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PIATOK 11. októbra
• Storočnica Karola Nižňanského
• Potvrdenie partnerstva s mestom 

Spišské Podhradie
• Udeľovanie Beňovského glóbusu
• Vystúpenie swingového orchestra 

FATS JAZZ BAND so speváčkou                 
Janou Dekánkovou

• Ľudová zábava

SOBOTA 12. októbra
• Jesenný vrbovský jarmok

PONDELOK 14. októbra
• Festival Ekotopfi lm

Pripravujeme
DNI MESTA VRBOVÉ
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Dňa 1. augusta nastúpil na uvoľnené 
miesto referenta Spoločného školské-
ho úradu vo Vrbovom Mgr. Vladimír 
Strečanský. Pochádza z obce Dubova-
ny, má 56 rokov. Základnú školu na-
vštevoval v Dubovanoch (1968  - 1973) 
a vo Veľkých Kostoľanoch (1973 - 1977), 
gymnázium v Piešťanoch (1977 - 1981). 

Po absolvovaní základnej vojenskej 
služby pracoval na PD Veselé ako agro-
nóm (1983 - 1988). Ďalšou pracovnou 
zástavkou bola železnica, konkrétne 
železničná stanica Veľké Kostoľany 
(1989 - 2003). Popri zamestnaní študo-
val na UK v Bratislave (1994 - 1999). Sú-
bežne s prácou na železnici vyučoval 
od roku 1997 na čiastočný úväzok na 
základnej škole v Jaslovských Bohuni-
ciach, kde od roku 2003 začal pracovať 
na plný úväzok a prácu na železnici 
ukončil. Postupne absolvoval ďalšie 
vzdelávania. Dlhé roky vykonával funk-
ciu výchovného poradcu a neskôr aj 
zástupcu riaditeľa.

Po dvadsiatich dvoch rokoch stráve-
ných na základnej škole, prichádza svo-

ZMENA NA ŠKOLSKOM ÚRADE
je skúsenosti zúročiť vo Vrbovom          
na školskom úrade. V našom meste má 
viacerých priateľov a manželka Mária 
pochádza z Vrbového. Tu sa v roku 
1985 zosobášili a istý čas tu aj bývali. 
Vychovali šesť detí, ktoré sú dnes už sa-
mostatné.

K jeho záľubám patrí turistika, cesto-
vanie a príroda. Tieto svoje aktivity si 
zvečňuje fotografovaním. 

Mgr. Vladimír Strečanský

Menovací dekrét si z rúk primátorky 
Dott. Mgr. Emy Maggiovej prevzala Syl-
via Vargová, ktorá sa narodila 4. apríla 
1981 v Piešťanoch. Navštevovala Základ-
nú školu v Ostrove a neskôr prestúpila 
do Vrbového. Túžbu stať sa učiteľkou 
pociťovala už od útleho detstva. Jej ži-
votné rozhodnutie bolo prihlásiť sa na 
Strednú pedagogickú a kultúrnu akadé-
miu v Modre, kde vyštudovala vychová-
vateľstvo a učiteľstvo v MŠ. Po skončení 
školy, v roku 1999, nastúpila ako vycho- 
vávateľka do ŠKD v Krakovanoch.              
Po materskej dovolenke prijala miesto 
v Materskej škole na Súkenníckej ulici 
vo Vrbovom, kde pracovala na pozícii 
učiteľky. To cítila ako záväzok pozi-

NOVÁ RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY
tívne ovplyvňovať život detí. Počas pe-
dagogickej praxe si neustále dopĺňala 
vzdelanie. Absolvovala niekoľko pro- 
gramov kontinuálneho vzdelávania.     
V roku 2015 získala osvedčenie o prvej 
atestácii, ktoré jej umožnilo stať sa ria-
diteľkou Materskej školy na Sídlisku 9. 
mája a elokovaných pracovísk na Sú-
kenníckej a Komenského ulici. Jej posla-
ním a cieľom je pripraviť deti v materskej 
škole na život v spoločnosti  v súlade          
s individuálnymi a vekovými osobitosťa-
mi dieťaťa. Verí, že MŠ bude šťastným 
deťom otvárať cestu do plnohodnotné-
ho života.

VS

Primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. 
Ema Maggiová vymenovala na základe 
výberového konania do funkcie riadite-
ľa Základnej školy, Komenského ul. 2, 
Vrbové počnúc 1. augustom t. r. 
PaedDr. Patrika Kýšku. 

Menovaný je miestnym rodákom.            
Vo Vrbovom vychodil aj  základnú ško-
lu. Potom pokračoval v štúdiu na Ob-
chodnej akadémii v Seredi a v r.                       
1995 – 1999 na Pedagogickej fakulte 
pri Žilinskej univerzite so sídlom v Ru-
žomberku, kde vyštudoval odbor uči-
teľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V r.1999 sa stal 
asistentom na tamojšej katedre bioló-
gie.

NOVÝ RIADITEĽ II. ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Od 3. decembra 2001 do 17. januára 

2003 vykonával civilnú službu na útva-
re kultúry Mestského úradu Vrbové.

V rokoch 2003 – 2007 pôsobil ako 
učiteľ II. ZŠ vo Vrbovom. V roku 2006 
získal titul PaedDr.

V r. 2007 – 2011 zastával funkciu 
prednostu Mestského úradu vo Vrbo-
vom a od roku r. 2011 doteraz bol refe-
rentom Spoločného školského úradu 
MsÚ Vrbové.

Je členom Komisie kultúry, športu, 
mládeže a vzdelávania pri Mestskom 
zastupiteľstve vo Vrbovom.

-rb-

Sylvia Vargová, riaditeľka MŠ

Prvé septembrové dni sú každoroč-
ne spojené s otvorením nového škol-
ského roka.

Aj tento rok 2. septembra zasadli 
žiaci a študenti do pripravených škol-
ských lavíc. V našom meste ponúkajú 
svoj potenciál viaceré školy.

Pre školopovinných žiakov otvorili 
svoje brány dve základné školy – ZŠ             
na Školskej ulici a ZŠ na Komenského 
ulici. Pre ich mladších kamarátov je              
k dispozícii Materská škola na Sídlisku 
9. mája s elokovaným pracoviskom                
na Súkenníckej ulici. Zriaďovateľom 
týchto troch zariadení je mesto Vrbo-
vé. 

Trnavský samosprávny kraj je zria-
ďovateľom Gymnázia Jána Baltazára 
Magina, ktoré okrem bežného štúdia 
poskytuje študentom možnosť vzdelá-
vať sa v anglickom a od tohto školské-
ho roku i v  ruskom jazyku bilingválne. 

Spojená škola, ktorej zriaďovateľom je 
Okresný úrad v Trnave, poskytuje spolu 
s centrom špeciálnopedagogického po-
radenstva širokú škálu služieb pre žia-
kov so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami.

Deti, ktoré v sebe cítia umelecké vlo-
hy, môžu využiť vo viacerých odboroch 
ponuku Cirkevnej základnej umeleckej 
školy sv. Gorazda. Zriaďovateľom je 
Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arci-
diecéza. 

Vítame v škole všetkých žiakov a štu-
dentov, ale hlavne našich prvákov, 
ktorých máme na základných školách 
79 a študentov gymnázia nastúpilo 45.

GD

ZAČIATOK SEPTEMBRA
V NAŠICH ŠKOLÁCH
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Miroslav KARLÍK
Oľga KLČOVÁ
František VLKOVIČ
Margita LÁNYIOVÁ

Sr. Mgr. Daniela Anna
ŠPRLÁKOVÁ
Marta MADROVÁ
Mária KUNICOVÁ
Viliam NOVÁK
Jozef UHLÍK

Darina PAROHOVÁ
Jozef HOLIČ

Danka MICHNOVÁ

Sr. Serafína Antónia
SPELITZOVÁ
Terézia ANGUŠOVÁ
Mária HADÁROVÁ
Jozef SABO
Ján FRAJŠTÁK
Anton HORNÁK
Edgar Herbert Raul FRANK
Ing. František LÁNYI
Jozef FILAN

Elena NIŽNANSKÁ
Mária BIRČÁKOVÁ
Paula STREŠKOVÁ

Margita PAKANOVÁ
Anastázia KODAJOVÁ

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

IVAN RUŽIČKA             
V NOVEJ FUNKCII
Bývalý vrbovský kaplán honorárny 

assessor ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, 
ktorý vo Vrbovom pôsobil v rokoch 
2009 – 2011 a ktorý bol od 1. júla 2018 
do 31. júla 2019 správcom Slovenskej 
katolíckej misie v Bruseli, sa stal                       
od 1. augusta výkonným sekretárom 
Konferencie biskupov Slovenska.

-rb-

Opustila nás drahá matka, babina, priateľka, kolegyňa, suse-
da.

Dňa 17. augusta 2019 odišla moja matka-bojovnica                          
do neba. Je veľa krásnych spomienok, ktoré si budem uchová-
vať blízko pri srdci.

Odpočívaj v pokoji moja učiteľka, moja bojovníčka, moja 
matka.
Ďakujem všetkým, ktorí ju boli odprevadiť na poslednej po-

zemskej ceste. Zároveň vyslovujem vďaku MUDr. Stanislavovi 
Štetinovi, ako aj všetkým, čo jej v posledných ťažkých chvíľach 
pomohli. Vďaka za dôstojné vykonanie pohrebných obradov 
patrí vdp. Dott. Mgr. Petrovi Juhásovi a vdp. Mgr. Jaroslavovi 
Hanzlíkovi.

S úctou a vďakou dcéra
Ema Kraváriková Maggiová

(23. 8. 1930 Vrbové - 17. 8. 2019 Vrbové)
otec: Michal Brezovský (13. 12. 1905 Vrbové – 3. 1. 1980 Vrbové), murár 
matka: Emília, rodená Kučírková – z Moravy (14. 11. 1906 – 11. 8. 1974 Piešťany), roľníčka
súrodenci: sama
manžel: Pavol (1928 – 2009) 
deti: Pavol (* 1952),  Ema  (* 1955)

Najprv navštevovala Rím.-kat. ľudovú školu vo Vrbovom, kde jej učiteľkami boli Mária 
Macháčová, sestričky, ako i sestra Akvína Kolníková. Pokračovala na Štátnej meštianskej 
škole vo Vrbovom. Ako prípravu na povolanie učiteľky najprv absolvovala jednoročný 
cyklus pedagogického smeru v Bratislave, potom štvorročnú  Pedagogickú školu pre 
pracujúcich pre vzdelanie učiteľov národných škôl pri Pedagogickej škole pre vzdeláva-
nie učiteľov národných škôl v Trnave, kde aj maturovala. V roku 1962 vykonala skúšku  na 
získanie spôsobilosti na nápravu reči na Pedagogickom inštitúte v Nitre, čím získala od-
bornú kvalifi káciu pre logopedického asistenta. Potom ukončila dvojročný študijný cyk-
lus pre nekvalifi kovaných učiteľov pre osobitné školy, ktorý navštevovala v Bratislave na 
Krajskom pedagogickom ústave. Od  roku 1973 absolvovala  trojročnú VUML.

V r. 1950 na základe dekrétu vydaného v Banskej Bystrici nastúpila na miesto učiteľky   
do osady Hrabové-Petrovec na národnú školu – jednotriedku. Potom sa vrátila do rod-
ného kraja: dva roky učila v osade Pustá Ves, potom na dvojtriedke v Šípkovom a Ostro-
ve. Neskôr nastúpila na miesto vychovávateľky a vedúcej družiny mládeže pri Jedenásť-
ročnej strednej škole vo Vrbovom. V r. 1959 sa stala riaditeľkou Osobitnej školy vo 
Vrbovom (jednotriedky). Po integrácii škôl v r. 1978 – 1986 pracovala na Osobitnej škole 
v Piešťanoch.   Na dôchodku bola začas ešte vychovávateľkou na SOU odevnom vo Vrbo-
vom.

Vzdelávanie a neprestajná práca s deťmi, ktorú robila s láskou, vyústili k sebauspoko-
jeniu i k uznaniu spoločnosti.

BOJOVNÍČKA
Dokázala sa obetovať pre rodinu pokiaľ jej sily stačili. Kto ju poznal a mal rád, vie, že to 

bol človek úprimný a veľmi dobrý.
Vedela nezištne a s plným elánom ľuďom okolo seba pomáhať. Dlhé obdobie bola 

verejne aktívnou - už mladá v Červenom kríži, neskôr v Únii žien, ako poslankyňa a v 
zbore pre občianske záležitosti (ZPOZ). Udelili jej desiatky medailí a uznaní. Bola  učiteľ-
kou, a to výbornou učiteľkou života pre deti, ktoré jej boli zverené. 

Veľmi si vážila svojich rodičov za ich láskavú výchovu a podporu. Roky dôchodku strá-
vila s dcérou Emou, ktorá jej bola oporou a podporou. Milovala svoje vnúčatá: Emilku, 
Ninuška, Moniku a Janku, pravnúčatá: Giacoma, Hektora, Stelku a Oliverka.

Prosí o odpustenie za všetko, čo nebolo odpustené.
Lúčia sa a nikdy na Teba nezabudnú: dcéra Emka, syn Palino s manželkou Dankou, 

vnúčatá, pravnúčatá, kolegovia, susedia a všetci ostatní priatelia a známi.

† Mária KRAVÁRIKOVÁ
učiteľka, riaditeľka školy

Význam včiel je ďalekosiahly. Zdá sa, 
že si to ani dostatočne neuvedomuje-
me.

Okrídlené robotnice sú pre naše eko-
systémy nesmierne dôležité, bez ich 
práce by sme mnohé potraviny ani ne-
mali a sú tretím najdôležitejším hospo-
dárskym zvieraťom. Podmienky na ich 
pestovanie sú však čoraz zložitejšie.            
V posledné roky masívne vymierajú              
a ak prežijú, trpia zhoršeným zdravím  
a zníženou schopnosťou produkovať 

VČELÁRENIE SI ZASLÚŽI VÄČŠIU POZORNOSŤ
med. Musíme byť preto vďační včelá-
rom za ich užitočnú a obetavú prácu. 
Lebo nejde len o med. 

Vo Vrbovom sa včelárstvu v minulosti 
venoval celý rad ľudí. Dnes ich je veľmi 
málo. Aj také zábery ako zachytáva 
naša snímka z augusta tohto roku sú        
v našom chotári vzácne: pojazdné vče-
líny a hneď tri vedľa seba. Verme, že 
včelárstvo sa vo Vrbovom ešte rozmô-
že. 

-rb-
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DETSKÉ MESTSKÉ TÁBORY
Menovite to boli tieto ochotné člen-

ky: Mária Madžová, Terézia Majkútová, 
Daniela Balcírová, Mária Klčová, Emília 
Hanusová, Monika Meierová, Anna Hla-
váčiková, manželia Ferancovci, a tiež  
predsedníčka Mgr. Mária Adamcová, 
ktorá potešila deti domácimi koláčikmi. 
Zdravotnú službu deťom poskytovali 
Daniela Bieliková a Marta Petríková.

Všetci sa tešíme z nových zážitkov             
a priateľstiev a spoločne ďakujeme aj 
za možnosť využitia priestorov v Spolo-
čenskom klube telesne postihnutých            
a mestu Vrbové ako organizátorovi tá-
borov.

Mgr. Stanislava MAJKÚTOVÁ,
Mgr. Zuzana DELEA

Medzi základné fi lozofi e činnosti pri-
mátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggio-
vej patrí pomoc pracujúcim matkám, 
ktorú sa rozhodla podporiť Únia žien 
Slovenska spoločným zorganizovaním  
štyroch turnusov denných letných tá-
borov.  Prvé dva turnusy viedli animá-
torky – Mgr. Stanislava Majkútová a Mgr. 
Simona Ilenčíková, ďalšie dva turnusy 
viedli animátorky – Mgr. Zuzana Delea 
a Mgr. Erika Urbanová, ktoré deťom 
pripravili týždne plné aktivít, zábavných 
a súťažných hier. Pripravené hry boli 
netradičné a pre deti veľmi atraktívne, 
o čom svedčila detská zanietenosť pri 
súťažiach a veľmi radostná a pohodová 
atmosféra počas celého týždňa. Každý 
deň mal svoju tematickú náplň. Deti

absolvovali lesné hry a kúpanie v bazéne 
na Dúbrave, výlety na Červený Kameň, 
Jaskyne Driny a do Piešťan. Svoju šikov-
nosť a kreativitu dokazovali počas dňa 
tvorivých dielní, keď si vyrábali čelenky, 
akvárium, rámik na fotku, antistresový 
balónik či zvieracie štipce. V táborovej 
olympiáde si porovnávali svoju šikov-
nosť a silu, odmenou im bol diplom       
a spoločná fotografi a z výletu. Už tra-
dične mala najväčší úspech táborová 
pokladovka.

O radostný priebeh jednotlivých tur-
nusov letných táborov sa nepochybne 
pričinili aj ochotné ženy z vrbovskej 
Únie žien, ktoré sa počas štyroch tur-
nusov  vzorne starali o pitný režim, 
stravovanie a prevádzku tábora.
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Po 6. kole Inovecko–Karpatskej hasič-
skej ligy (IKHL) v Cetune sa v nedeľu 14. 
júla vo Vrbovom  konal 13. ročník hasič-
skej súťaže O pohár primátorky mesta 
Vrbové a zároveň 7. kolo IKHL. Na tráv-
natej ploche mestského štadióna sa 
opäť po roku stretlo 25 súťažných druž-
stiev, ktoré si zmerali sily v ženskej                  
a v mužskej kategórii. 

 
Trávnatá plocha ihriska opäť neskla-

mala, súťažiacim poskytla kvalitný pod-
klad pre ich športové výkony a krytá 
tribúna dopriala divákom skvelý výhľad 
ako i ochranu pred slnkom. 

V ženskej kategórii sa z 9 súťažných 
družstiev podarilo vybojovať víťazné 
trofeje ženám z DHZ Sládkovičovo s vý-
sledným časom 16,85 s, čím obhájili 
minuloročné prvenstvo. Druhú priečku 
obsadili ženy z DHZ Podbranč Horná 
Dolina (17,66 s) a tretie miesto získali 
ženy z DHZ Hrašné (18,04 s). 

V mužskej kategórii sa v silnej konku-
rencii podarilo zvíťaziť domácemu tímu        
z DHZ Vrbové s výsledným časom 14,37 s. 

HASIČSKÉ PRETEKY VO VRBOVOM
Druhú priečku obsadili muži z DHZ Ba-
bulicov Vrch (14,39 s) a ocenenia za tre-
tie miesto získali muži z DHZ Krakovany 
(14,47 s). 

Absolútni víťazi v oboch kategóriách 
si odniesli putovné poháre, fi nančnú 
odmenu a súdok piva. Družstvá na stu-
pienkoch víťazov získali trofeje za jed-
notlivé umiestnenia a všetci členovia 
víťazných družstiev boli odmenení me-
dailami. Nezabudli sme ani na štvrté 
miesta, a tak si družstvo žien z DHZ Ba-
bulicov Vrch a tím mužov z DHZ Sládko-
vičovo odniesli balíčky plné chrumka-
vých zemiakových medailí v podobe 
zemiakových lupienkov.

Tradične sme vyhodnotili i súťaž           
o najlepšieho prúdara a prúdarku. Naj-
rýchlejšie zostreknutý terč patril v žen-
skej kategórii Beáte Hulínovej z DHZ 
Sládkovičovo, ktorá zastavila časomie-
ru s časom 16,61 s. Z mužov získal opäť 
po roku pohár pre najlepšieho prúdara 
Dano Kupkovič z DHZ Pavlice s časom 
13,39 s, čím síce nepokoril svoj minulo-
ročný rekord IKHL 12,83 s, ale ukázal, 

že rýchle nohy v kombinácii so šikovný-
mi rukami a poctivým tréningom priná-
šajú skvelé výsledky. 

Okrem najrýchlejších boli i tento rok 
ocenení aj tí prúdari, ktorým sa podari-
lo zostreknúť terče s čo najmenším ča-
sovým rozdielom. V ženskej kategórii 
sa to opäť po roku podarilo prúdarkám 
zo Sládkovičova, ktoré dosiahli rozdiel 
0,07 s. V mužskej kategórii bol najtes-
nejší zostrek s časovým rozdielom 
0,04  s a podaril sa prúdarom z Babuli-
covho Vrchu. Víťazné dvojice si odniesli 
jedinečné ocenenia vlastnej výroby. 

Počas celého dňa si súťažiaci i fanúši-
kovia mohli pochutnať na dobrom 
jedle či uhasiť smäd nápojmi. 

DHZ Vrbové ďakuje všetkým členom 
za pomoc pri organizovaní súťaže                   
a všetkým zúčastneným družstvám za 
disciplínu a plynulý, bezproblémový 
priebeh súťaže. 

Tešíme sa na vás znova o rok na ďal-
šom ročníku. 

DHZ
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Obyvatelia z okolia Námestia Jozefa 
Emanuela boli v treťom augustovom 
týždni v parčíku na námestí svedkami 
nezvyčajných aktivít. Jakub Beles, ktorý 
býva v tejto lokalite, ponúkol mestu 
svoje služby. Ako odborník videl, že 
stav niektorých stromov v parčíku je už 
dosť nebezpečný. Jeho fi rma Arbo.sk sa 
zaoberá profesionálnou starostlivos-
ťou o stromy a zeleň. Suché konáre 
ohrozovali zaparkované autá aj chod-
cov. Pán Beles urobil v parčíku odborný 
rez rizikových konárov a presvetlenie 
parčíku. I keď sa niektorým spoluobča-
nom možno zdá takýto zásah drastický,  
je nevyhnutný pre bezpečnosť. Pre-
svetlenie korún zase prinesie v ďalších 
rokoch omladenie a zhustnutie korún 
stromov. 

Angažovanosť a starostlivosť o verej-
né priestory občanmi je pekným príkla-
dom hodným nasledovania.

VS

ČISTENIE PARČÍKU NA NÁMESTÍ JOZEFA EMANUELA

Jakub Beles pri odstraňovaní suchých konárov v parku na Nám. J. Emanuela

V čase od 8. do 12. júla sme sa so 16 
deťmi z mesta Vrbové stali súčasťou 
družby s nemeckým mestom Allstedt. 
Cesta nebola krátka, ale čakalo nás 
milé prekvapenie, oslavy lipového dňa, 
ktorý ukončili krásnym ohňostrojom. 
Na tomto tábore si deti precvičili najmä 
svoju jazykovú zdatnosť, spoznali 
mesto a kultúru a okrem iného museli 
zapojiť svoju fyzickú a silovú zdatnosť. 
Spoločne s nemeckými deťmi sme totiž 
mali možnosť vyskúšať jumphause, ho-
rolezeckú stenu a rovnako sme mali 
šancu spoznať aj mesto Lipsko s mož-
nosťou nákupov. Zážitkov bolo nes-
mierne veľa, ako aj z kúpania, spania           
v stanoch, pečenia starodávnej pizze, či 
učenia sa strieľať z luku a maľovania si 
vlastných tričiek. Týmto ďakujeme Jan-
kovi Frajštákovi za bezpečnú cestu tam 
aj späť a dopĺňanie pitných zásob              
a za prekonanie jazykovej bariéry Mgr. 
Evke Jurčovej. Vďaka patrí predovšet-
kým mestu Vrbové, ktoré bolo organi-
zátorom a garantom podujatia a oso-
bitne primátorke mesta Dott. Mgr. Eme 
Maggiovej.

Mgr. Zuzana DELEA
a Mgr. Erika URBANOVÁ

TÁBOR V PARTNERSKOM MESTE ALLSTEDT

MESTSKÁ KNIŽNICA VRBOVÉ
 

pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)

Od 20. septembra do 2. októbra čerpanie 
dovolenky.

VYMEŇTE V SVOJOM ŽIVOTE
SLOVO „MUSÍM“

ZA  SLOVO  „CHCEM“ 
A BUDE SA  VÁM  LEPŠIE  ŽIŤ.
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Keď sa dni prázdnin prehupli do svojej 
poslednej štvrtiny, Mestský futbalový 
klub Vrbové a mesto Vrbové pripravili 
pre žiakov dňa 17. augusta futbalový 
turnaj O pohár primátorky mesta Vrbo-
vé.

Pre priaznivcov futbalu bolo okrem 
športových zápolení pripravené občer-
stvenie, kde nechýbal tradičný guláš. 
Deti sa mohli vyšantiť v pene, ktorú im 
zabezpečili členovia dobrovoľného ha-
sičského zboru a na skákacom hrade. 
Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema         
Maggiová odovzdala súťažiacim ceny. 
Žrebovanie tomboly na záver, prinieslo 
povznesenie všetkých zúčastnených              
a dalo bodku za týmto vydareným 
podujatím.  

Samotný turnaj prebiehal v troch ka-
tegóriách: 
predprípravka – tri mužstvá: CFM JA (1. 
miesto), OFK Banka (2. miesto) a MFK 
Vrbové (3. miesto)
najlepší hráč: Liam Skladan

mladší žiaci – šesť mužstiev: TJ Spartak 
Horná Streda (1. miesto), OŠK Smoleni-
ce (2. miesto), Sporta Hlohovec (3. 
miesto), MFK Vrbové, TJ Družstevník 
Dolný Lopašov, OŠK Dubovany
najlepší hráč: Tomáš Vatrt TJ Spartak 
Horná Streda 

starší žiaci – štyri mužstvá: MFK Vrbové 
(1. miesto), TJ Družstevník Dolný Lopa-
šov (2. miesto), TJ Slovan Rovnosť Krajné 
(3. miesto), TJ Družstevník Pastuchov
najlepší hráč: Jakub Šimo MFK Vrbové

VS

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA VRBOVÉ

Víťazné mužstvo starších žiakov MFK Vrbové

Primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová odovzdáva cenu najlepšiemu 
hráčovi v kategórii starší žiaci Jakubovi Šimovi z MFK Vrbové

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj 

SOŠ technická, Nová 5245/9, Piešťany
ponúka

pre šk. rok 2019/2020 ešte možnosť prijatia žiakov:
2–ročné nadstavbové maturitné štúdium
 strojárstvo
 elektrotechnika   
3–ročné učebné odbory
 autoopravár mechanik
4–ročné študijné odbory
 mechanik elektrotechnik
 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Informácie:
sekretariat@sostpn.sk, 033 7965109, príp. osobne v škole


