci si želáme nech im vydrží nad-
šenie aj do ďalších rokov. A nech vždy 
nájdu podporu mesta, tak ako tomu bolo 
i tento rok. 

Chcem veriť ešte jednému snu. Pred 
dvadsiatimi rokmi som ako poslankyňa 
MsZ vo Vrbovom spolu s Mgr. Ľubomí-
rom Šenkárikom navrhovala prepoje-
nie Vrbového s Piešťanmi prostredníc-
tvom cyklotrasy. Nebolo vtedy dosť síl 
a odhodlania, ale ani skúseností s pro-
jektami pre získavanie fi nančných pro-
striedkov pre realizáciu cyklotrasy.
Ľudovo sa hovorí, že vo  víne je 

pravda. Želám si, aby tí ktorí v súčas-
nosti o tom rozhodujú, vypili veľa dob-
rého vína z Vrbového a prišli na to, že 
myšlienka na zviditeľnenie regiónu 
bola správna a pravdivá. Aj keď pre-
behlo veľa rokov.

No na cyklotúre však vypite radšej 
fľašu vody ako fľašu vína. Čo poviete na 
to, milí čitatelia?

Ing. Daniela DALOŠOVÁ-JAKÁBOVÁ

POZVÁNKA
Deti, žiaci a pedagogickí zamestnanci Spojenej školy, Nám. sv. Cyrila           
a Metoda 9, Vrbové, Vás srdečne pozývajú na náš koncert 19. júna 
(streda) o 15.00 hod.

Deň krivých zrkadiel
V kinosále Domu kultúry vo Vrbovom Vám pootvoríme dvere do sveta 
iných detí, ale nie horších. Zoznámte sa s ich talentom a schopnosťa-
mi. 

Darina BABNIČOVÁ,
riaditeľka školy

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na oslavu

80. výročia otvorenia
Základnej školy na Školskej ulici 
vo Vrbovom dňa 7. júna v Dome 
kultúry o 16. hodine.
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Naši literárne a recitačne nadaní žiaci 
nás úspešne reprezentovali hneď v dvoch 
súťažiach. Z okresného kola  súťaže 
Hollého pamätník nám za prednes po-
ézie priniesol piatak Samuel Cmarko          
1. miesto v II. kategórii a siedmak Ši-
mon Sedlák 2. miesto v III. kategórii. 
Ôsmačka Nina Šmídová sa predstavila  
v súťaži Kukučínova literárna Revúca, 
kde sa s vlastnou tvorbou s názvom 
Ako plynie čas umiestnila v bronzovom 
pásme.

Okrem materského jazyka sú naši 
žiaci zdatní i v cudzích jazykoch, čoho 
dôkazom je veľmi pekné 4. miesto                  
z Olympiády v anglickom jazyku, ktoré 
pre nás získal žiak ôsmeho ročníka Alex 
Holovič.

Milovníci čísel sa i tento rok zapojili 
do Matematickej olympiády, Pytagoriá-
dy i korešpondenčnej súťaže Klokan. 
Vo všetkých troch súťažiach sa presadi-
li viacerí naši žiaci ako úspešní riešite-
lia, za všetkých spomeňme 5. miesto 
piataka Michala Chrvalu z Pytagoriády.

Na územnej súťaži družstiev organi-
zovanej SČK v Trnave sa vynikajúco da-
rilo našim mladým záchranárom, keď 
pre našu školu vybojovali v zložení Š. 

ČO SA NÁM V UPLYNULOM  POLROKU VYDARILO

Banák, D. Boor, S. Hrnčiarová, P. Ton-
kovičová a L. Vlkovičová  2. miesto.              
O mesiac neskôr nás mladí záchranári 
reprezentovali na podobnej súťaži          
v Hlohovci, kde tentoraz - aj s posilou E. 
Obuchovou – obsadili 3. miesto.

Svojím výtvarným nadaním nás pote-
šila žiačka ôsmej triedy Lucia Vlkovičo-
vá, ktorá v súťaži Biblia očami detí zís-
kala za svoju prácu 1. miesto.

Už tradične sa našim študentom veľ-
mi dobre darí nielen vo vedomostných 
a umeleckých disciplínach, ale aj v špor-
toch. Družstvo dievčat sa v turnaji Flor-
bal starších žiačok prebojovalo do kraj-
ského kola, kde v zostave M. Beňušová, 
L. Bieliková, A. Brollová, S. Hrnčiarová, 
B. Karasová, E. Obuchová, B. Papuláko-
vá, K. Sudorová, Ž. Šulíková a P. Tonko-
vičová obsadili krásne 2. miesto.

Dievčence bodovali i vo futbalových 
turnajoch. Družstvo našich žiačok sa 
dostalo v súťaži Malý futbal mladších 
žiačok – Dôvera do krajského kola, kde 
sa postavilo na bronzový stupienok. 
Reprezentovali nás žiačky K. Blašková, 
S. Hornáková, P. Malá, E. Miklušáková,  
M. Tonkovičová, N. Trnková a Z. Záhor-
cová. Súťaž Školský pohár v malom fut-

Už o niekoľko týždňov bude znova ďalší školský rok minulosťou, už o niekoľko 
týždňov sa brány Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom na dva mesiace 
zatvoria a jej žiaci si začnú užívať leto a oddych. A veru zaslúžene! Veď v uplynu-
lom polroku sa im toho podarilo dosiahnuť ozaj nemálo. Športovali i študovali, 
usilovne trénovali telo i ducha. Obzrime sa teda spoločne za ich najlepšími vý-
sledkami, za najlepšími podujatiami.

bale starších žiačok nám priniesla                 
1. miesto v okresnom kole a postup            
do krajského kola, na ktorom nás                     
v týchto dňoch budú reprezentovať M. 
Beňušová, K. Blašková, B. Karasová, E. 
Obuchová, K. Sudorová, Ž. Šulíková, P. 
Tonkovičová a E. Žitňanská.

V rovnakej súťaži, ale v chlapčenskej 
kategórii – Školský pohár v malom fut-
bale starších žiakov – sa v okresnom 
kole na 1. mieste umiestnili aj naši 
chlapci. Družstvu v zložení M. Hornák, 
A. Kubica, M. Priebracha, Š. Sedlák, A. 
Šadibol, Š. Šulovský, A. Tonkovič a M. 
Valo budeme držať palce aj pri ich vý-
konoch v krajskom kole, do ktorého 
postúpili.

Futbalového ducha v sebe naši žiaci 
nezapreli ani v súťaži vo futsale žiakov. 
V okresnom kole nám v zložení S.-V. 
Klampár, A. Kubica, M. Lenický, M. 
Priebracha, Š. Sedlák, Š. Šulovský a A. 
Tonkovič vybojovali pódiové 3. miesto.

Za prípravu žiakov na všetky meno-
vané podujatia ďakujeme kolegom 
Mgr. P. Bališovej, Mgr. S. Brnovej, Mgr. 
A. Cepkovej, Mgr. A. Kubišovej, Mgr. J. 
Kuťkovi, PaedDr. A. Majerníkovej, Mgr. 
L. Pavlíčkovej, Mgr. A. Valáškovej i býva-
lému kolegovi Mgr. J. Bosákovi. 

Našim žiakom k získaným ocene-
niam gratulujeme a veríme, že sa po-
dobných a mnohých ďalších úspechov 
dočkáme aj v budúcnosti.  Ďakujeme!

Mgr. J. KARKUŠ
ZŠ, Školská ulica 4, Vrbové

ROZLÚČKA S MATURANTAMI Z VRBOVÉHO PLNÁ EMÓCIÍ
A NEČAKANÝCH SPRÁV!

Deň 17. máj bol pre mnohých štu-
dentov našej školy plný spomienok, 
emócií a ďakovných slov, ale aj dňom 
výborných správ.

Študentskou hymnou sa začalo sláv-
nostné ukončenie jednej éry – štúdia 
na našej škole našich maturantov. Sr-
dečné a povzbudivé slová k náročným 
skúškam si študenti vypočuli nielen od 
pani riaditeľky, ale aj od žiakov nižších 
ročníkov.  V priebehu rozlúčky boli oce-
není maturanti, ktorí dosiahli mimo-

riadne študijné a športové výsledky 
alebo významne reprezentovali školu.

V tento slávnostný deň si žiaci končia-
cich ročníkov vypočuli správu, ktorú               
v posledných dňoch s napätím očakáva-
li.  Skupina študentov, ktorá sa rozhodla  
získať viac ako len maturitné vysvedče-
nie, úspešne absolvovala štátnicové  
skúšky z anglického jazyka za prítom-
nosti zástupcov Štátnej jazykovej školy  
z Trenčína. Táto správa ako aj verše 
básní od mladších spolužiakov, ktoré

sa niesli aulou, v obecenstve vyvolávali 
silné emócie. Slová poďakovania od na-
šich končiacich vyčarovali úsmev i slzy 
dojatia na tvárach vyučujúcich.

Nech boli roky štúdia našich matu-
rantov akokoľvek ťažké, sú už minulos-
ťou! Každému jednému z nich prajeme, 
aby úspešne zložili maturitnú skúšku            
a otvorili si tak dvere k ďalšej životnej 
ceste!

Gym
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Kinosála Domu kultúry v dňoch 16.            
a 17. mája rozkvitla všetkými farbami. 
Konal sa v nej galaprogram tanečného 
odboru CZUŠ sv. Gorazda Vrbové.

V dopoludňajších hodinách prišli po-
tleskom povzbudiť svojich spolužiakov 
žiaci oboch základných škôl a žiaci Spoje-
nej školy Vrbové. Popoludní bol program  
o niečo bohatší. Javisko roztancovali 
nielen vrbovskí žiaci, ale i tanečníci                
z elokovaných pracovísk. Predstavili sa 
v rozmanitých choreografi ách všetkých 
tanečných štýlov – ľudový tanec, klasic-
ký, džezový, moderný... Indiánov pre-
striedali baletky, sólo tance ensemblové 
vystúpenia. Smiech, džavot a neutícha-
júci potlesk sa niesol celými priestormi 
kultúrneho domu a nadšenie, radosť              
a spokojnosť pri pohľade na šikovnosť 
detí prenikala do sŕdc všetkých prítom-
ných.

Veľkoleposť programu umocňovala           
i svetelná atmosféra, ktorá výstižne 
podčiarkovala charaktery a nálady tan-
cov a hudobné zmeny. Po dva dni svoj 
výtvarný umelecký cit prejavil ako 
osvetľovač pracovník útvaru kultúry 
mesta Vrbové, ktorému patrí úprimné 
poďakovanie. Bez neho by tance neboli 

SÁLA PLNÁ POTLESKU
zahalené do rúška tajomnosti, vese-

lého šantenia, studeného svetelného 
vánku, či horúceho letného dňa. Rov-
nako dôležitým bol aj zvukársky prvok. 

Precízne sledovanie skladieb, ich zvu-
kových odtienkov, dokonalé ovládanie 
techniky a jej zabezpečenie po oba ná-
ročné dni sa stali podpisom Dominika 
Stacha, ktorý sa tejto úlohy zhostil pro-
fesionálnym výkonom. I jemu patria 
slová vďaky.

Kde by však toto všetko mohlo uzrieť 
takmer celé Vrbové, ak nie v kinosále 
kultúrneho domu vo Vrbovom? Priesto-
ry nielen na účely tanečného gala-
programu mesto Vrbové nezištne bez-
odplatne prenecháva našej škole už 
niekoľko rokov a našej iniciatíve pri pre-
zentovaní talentu žiakov CZUŠ sv. Go-
razda Vrbové vždy vychádza v ústrety. 
Bez jeho spolupráce  by všetka snaha 
vyšla navnivoč a vyše dvesto detí by ne-
malo možnosť svojim tanečným talen-
tom potešiť nielen svoje rodiny, ale i ši-
rokú  verejnosť Vrbového a okolitých 
obcí. Slová vďaky teda smerujú aj mestu 
Vrbové na čele s primátorkou Dott. Mgr. 
Emou Maggiovou. Veríme, že i naďalej 
bude podporovať našu školu v jej aktivi-

tách, aby sme sa mohli spoločne tešiť 
výsledkom nadeurópskeho rozmeru.
Ďakovať by sme mohli ešte dlho, či už 

ľudovej hudbe v zložení Danko Snoha  
a Timko Hubinský s jeho otcom, voka-
listkám a interpretkám ľudových piesní 
pod vedením Bc. Lenky Záhorcovej, či 
Bc. Dane Kubalovej a Kristiánovi Filipo-
vičovi, ktorí pomáhali v zákulisí pripra-
vovať deti na ich vystúpenia, chystaním 
kulís a kostýmov. Ruku k dielu priložili          
i ďalší učitelia našej školy, ktorým tiež 
patrí poďakovanie. Tento nádherný 
program však stál na pevných zákla-
doch tvorivosti, tanečnej a choreografi c-
kej kreativite a pedagogickej zručnosti 
učiteliek tanečného odboru – Mgr. Art. 
Michaely Urbanovej, Mgr. et Bc. Zuzany 
Snohovej a Radky Šulovskej. Rozmani-
tosť tancov, štýlov a tanečného umu 
vštepujú do detí od tých najmenších až 
po takmer dospelé tanečnice. Máme 
radosť z ich pedagogického rastu, ktorý 
sa rozvíja   v príjemných podmienkach, 
aké si dokázali vytvoriť. 

PaedDr. P. CMARKOVÁ BREČE

„Tanec je komunikácia medzi telom             
a dušou. Vyjadruje to, na čo slová nesta-
čia.“

O pravdivosti tohto tvrdenia sme sa 
presvedčili 21. mája, keď sa konal                
v MsKS Fontána Piešťany 6. ročník ta-
nečnej súťaže Tanec bez hraníc, Piešťa-
ny 2019, určenej pre žiakov 1. a 2. stup-
ňa špeciálnych škôl. Do súťaže sa 
zapojili aj žiaci zo Spojenej školy, Nám. 
sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové, ktorí poc-
tivo trénovali so svojimi učiteľkami, aby 
predviedli tri vystúpenia, na ktoré slová 
nestačili. A to ocenila aj odborná porota.

V silnej konkurencii 23 tanečných vy-
stúpení špeciálnych základných škôl             
z Bratislavského, Trnavského, Trenčian-
skeho a  Žilinského kraja naši žiaci získa-
li úžasné ocenenia:

– V kategórii 1. stupeň – moderný ta-
nec sa umiestnili na krásnom 2. mieste 
žiaci A, B variantu a žiaci s autizmom                     
z tried prípravného, 1. a 2. ročníka. Cho-
reografi u Do školy od Mira Jaroša s nimi 
nacvičili učiteľky Mgr. Viera Klčová                     
a PhDr. Miroslava Ploszeková v spolu-
práci  s asistentkou Bc. Lenkou Kĺčovou.

– V kategórii 1. stupeň – ľudový tanec 
obsadili žiaci 2. ročníka pod vedením  

ÚSPEŠNÍ TANEČNÍCI
Mgr. Aleny Crhonovej 3. miesto so svo-
jím tanečným stvárnením piesne Šošo-
vička, hrášok, fazuľka.

– V kategórii 2. stupeň – ľudový tanec 
získali 3. miesto žiačky spevácko-taneč-
ného krúžku Kolovrátok. Dievčatá vystú-
pili s choreografi ou na pieseň Dedina 
od skupiny Ščamba, ktorú natrénovali          
s Mgr. Silviou Kleinovou. Po súťažnej 
časti nasledovala škola tanca s naslovo-
vzatým odborníkom na tanec Lacim 
Strike, ktorý nás naučil so svojimi taneč-

níčkami základné kroky street dance.            
A krásny spoločenský deň zakončil svoj-
imi pesničkami raper Ego. 

Domov sme sa vrátili plní príjemných 
dojmov a nadšení z neočakávaných 
úspechov.
Ďakujem mojim kolegom za spolu-

prácu, kreativitu a trpezlivosť, s ktorou 
sa venujú svojim zverencom a prajem 
veľa podobných úspechov v ďalšej prá-
ci.

Mgr. Silvia KLEINOVÁ


