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V piatok 29. apríla podvečer ožilo 
centrum nášho mesta Vrbové nevída-
ným ruchom. Po mnohých mesiacoch 
protipandemických opatrení sa mohli ob-
čania mesta konečne bez obmedzení 
stretnúť na prvom väčšom spoločenskom 
podujatí, zorganizovanom mestom.

Tradičné stavanie mája prilákalo množ-
stvo ľudí, prišli i celé rodiny s deťmi.  
Pásmom hudby a tanca sa predstavili 
deti z materskej školy. Viedla ich uči-
teľka Mgr. Eva Horňáková.

O dobrú náladu sa postarala aj hu-
dobná skupina Vrbovskí kamoši (Vr-
bovčania Ladislav Fidler a Vincent  
Majkút, Ján Lukačovič z Chtelnice a Jozef 
Strečanský z Dubovian).

Primátorka mesta dott. Mgr. Ema 
Maggiová zabezpečila občerstvenie, 
ktoré šikovné dievčatá spolu so za-
mestnancami mesta ponúkali divá-
kom. Pracovníci útvaru miestneho hos-
podárstva zabezpečili postavenie mája. 
Aj vďaka peknému počasiu sa návštev-
níci podujatia iba pomaly rozchádzali           
a mnohí ešte pokračovali v prechádzke 
alebo sa vybrali za občerstvením.

GD/-rb-

STAVANIE MÁJA PRILÁKALO
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VRBOVÉ MÁ AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR

JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBOVOM 2022

Šesť žiakov a dvaja učitelia sa zúčastnili exkurzii, ktorú zabezpečovala 
organizácia SEEDs. Prečítajte si, čo zažili a ako sa na nich podpísal celý vý-
let... 

Dňa 10. mája v čase od 8.00 do 11.00 hodiny sa vo Vrbovom uskutočnila 
už po ôsmykrát prekrásna akcia s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú 
najvzácnejšiu tekutinu na svete – ľudskú krv. Uskutočnil sa bezpríspevko-
vý odber krvi pod názvom JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBOVOM 2022, pod 
záštitou NTS SR Trnava.

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prú-
di v každom z nás. Vaše rozhodnutie 
darovať krv môže rozhodnúť aj o osu-
de iného človeka a zachrániť mu tým 
to najvzácnejšie čo človek má – jeho 
život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľa-
chetný a krásny čin pomohli uskutoč-
niť. Urobíme maximum 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 pomo-
hol, áno aj ja som zachránil ďalší ľud-
ský život! Ďakujeme vám, drahí darco-
via! Tak takýmito krásnymi slovami 
privítala predsedníčka MsSČK Vrbové 
Vierka SABOVÁ všetkých účastníkov 
jarnej akcie darovania krvi, ktorý sa 
uskutočnil už po ôsmykrát v Kúrii M. 
Beňovského vo Vrbovom pod príznač-
ným názvom JARNÁ KVAPKA KRVI VO 
VRBOVOM 2022, za obetavej činnosti 
všetkých členov MsSČK Vrbové, zdra-
votníckeho personálu z NTS SR v Trna-
ve a technickej podpory mesta Vrbové.

Tohtoročnej akcie darovania krvi            
vo Vrbovom sa zúčastnilo spolu 32 
bezpríspevkových darcov krvi, z toho 
10 prvodarcov, 16 žien, 16 mužov a re-
kordérom podujatia bol Peter LUKÁČ  
z Vrbového, ktorý daroval vzácnu te-

kutinu už po 58 ráz! Gratulujeme a ďa-
kujeme všetkým!

Organizovanie darovania krvi vo Vrbo-
vom sa už stalo jednou z pravidelných 
činností MsSČK Vrbové, ktoré zastrešuje

hematologicko-transfúzne oddelenie NTS 
SR v Trnave. Našou úlohou je neustále 
oslovovať a vychovávať budúcich dar-
cov krvi, organizovať odbery krvi, oce-
ňovať ich za mnohonásobné darovanie 
krvi, ako aj oceňovanie prvodarcov bez-
príspevkového darovania najvzácnejšej 
tekutiny na svete – ľudskej krvi.

Ešte raz veľká vďaka všetkým darcom 
krvi, ktorí túto krásnu akciu poctili svo-
jou prítomnosťou a neváhali pomôcť 
týmto činom iným ľuďom.

10. mája zorganizoval Miestny spolok 
Slovenského Červeného kríža Vrbové Jar-
nú kvapku krvi.

Po skončení odberov nasledovala dôle-
žitá udalosť – slávnostne bol uvedený do 
prevádzky prvý verejný automatický ex-
terný defi brilátor vo Vrbovom. 

Tento prístroj prvej pomoci bolo možné 
zakúpiť a inštalovať vďaka vedeniu mesta 
Vrbové na čele s primátorkou dott. Mgr. 
Emou Maggiovou, členom MsSČK Vrbové 
a ďalším fi rmám i jednotlivcom.

AED je umiestnený na budove Hačko-
vec na Ulici M. A. Beňovského (oproti Be-

ňovského kúrie). Zariadenie je pripravené 
poslúžiť pri poskytovaní prvej pomoci. Ale 
ako sa vyjadrili účastníci akcie,
 „Dúfajme, že ho nebude treba nikdy po-
užiť!“

VS
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Helena FLORKOVÁ
Miroslav SABO
Jana LEHMANN
Pavol MUCHA
Pavlína LEHUTOVÁ
Marian SKLADAN
Oľga ŠAGÁTOVÁ
Daša ŽILKOVÁ
Iveta DANAŠOVÁ

Jaroslav HELBYCH
Mária BURSÍKOVÁ
Ľubica HOLIČOVÁ
Ing. Beáta GÚČIKOVÁ
Ľubomíra ŠUTEKOVÁ
Vlasta MATOVIČOVÁ
Vladimír BZDUŠEK

Ladislav ZÁHOREC
Jana ĎURAČKOVÁ
Dušan ŽÁK
sr. Mgr. Bernadeta Mária 
STRUKOVÁ
Helena IĽAŠOVÁ
Miroslav PRSTEK
Peter KOVÁČIK

Helena MOSNÁ
Anna BLAHOVÁ
Miroslav MEGO

Anna DREVENÁKOVÁ
František BABUŠKA
Michal GÁBLOVSKÝ
Viera STRAČÁROVÁ
Anna MAČICOVÁ
Margita SABOVÁ

Margita KUREKOVÁ
Oľga POLČANOVÁ
Emília HAVRLENTOVÁ
Michal ANGUŠ
Helena JAŠEKOVÁ

Božena HOLIČOVÁ
sr. Priska Magdaléna KLIMKOVÁ
Ján ŽAŽO

  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.

Dňa 27. mája uplynie 10 rokov, čo navždy odišiel náš drahý 

Jozef HALAMA
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

P/P1-No 680/22

Nezomrel ten čo žije v našich srdciach.

Dňa 4. júna uplynie 5 rokov čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec

Rudolf HORŇÁK

S láskou, úctou a vďačnosťou spomínajú manželka, syn 
a dcéra s rodinami. Kto ste ho poznali venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. -N- 

Dobrý ľudia musia zomierať,
ale smrť nemôže zobrať ich mená.

So smútkom v srdci oznamujeme, že dňa 18. júna uplynie 26 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko

Ján SVITOK,

ktorý zomrel vo veku 46 rokov. S láskou a úctou spomína manželka Alena, 
synovia Marek a Peter s rodinami. Pripája sa aj rodina Kožíšková.

P/P1-No 254/22

Veľkou pokorou spojené s úctou, vďakou a láskou si spomíname ma môjho 
drahého otca

Jána ŠVARU,
ktorého 15. výročie odchodu do nebies pripomína dcéra Alena a syn Miroslav 

s rodinami. Prosím, ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku s úsmevom.
P/P1-No 254/22

Odišiel si tam,
odkiaľ niet návratu.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí odpre-
vadili na poslednej ceste nášho 
drahého

Ivana UŠÁKA
Ďakujeme MUDr. B. Pontesovi za 

lekársku starostlivosť a Zboru pre 
občianske záležitosti za dôstojnú 
rozlúčku.

Smútiaca rodina.
P/P1-No 176/22

ZA JUDR. IVANOM NOSKOM
V minulých dňoch 

sme sa rozlúčili s an-
gažovaným občanom 
nášho mesta JUDr. 
Ivanom Noskom, kto-
rý zomrel vo veku 71 
rokov. Občiansky ob-
rad na mestskom 
cintoríne vo Vrbo-

vom vykonala primátorka mesta dott. 
Mgr. Ema Maggiová, ktorá aj citlivo priblí-
žila život zosnulého. Zároveň vyslovila 
srdečné poďakovanie MUDr. Štetinovi                
s manželkou, rehoľnej sestre Pavlínke               
a zdravotným sestrám z n. o. Dotyk života 
za veľkú pomoc a podporu v poslednej 
fáze jeho života.

JUDr. Ivan Nosko sa narodil 5. apríla 
1951 v Piešťanoch v rodine Štefana 
Nosku a Emílie, rodenej Rapantovej. Mal 
dvoch súrodencov: Evu a Dušana. Svoj 
život prežil vo Vrbovom, kde aj navštevo-
val základnú školu. Potom nastúpil na 
Strednú všeobecnovzdelávaciu školu do 
Piešťan a odtiaľ na Univerzitu Komenské-
ho v Bratislave, odbor právo. Po ukonče-
ní vysokej školy žil a pracoval desať rokov 
na strednom Slovensku v okolí Brezna, 
potom sa vrátil späť do Vrbového. Zastá-

val post hlavného podnikového právnika 
vo fi rmách a inštitúciách Strojárne Piesok, 
Poľnohospodárske družstvo Brezno, 
Štátne majetky Hlohovec, Mlyny a cesto-
vinárne Piešťany, MsÚ Bratislava-Podu-
najské Biskupice, Nemocnica s poliklinikou 
Nové Mesto nad Váhom, Letecká základ-
ňa Piešťany, Vetes Vrbové, a nakoniec 
bol riaditeľom Daňového úradu v Piešťa-
noch, odkiaľ odišiel do dôchodku. 

V roku 1977 sa oženil s Margitou, rode-
nou Chrapkovou. Narodili sa im dve deti: 
Ivana a Matej.

Počas celého svojho života sa aktívne 
zapájal do spoločenského diania v na-
šom meste, verejnej a politickej sféry, či 
už ako poslanec Mestského zastupiteľ-
stva Vrbové (1998 – 2002), predseda Slo-
venského rybárskeho zväzu - pobočka 
Piešťany, člen MO SRZ Vrbové, člen a ne-
skôr predseda oblastného výboru Slo-
venského zväzu protifašistických bojov-
níkov Piešťany, ako aj jeho organizácie vo 
Vrbovom. Bol vášnivý rybár a hubár, rád 
záhradkárčil okolo domu, v mladosti sa 
venoval futbalu, hokeju, neskôr šachu. 
Zomrel vo Vrbovom 1. mája 2022.

Česť jeho pamiatke!

†

†

†

†
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PLÁNOVANÉ
PRERUŠENIE

DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Z dôvodov plánovaných prác na 

zariadeniach distribučnej sústavy 
bude prerušená distribúcia elektri-
ny pre nasledujúce odberné mies-
ta:

15. júna od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Ulica 6. apríla 10/TS, č. 1/D1, 1/D2, 

2/D1, 2/D2, 4/D1, 4/D2, 8 Vrbové.

Bližšie informácie ohľadom pláno-
vaného prerušenia distribúcie elek-
triny (naplánovaný termín, skráte-
nie, zrušenie) nájdete na:
www.zsdis.sk
alebo www.diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: 
Viera Žabková, tel.: 33-556 31 51, 
viera.zabkova@zsdis.sk

VÝROČNÁ SCHÔDZA 
ZO ÚŽS VRBOVÉ

Dňa 22. apríla sa uskutočnila vý-
ročná členská schôdza Základnej 
organizácie Únie žien Slovenska             
vo Vrbovom. Vzhľadom na známe 
pandemické okolnosti, sa schôdza 
uskutočnila za dvojročné obdobie.

Zo správy o činnosti  vyberáme nie-
ktoré dôležité informácie. Výbor ÚŽS 
Vrbové sa v tomto mimoriadnom ob-
dobí stretol 26. júna 2020, keď bola za 
predsedníčku ÚŽS Vrbové kooptovaná 
Jana Dunajčíková, mestská matrikár-
ka, keďže dlhoročná predsedníčka Má-
ria Adamcová zomrela 3. marca 2020.

Výročná členská schôdza novú pred-
sedníčku vo funkcii potvrdila. Ďalšia 
schôdza výboru sa uskutočnila 7. sep-
tembra 2021. Správa ďalej hovorí                 
o spolupráci s Jednotou dôchodcov 
Slovenska a Slovenským Červeným 
krížom pri rôznych akciách, brigádach 
a výletoch, ktoré sa podarilo aj v ne-
ľahkých pandemických časoch zorga-
nizovať.

Dôležitá bola aj spolupráca s mestom 
Vrbové, zvlášť pri organizovaní Det-
ských letných táborov.

Veríme, že zrušenie obmedzení                
z dôvodu covidu 19 umožní znovu roz-
behnúť naplno širokú škálu aktivít ZO 
ÚŽS Vrbové, ktoré sú významným prí-
nosom pre spoločenský, sociálny                   
a kultúrny život nášho mesta i okolia.

GD
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VO VRBOVOM SME OSLÁVILI DEŇ MATIEK
V piatok 6. mája popoludní sa v Kul-

túrnom dome zišli mamičky a babičky, 
aby sa stretli, porozprávali, ale hlavne 
pookriali pri programe, ktorý pripravili 
žiaci a učitelia CZUŠ sv. Gorazda Vrbové. 

Na úvod prítomných pozdravila pred-
sedníčka ZO ÚŽS Vrbové Jana Dunajčí-
ková. Mgr. Zuzana Delea predniesla prí-
hovor a moderovala pripravené pásmo 
hudby a tanca. Na záver za mesto Vrbo-
vé z poverenia primátorky pozdravil 
všetky mamy Mgr. Vladimír Strečanský, 
referent spoločného školského úradu          
a symbolicky odovzdal kytice kvetov as-
poň dvom zaslúžilým mamám – Daniele 
Bielikovej a Jaroslave Holánovej.

Potom už nasledovalo len malé ob-
čerstvenie a družné rozhovory vo vesti-
bule. Hoci sa akcia uskutočnila v piatok 
a nie v nedeľu, zišlo sa tu množstvo oslá-
venkýň a kultúrny dom bol doslova na-
bitý. Poďakovanie za pekné popoludnie 
patrí všetkým, ktorí sa o to postarali: 
CZUŠ za pripravený hodnotný program, 
ZO ÚŽS, mestu Vrbové a primátorke 
dott. Mgr. Eme Maggiovej. 

VS

Druhá májová nedeľa je tradične venovaná matkám - pripomíname si 
Deň matiek. Uvoľnenie proticovidových opatrení umožnilo mestu Vrbové 
v spolupráci s miestnou organizáciou Únie žien Slovenska uskutočniť po-
sedenie pre matky s kultúrnym programom. 

MALÝ MÁJOVÝ VRBOVSKÝ JARMOK BOL POHODOVÝ
V sobotu 14. mája sa Vrbové zobudilo 

do krásneho slnečného jarmočného 
rána. Po dvaapolročnej nútenej prestávke 
sa opäť konal tradičný jarmok, ktorý do-
stal pre svoje špecifi ká názov Malý májový 
vrbovský jarmok. Tento raz sa o jeho or-
ganizáciu pod vedením primátorky dott. 
Mgr. Emy Maggiovej pričinili Zuzana Hala-
mová v spolupráci s Mgr. Zuzanou Marke-
chovou, pracovníci útvaru miestneho 
hospodárstva a útvaru kultúry, ako i ďalší 
pracovníci mesta. Viac ako 70 stánkov po-
núkalo bohaté občerstvenie, ručné výrob-
ky remeselníkov, umelecké predmety,  hrač-
ky, balóny a aj rôzny tovar bežnej potreby. 

Chýbali síce kolotoče, ale tie pre blízku 
stavebnú činnosť nebolo možné       v tých-
to priestoroch umiestniť. Mnohí hostia 
hodnotili neprítomnosť kolotočov skôr 
pozitívne. Nerušil ich nadmerný hluk, 
mohli sa porozprávať a nerušene sledo-
vať pripravený program.

Od deviatej hodiny sa o dobrú náladu 
pri Dome kultúry postarala hudobná sku-
pina Lekárovci band z Drahoviec.

O pol jedenástej ich na pódiu vystriedal 
folklórny súbor Slnečnica z Piešťan. Na 
nádvorí  kúrie v tom čase prebiehalo vy-
stúpenie sokoliarskej skupiny Aquila                
z Bojníc.

Mnohí jarmočníci neobišli ani novoo-
tvorenú kaviareň Klubovka v Dome kultú-
ry, ktorej zodpovednou vedúcou je Danie-
la Majerníková. Vysoko hodnotili aj pekné 
vonkajšie priestory, ktoré môžu návštev-
níci využívať na posedenie s priateľmi, prí-
padne deťmi.

Usmiate tváre, dobrá nálada, balóny na 
šnúrkach, nakúpený tovar v rukách a fo-
tografi u s dravým vtákom v mobile – toto 
všetko si odnášali spokojní návštevníci 
jarmoku. A už teraz sa všetci tešíme na 
ten nasledujúci jesenný jarmok, ktorý je 
plánovaný 8. októbra.

GD/-rb-
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NOVORODENCI SÚ BUDÚCNOSŤ VRBOVÉHO A SLOVENSKA
V stredu 18. mája popoludní prišli na pozvanie pri-

mátorky dott. Mgr. Emy Maggiovej a mesta Vrbové 
rodičia detí narodených v čase od 1. októbra 2021 do 
31. marca 2022 na sadenie stromčekov pre novoro-
dencov (Carpinus betulus – hrab obyčajný).

Nová výsadba hrabov pribudla v areáli Mestského 
štadióna Jozefa Adamca Vrbové. Rodičia 15 dievčat           
a 16 chlapcov s pomocou pracovníkov útvaru miest-
neho hospodárstva vysadili nové stromčeky, zaliali 
ich vodou a každý si ten svoj označil menovkou.

Rodičia sa potešili nielen zo stromčeka, ktorý nesie 
menovku ich ratolesti, ale i z fi nančného príspevku, 
ktorý dostali pri akcii od mesta. 

GD
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V nedeľu 15. mája sa uskutočnila vo vrbovskom Kostole sv. Gorazda tradičná slávnosť - prvé sv. prijímanie. Viac ako tri 
desiatky malých Vrbovčanov prijalo po prvý raz do svojho srdca Ježiša Krista pod sviatostnými spôsobmi chleba a vína.

Dolný rad
Katarína Hubinská, Liana Horňáková, Adela Kubranová, Emma Mahreková, Dominika Vangľová, Tatiana Šmído-
vá, Sára Arbetová, Timea Cmarková, Pavlína Vydarená, Katarína Bielková, Ella Rusnáková, Matej Masár

Stredný rad
Martina Letková, Erika Lisíková, Karin Vidová, Sofi a Drugová, Lucas Kolník, Jessica Pastorková, Matej Pánik,
Vladimír Jurica, Lucas Bartoš, Oliver Brestič

Horný rad
Nina Vojtelová, Sofi a Majerníková, Izák Dér, Šimon Kohút, Tobias Ilenčík, Matej Macejech, Matúš Sabo, Matej Puvák

Vpravo vdp. Mgr. Jaroslav Hanzlík, vrbovský farský administrátor
Foto Lucia Madarászová
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ZDRAVOTNE HENDIKEPOVANÍ HODNOTILI

14. mája sa uskutočnila v priestoroch Mestského klubu ZO SZTP vo Vrbo-
vom výročná členská schôdza (VČS) organizácie zdravotne postihnutých, 
ktorej činnosť bola po tri roky ovplyvnená pandemickou situáciou. Viedla 
ju jej predsedníčka Mgr. Edita Pekarovičová, ktorá privítala prítomných 
členov a hostí: primátorku mesta dott. Mgr. Emu Maggiovú, viceprimátora 
JUDr. Štefana Kubíka, predsedníčku MO SČK Vieru Sabovú a predsedníčku 
JDS Máriu Madžovú.

Správu o činnosti ZO predniesla pod-
predsedníčka Zita Zimmermannová, 
ktorá zároveň oboznámila prítomných 
s plánom podujatí na rok 2022. V sú-
časnosti má ZO SZTP 84 členov, z toho 
do 35 rokov – 9, do 50 rokov – 16, do 60 
rokov – 10 a nad 60 rokov – 49 členov. 
V tomto počte máme i 12 vozičkárov.           

V priebehu rokov navždy ZO opustili 
Elena Mocková, Kvetoslava Motyčková, 
Zdena Kellerová, Vladimír Hulvan  a Bo-
žena Vaňková. Zosnulým členom bola 
vzdaná úcta minutou ticha.

V januári výbor ZO podal žiadosť na 
VÚC na projekt pod názvom „Deň pre 
naše zdravie a zdravie našich ťažko 
zdravotne postihnuté deti“. Projekt bol 
schválený, pandemická situácia sa upo-
kojovala a v auguste sme začali projekt 
napĺňať. Začali sme canisterapiou, čo je 
veľmi málo známa terapeutická metó-
da, pri ktorej dochádza k pôsobeniu 
psa na človeka. Je to alternatívna liečba 
psychických a fyzických ochorení po-
mocou špeciálne vycvičeného psa. Po-
čas canisterapie prebiehali masáže pre 
deti ale i rodičov, ktoré prebiehali nie-
koľko dní. Rodičia so svojimi deťmi boli 
veľmi spokojní, že po takom dlhom 
čase sa mohli opäť stretnúť a tešiť sa            
z pekne pripravenej akcie, ktorá aspoň

čiastočne pomohla deťom odľahčiť ich  
zdravotné problémy.

V auguste sme pripravili SČS pri príle-
žitosti 50. výročia založenia organizácie 
zdravotne postihnutých v našom meste, 
pod názvom: „Život je krásny“. Týmto 
mottom dňa 31. augusta 2021 si čle-
novia ZO SZTP pripomenuli 50 rokov 

vzniku organizácie zdravotne postih-
nutých vo Vrbovom.

V decembri sme uskutočnili i návšte-
vy imobilných členov (12) z príležitosti 
vianočného obdobia, ktorým boli  
odovzdané vianočné pozdravy a ka-
lendáre od Nakladateľstva NUMUN, 
umelcov maľujúcich ústami a nohami.

V jarných mesiacoch sa naši členovia 
individuálne podieľajú  na upratovaní 
okolia svojich bydlísk, zametajú chod-
níky, cesty alebo zbierajú papiere                
a odpadky  okolo svojich domovov               
a bytoviek.

VČS ukončilo voľné posedenie pri 
občerstvení a diskusii.

E. P.
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VÝLET DO ŠTRASBURGU
NAŠI ŠTUDENTI V SRDCI EURÓPSKEJ ÚNIE

Šesť žiakov a dvaja učitelia sa zúčastnili exkurzie, ktorú zabezpečovala 
organizácia SEEDs. Prečítajte si, čo zažili a ako sa na nich podpísal celý vý-
let... 

V dňoch 3. – 6. mája sme navštívili 
centrálne európske mesto Štrasburg. 
Šiesti z nás boli vybraní, aby sa zúčast-
nili návštevy Európskeho parlamentu 
ako aj iných európskych inštitúcií. Výlet 
nám umožnil zistiť ako funguje riade-
nie Európskej únie, ako aj parlamentu. 

V utorok sme vyrazili z Bratislavy na 
12 hodinovú cestu naprieč Rakúskom  
a Nemeckom. Vo večerných hodinách 
sme sa ubytovali v nemeckej časti mes-
ta a pripravili sa na nabitý a akčný deň. 
Nasledujúce ráno sme nasadli do auto-
busu, ktorý nás odviezol do EP, ktorý sa 
nachádza vo francúzskej časti Štras-
burgu. Po vstupe a kontrole nás očaká-
val slovenský europoslanec Vladimír 
Bilčík, s ktorým sme absolvovali príjem-
nú debatu. Neskôr sme pokračovali do 
pléna EP, v ktorom sme mali možnosť 
vidieť skutočné rokovanie. Po chutnom 
obede sme opustili budovu a pokračo-
vali do centra mesta. Tam nám naši 
sprievodcovia ukázali najznámejšie pa-
miatky, ako je napríklad katedrála No-
tre-Dame alebo štvrť Petite France. Po tejto 
prehliadke nasledoval voľný program, kto-
rý sme využili objavovaním zákutí mesta. 
Po návrate na hotel nás čakala večera, 
počas ktorej nás prišiel navštíviť V. Bil-
čík, s ktorým sme pokračovali v nefor-
málnej debate.

Vo štvrtok sme už s pobalenými kuf-
rami smerovali opäť do centra mesta, 
kde sme navštívili sídlo Európskeho 
súdu pre ľudské práva, kde sme sa 

stretli so sudkyňou za Slovensko Ale-
nou Poláčkovou. S ňou sme taktiež ab-
solvovali veľmi zaujímavú debatu, po-
čas ktorej nám priblížila fungovanie 
tohto súdu. Po skončení návštevy sme 
sa električkou opäť presunuli do histo-
rického centra mesta. Čakala nás pre-
hliadka mesta loďou a následný voľný 
program. Večer sme sa stretli pri auto-
buse a vyrazili na cestu späť domov na 
Slovensko.

Celkovo výlet hodnotím veľmi klad-
ne, bola to príležitosť vidieť a lepšie po-
chopiť tomu, ako funguje EÚ. Dúfam, 
že to nebolo naposledy, čo som navští-
vila toto krásne mesto, pretože som         
v ňom zažila veľa krásnych momentov.

Výlet do Štrasburgu bol rozhodne 
skvelá skúsenosť. Okrem toho, že som 
navštívila mesto, kde som predtým ne-
bola, ma zaujali aj stretnutia s pánom 
poslancom a pani sudkyňou. Bolo zau-
jímavé vidieť v akom prostredí pracujú 
a akými problémami sa zaoberajú. Bola 
to veľmi zaujímavá skúsenosť. 

Kristína Fanová

Som veľmi rád, že som mohol navští-
viť a spoznať  Európsky parlament            
a Európsky súd pre ľudské práva. Bola 
to zaujímavá skúsenosť. Najviac ma za-
ujalo rokovanie na tému Discharge 
2020, o ktorej som dostal nové poznat-
ky. Momentálne si myslím, že ma to kariér-
ne neovplyvní, pretože sa skôr zameria-
vam v odbore ekonomika a matematika, 

ale do budúcna sa nič nevylučuje. Oča-
kával som, že zistím ako interne fungu-
je parlament a súd, keďže tieto veci ma 
zaujímajú a moje očakávania boli napl-
nené. Mrzí ma, len to, že sme nestihli 
vystúpenie pani Ursuly von der Leyen. 

Filip Ščepko

Ako žena som sa tešila na stretnutie 
so sudkyňou, kedy je pre mňa vždy in-
špiratívne stretnúť tak úspešnú sloven-
skú ženu. Vysvetlila nám ako tento súd 
funguje a ukázala prejednávaciu sálu, 
ktorá budila strach a veľkoleposť. Aj 
keď som na tento zájazd nešla s veľký-
mi očakávaniami, odniesla som si veľa 
nových poznatkov. Som vďačná, že 
som sa mohla zúčastniť práve ja, a tak 
reprezentovať moju školu.

Lenka Petrovičová

Žiaci dostali skvelú šancu sa prejaviť 
a zároveň sa niečo dozvedieť v rozho-
vore s europoslancom V. Bilčíkom aj so 
sudkyňou A. Poláčkovou. Európska 
únia je kolos zložený z 27 častí a som 
rád, že žiaci dostali možnosť si uvedo-
miť, že je dobré patriť do najväčšieho 
ekonomického a politického zoskupe-
nia na svete. Ak sa aj naši žiaci zatiaľ 
neplánujú stať profesionálnymi politik-
mi, dostali možnosť vidieť, zažiť a poro-
zumieť pozadiu vrcholovej medziná-
rodnej politiky. Zároveň si mali možnosť 
uvedomiť, že sloboda nie je samozrej-
mosť a vďaka Európskemu súdu pre 
ľudské práva máme organizáciu, ktorá 
ju vie chrániť. 

Mgr. STANKOVIČ
Gymnázium J. B. Magina



strana 119-10/2022

VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY  ŽIAKOV Z VRBOVÉHO
NA CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ

Sme nesmierne radi, že žiaci Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom opäť po-
tvrdili svoje kvality v konkurencii žiakov z iných škôl a pokračovali v šnúre 
úspechov v Stredoškolskej odbornej činnosti z predchádzajúcich školských 
rokov. 

V rámci krajskej prehliadky prác SOČ 
sme získali:

1. miesto v odbore História, fi lozo-
fi a, právne vedy: Krištof Gabriel 
Novák, 3. BB

1. miesto v odbore Teória kultúry, 
umenie, umelecká a odevná tvor-
ba: Lenka Petrovičová, 3. BA

2. miesto v odbore Problematika voľ-
ného času: Martin Michalec, 3. BA

Uvedení žiaci postúpili do celoštátne-
ho kola, ktoré sa v tomto roku konalo          
v Bardejove, pričom z Trnavského kraja 
postúpili žiaci zo šestnástich škôl. 

V tvrdej konkurencii sa podarilo 
uspieť Lenke Petrovičovej, ktorá zís-
kala 1. miesto na celoštátnom kole                 
a týmto jej blahoželáme k skvelému 
úspechu!!!

Všetkým súťažiacim srdečne ďakuje-
me za výbornú reprezentáciu našej 
školy!!!

Gymnázium J. B. Magina

VÍŤAZKA CELOSLOVENSKÉHO KOLA SOČ 
RADÍ AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ

Kľúč k úspešnej SOČ práci pozostáva 
z 3 častí: originálna téma, ktorá ťa bude 
baviť, vyhradenie dostatočného času 
na praktickú časť a počúvanie objektív-
nej kritiky. Ja som už od začiatku vede-
la, že sa chcem zaujímať o výtvarné 
umenie a kvôli láske ku knihám vyhralo 
už druhý rok po sebe ilustrovanie.

Tento rok som si vybrala neznámy 
príbeh z môjho detstva a vytvorila 
vlastnú detskú knihu. Po dlhých hodi-
nách strávených nad kresbami a úpra-
vou sa práca vyplatila a knižka bola vy-
tlačená s názvom Priateľstvo na 
motýlích krídlach. Čakala ma už iba 
porota súťaže SOČ.

Po krajskom kole som sa tešila víťaz-
stvu, a to znamenalo postup do celo-
slovenskej prehliadky, kde sa mi za po-
moci pedagogického zboru a tvrdej 
práce podarilo úspešne obhájiť prácu 
tiež. Som rada, že som mohla takýmto 
spôsobom reprezentovať moju školu                  
a ešte radšej, že mi navždy zostane pa-
miatka v podobe vlastnej knihy.

Autorka textu:
Lenka PETROVIČOVÁ, 3.BA

Gymnázium J. B. Magina

Mesto Vrbové sa v tomto roku 
druhý krát zúčastňuje kampane Do 
práce na bicykli 2022, do ktorej sa 
môžu zapojiť zamestnanci podnikov         
v našom meste. Princíp tejto súťaže je 
jednoduchý – dochádzať počas me-
siaca jún do práce na bicykli. Bezplat-
ná registrácia 2- až 4-členných tímov, 
ktoré môžete vytvárať podľa vlastné-
ho uváženia spolu s kolegami, je mož-
ná najneskôr do 7. júna na stránke 
www.dopracenabicykli.eu. Na tejto 
stránke nájdete aj bližšie informácie  
o súťaži.

DO PRÁCE
NA BICYKLI 2022

SMEJKO A TANCULIENKA
TANCUJ, TANCUJ!

Utorok 21. jún 2022
Dom kultúry Vrbové 17.00 hod.
https://www.ticketportal.sk/
nevent/Smejko-a-Tanculienka-
-Tancuj-tancuj

KONCERT MLADÝCH KLAVIRISTOV
CZUŠ SV. GORAZDA

z triedy učiteľky
Daniely Grančarovovej

 

Vrbové Kúria M. Beňovského
pondelok 20. júna 2022 17.00 hod.
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BUĎME ĽUDSKÍ...
„Najslovenskejšie z prísloví je: Nehas, čo ťa nepáli!“ – spieva v jednej zo 

svojich piesní kapela Živé kvety. V dnešnom svete veľmi často vládne pre-
svedčenie, že sa treba starať v prvom rade o seba a svoje potreby. Ale nie 
je to ľudské a už vôbec to nie je kresťanské. Sme povolaní k tomu, aby sme 
sa delili, zdieľali, hľadali priestor k službe druhým. 

V susednej krajine, pár kilometrov za 
našimi východnými hranicami denno-
denne bojujú o prežitie tisíce vojakov, 
ale najmä civilistov. Aj v našom prostre-
dí – v našom meste, v školách, v práci či 
vo farnostiach už stretávame utečen-
cov, ktorých z domovov vyhnal prebie-
hajúci vojenský konfl ikt. V správach vi-
díme neznáme tváre, neznáme mestá, 
ktoré sú bombardované, hrozné obra-
zy vojnového besnenia. Títo ľudia majú 
konkrétnu tvár, majú meno a minulosť. 
A chcú mať budúcnosť. 

Jeden z nás – Vrbovčanov – Roman 
Grék žije už viac ako 20 rokov v Kyjeve, 
formuje mladých kňazov v seminári Re-
demptoris Mater. Sme s ním v pravidel-
nom kontakte a vďaka nemu získavame 
obraz neskreslený médiami – nedosta-
tok jedla, hygienických potrieb, životne 
dôležitých vecí. V tejto situácii je úplne 
jedno, na ktorej strane konfl iktu stojíte, 
vidíte pred sebou utrpenie obyčajného 
človeka. A dnes nemôže platiť: „Nehas, 
čo ťa nepáli!“, nielen preto, že veľmi 
skoro môže chudoba, hlad  a bieda pá-
liť aj nás, ale najmä preto, že len život, 

ktorý žijeme pre iných, dáva zmysel. 
Pretože na Ukrajine sú potraviny a dro-
géria buď vypredané, dlhodobo nedo-
stupné, alebo veľmi predražené, roz-
hodli sme sa zorganizovať zbierku 
materiálnej pomoci. 

Chceli by sme poslať na Ukrajinu ka-
mión s potravinami a drogériou. Po-
môcť môžete priamo prinesením tovaru 
alebo fi nančným príspevkom, za ktorý 
následne priamo od výrobcov a z veľko-
skladov kúpime požadovaný tovar.

Zberné miesto vo Vrbovom je na Síd-
lisku 9. mája v garáži č. 1440. Miesto je 
označené šípkami a dary (fi nančné aj 
materiálne) tam môžete nosiť v stredu 
od 16.00 do 17.00 a v sobotu od 16.00 
do 18.00 hodiny. Zbierka sa končí 11. 
júna 2022. V prípade, že vám tieto ter-
míny nevyhovujú, môžete napísať sprá-
vu na facebook „Farnosť Vrbové“ alebo 
na email: synoda.vrbove@gmail.com a do-
hodnúť si individuálny termín. Prosíme 
vás, aby potraviny mali čo najdlhší dá-
tum spotreby. Pre ľahšiu manipuláciu 
by bolo vhodné, ak by potraviny boli          
vo väčších baleniach (napr. 1 kg  múky

sa nám bude oveľa ťažšie ukladať ako 
celé balenie).

Kto by chcel prispieť fi nančne, môže  
peniaze odovzdať osobne v čase zberu 
potravín na danom miesto alebo ich 
môže poslať na účet farnosti Vrbové s 
označením pre prijímateľa „Ukrajina“.
Číslo účtu je:
IBAN: SK13 0900 0000 0000 4827 5214

Potraviny: 
• Cukor kryštálový
• Rôzne strukoviny (fazuľa, šošovica, 

hrach…)
• Cestoviny
• Rôzne druhy kaše
• Ovsené vločky
• Ryža
• Mäsové konzervy
• Paštéty
• Tuniak, sardinky
• Klasický a olivový olej

Drogéria:
• Prachy na pranie (čierne, biele, trochu 

na farebné)
• Aviváže
• Hygienické potreby - šampóny, spr-

chové gély, zubné pasty,
• Dezinfekčné prostriedky, prostriedky 

na čistenie riadu, podlahy
 
Ďakujeme!

DÁVID ŠIMO Z FC DANDY VRBOVÉ S PEKNÝMI UMIESTNENIAMI
V sobotu 9. apríla sa v Mestskej športo-

vej hale v Dubnici nad Váhom konali Maj-
strovstvá Slovenska juniorov a junioriek 
v kulturistike a fi tnes, a zároveň 27. roč-
ník Veľkej ceny Dubnice v kulturistike 
mužov a fi tnes žien.

Kulturistický oddiel FC Dandy Vrbové mal 
v Dubnici pretekárske zastúpenie  v súťaž-
nej kategórií „Men‘s physique do 179 cm“           
– reprezentoval ho Dávid Šimo pod tréner-
ským vedením Dušana Ladányiho.

Dávid prechádzal z juniorov k mužom, 
obstál v konkurencií, a síce nezískal putov-
ný pohár za pódiové umiestnenie, no ob-
sadil krásne 6. miesto.

O dva týždne neskôr – v sobotu 23. aprí-
la sa v Mestskej športovej hale v Šuranoch 
konali Majstrovstvá Slovenska fi tnes žien           
a kulturistiky mužov. Toto celoslovenské 
podujatie organizované Slovenskou aso-
ciáciou fi tnes, kulturistiky a silového trojbo-
ja za účasti približne 170 pretekárov bolo 

určujúcim podujatím pre nomináciu Slo-
venska na tohtoročné Majstrovstvá Euró-
py v Španielsku.

Tu sa z 12 pretekárov vo svojej kategórií 
„Men‘s physique do 179 cm“ Dávid ako 
nováčik u mužov prebojoval až do fi nále, 
kde skončil na nepopulárnom ale výbor-
nom 4. mieste, čo trénera veľmi potešilo. 
Ôsmich konkurentov teda nechal za se-
bou. Tréner Dušan Ladányi, ktorý kedysi 
aktívne súťažil buď s rozhodcami alebo 
sponzormi tohto podujatia bol s umiest-
nením svojho zverenca veľmi spokojný,          
a hodnotí, že Dávid sa dobre zapísal pre 
budúcnosť slovenskej kulturistiky.

Svojho oddielového kolegu Dávida a tré-
nera Dušana, ktorý aktívne objavuje nové 
talenty z radov mládeže a stále pripravuje 
5 – 6 pretekárov na budúce súťaže prišli do 
hľadiska v Šuranoch podporiť a povzbudiť 
viacerí zverenci FC Dandy Vrbové.

Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ Foto: Dušan LADÁNYI


