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JAR SA
HLÁSI
Ako nám signalizuje poèasie,
jar sa nezadržate¾ne blíži. Dlhšie
slneèné a teplé dni nás lákajú na
výlety do blízkej prírody. Pre mnohých je motiváciou na to donies>
si z lesa peknú kytièku snežienok.
Príchod jari je pre nás neodmyslite¾ne spojený aj s prácami
vzáhradke. Vytvárame podmienky
na to, aby sme sa na jeseò mohli
teši> z úrody ovocia a zeleniny.
Nový prebúdzajúci život nás
však nabáda urobi> si vo svojom
okolí poriadok, èi už okolo rodinného domu, alebo paneláku. Príjemné prostredie pomáha vytvára>
pohodu. Pri tom však dbajme na
správne nakladanie s odpadom,
èo sa dá skompostova>, skompostujme, èo nie, to separujme,
aby sme èo najmenej za>ažovali
životné prostredie.
Prinesie nám to dobrý pocit,
že sme nieèím osobne prispeli
kskrášleniu a spríjemneniu nášho
bezprostredného okolia.
-rb-

JOZEF ADAMEC
JUBILEUM OSLÁVIL
VRODISKU
1. marca zavítal do svojho rodiska známy slovenský futbalista, krá¾ ligových strelcov, aby tu v kruhu blízkych oslávil svoje životné jubileum,
oktorom sme už písali v minulom èísle Hlasu Vrbového.
Na Mestskom úrade vo Vrbovom ho privítala primátorka mesta Dott.
Mgr. Ema Maggiová, ktorá mu zároveò zavinšovala a odovzdala Pamätnú
medailu mesta Vrbové. Ako uviedla v sprievodnom slove, urobila tak za
vynikajúcu reprezentáciu nášho mesta, ale i Slovenska.
-rb-, PK
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JARNÉ UPRATOVANIE
Vážení obèania!
Z príchodom jarných dní sa každoroène v prírode vytvárajú
podmienky pre zvýšené nebezpeèenstvo vzniku požiarov. Zuvedených dôvodov sa k vám prihovárajú hasièi s cie¾om upozorniJ vás na typické príèiny vzniku požiarov a poskytnúJ vám rady,
ako týmto rizikám predchádzaJ a ako ich obmedziJ.
Toto obdobie je typické ako jarné upratovanie, keï sa spa¾ovaním zbavujeme rôznych nepotrebných hor¾avých materiálov.
Dôrazne vás upozoròujeme na nebezpeèenstvo vypa¾ovania trávy, ktorá každoroène spôsobuje smrte¾né zranenie najmä zradov
starších obèanov, ale i ve¾a požiarov hospodárskych budov, stohov slamy ale najviac sú ohrozené lesné porasty.
Najèastejšou príèinou lesných požiarov je stále èlovek a jeho
hospodárska èinnosJ, t. j. zakladanie ohòov v prírode, vypa¾ovanie trávy a suchých porastov, fajèenie a spa¾ovanie odpadu.
Èastou príèinou je i spa¾ovanie hor¾avých látok na miestach
smožnosJou rýchleho rozšírenia požiaru.
Okrem zakladania ohòov a vypa¾ovania trávy v prírode možno
k èastým príèinám lesných požiarov pripísaJ i úmyselné zapálenie.
Jarné mesiace predstavujú obdobie, keï sa nová vegetácia
len zaèína rozvíjaJ a zostatky minuloroènej suchej trávy, lístia a
ihlièia predstavujú ve¾ké nebezpeèenstvo vzniku požiarov a najmä jeho rozšírenie, èím vznikajú nielen ve¾ké finanèné straty ale
aj ekologické škody. Preto venujte zvýšenú pozornosJ pobytu detí
v prírode, pamätajte na to, že odhodená cigareta i zápalka sú
èastou príèinou vzniku požiarov. Nebuïte ¾ahostajní k tým, ktorých poèínanie môže viesJ k vzniku požiaru, jeho rozšíreniu a u-

PRERUŠENIE
DISTRIBÚCIE

ELEKTRINY
Západoslovenská distribuèná, a. s.,
ako držite¾ povolenia na prevádzkovanie
distribuènej sústavy, pod¾a § 31 ods. 2,
písmeno t) zákona è. 251/2012 Z. z. o
energetike v platnom znení oznamuje, že
zdôvodu vykonávania plánovanej práce na
zariadeniach distribuènej sústavy, budú bez
dodávky elektriny:
dòa 23. marca v èase od 8.00 do 12.30 h
nasledovné ulice:
Hviezdoslavova ul. è. 3/D1, 3/D2,
3/D3, Námestie slobody è. 15, 17, 23, 25
A, 27, Sadová ul. è. 1/D1. 1/D2, 1/D3,
1/D4, 1/TS, 1/VE, 1/VS, 3/D1, 3/D2,
3/D3 a Školská ul. è. 1/D1, 1/D2, 1/D3
dòa 24. marca v èase od 8.00 do 12.30 h
nasledovné ulice:
Nám slobody è. 11, 19, 21, 7, SNP
è.10/A, 10/B, 1693, 1694, 1695, 1696,
1697, 1698, 17, 1700, 1701, 1702,
1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708,
1709, 1710, 1711, 1712, 259, 3/TS, 4,
4/OP, 6, 8, Súkennícka ul. è. 2/A, 2/B,
2/C, Ul. gen. M. R. Štefánika è. 3, 5 a J.
Zigmundíka è. 1/D1, 1779, 3/VE
dòa 27. marca v èase od 8.00 do 12.30 h
nasledovné ulice:
Ul. 6. apríla è. 3, Sídl. 9. mája è.
2/D1, 2/D2, 2193/2, 25, 3, 4/D1, 4/D2,
5, 5/TS, 5/ZA, 6/D1, 6/D2, 6/G1, 6/G2,
6/G3, 6/G4, 6/G5, 6/G6, 6/G7, 6/VE,
7/D1, 7/D2, 9/BL, 9/D1, 9/D2 a Záhradná ul. è. 10

pozornite ich na následky, tým chránite i svoj majetok.
Upozoròujeme i turistov, že oheò možno klásJ len na urèených miestach a zvýšenú pozornosJ treba venovaJ jeho uhaseniu
a uloženiu popola napríklad pri chatách a obydliach.
Lesy sú našim bohatstvom, upevòujú a vracajú nám zdravie.
Z ekologického h¾adiska plnia nenahradite¾nú funkciu. Veríme,
že v spolupráci s Lesmi SR a vašou podporou sa podarí uchrániJ
prírodu pred zbytoènými stratami. Len spoloèné úsilie, opatrnosJ
a ostražitosJ nám pomôže preklenúJ toto obdobie zvýšeného nebezpeèenstva vzniku požiarov bez ve¾kých morálnych a finanèných strát.
Mgr. Silvester BOŠKOVIÈ, DHZ Vrbové

MO JDS PRIPRAVUJE:
Marec:
Apríl:
Máj:
Jún:

MDŽ 11. marca – skupina Rytmus z Bošácej, Šterusy.
Výroèná èlenská schôdza MO JDS.
Majáles v Chtelnici.
Zájazd do Dunajskej Stredy,
Celookresná prehliadka speváckych súborov JDS v PiešJanoch.
Júl:
Okresná opekaèka Hubina.
August: Krajské športové hry,
Zájazd do Terchovej,
Dovolenka pri mori – Taliansko, Lignano, 27. 8. – 4. 9.,
cena 257 eur, záloha 30 eur do 30. 3. 2017.
Výbor MO JDS, Marta RAFFAYOVÁ, predsedníèka
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Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 19/III/2017 a è. 20/III/
2017 zo dòa 2. marca 2017 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a
ods. 1 písm. a) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a noviel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto
vyhlasuje

obchodnú verejnú sú>až è. 4/2017
na nájom nehnute¾nosti – nájom nebytových priestorov
(Kúria M. Beòovského 495/2, Vrbové, prízemie, v¾avo - býv. cukráreò),
a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súJažného návrhu
k uzavretiu nájomnej zmluvy.
Predkladanie súJažných návrhov do 27. marca 2017, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS č. 4/2017 (súťažné podklady) vrátane VZORU nájomnej zmluvy sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

>

>

>

12. marca uplynú
smutné dva roky, èo nás
navždy opustil náš drahý
Štefan KALUŽA.
S láskou spomína
manželka, deti, vnúèatá
aostatná rodina.

-PN/0269/2017

Vrbovčania zomrelí
vjanuári2017

Ľubomír KACLÍK
† 11. 1. Trenčín
Ľudovít VLHA
† 13. 1. Piešťany
Anton BIELKA
† 17. 1. Piešťany
Pavol MALÍČEK
† 18. 1. Trenčín
Jaroslav KMENT
† 29. 1. Vrbové

79-ročný
86-ročný
70-ročný
68-ročný
61-ročný

Česť ich pamiatke!

Stále je ažko a smutno nám všetkým.
Niè už nie je také, ako bolo predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas.
Mal si rád život, my Teba a Ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a ve¾ký vo svojej láske a dobrote.
Èas plynie ako tichej rieky prúd,
kto a mal rád, nemôže zabudnú.

Aj keï priskoro zhasla
svieèka Tvojho života,
neodišla si, zostávaš
v srdciach blízkych.
Ve¾mi pekne ïakujeme
všetkým príbuzným, priate¾om a
známym, ktorí 13. februára vyprevadili na poslednej ceste našu
drahú zosnulú
O¾gu DUNAJÈÍKOVÚ,
rodenú Podolákovú,
ktorá zomrela vo veku nedožitých
68 rokov.
Smútiaci manžel a deti srodinami.

5/2017

Èas plynie,
ale spomienky ostávajú...

>

8. marca si pripomenieme úmrtie nášho otca
Jozefa ŠAŠU.
Kto ste ho poznali, spomeòte si s nami.
Deti s rodinami
-N-

Mesto Vrbové vás pozýva na

Jarný vrbovský
jarmok
v sobotu 1. apríla 2017
Z kultúrneho programu:
8.00 hod.
9.00 hod.
10.00 hod.
12.00 hod.

vysielanie mestského rozhlasu
DH Vrbovanka zdraví jarmočníkov
vystúpenie folklórneho súboru Máj Piešťany
predstavuje sa detská ľudová muzička
z Horných Orešian FidliCanti
14.00 hod. Záver kultúrneho programu

Ďalší jarmok je naplánovaný na sobotu 30. septembra.

-N-
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CTIME SI DEDIÈSTVO NAŠICH OTCOV...
televíznych hrdinov, o èo sa s láskou postarali rodièia detí.
Organizátori sa snažili pripraviJ pre
návštevníkov karnevalu príjemné prostredie, èo však nemohli nijako ovplyvniJ, boli stiesnené priestory pre ve¾mi bohatú úèasJ návštevníkov, a tak sa všetkým natíska do myslí túžba vrátiJ karneval do
priestorov kruhovky domu kultúry, kde sa
karneval po prvýkrát uskutoènil iba nieko¾ko mesiacov po odovzdaní vtedy ZK
ROH pri n. p. Trikota do užívania zamestnancom podniku i obèanom nášho mesta
(bolo to 1. novembra 1967).
Veríme, že aktivity mesta napomôžu,
aby priestory spoloèenskej miestnosti
domu kultúry boli èo najskôr sprístupnené opäJ obèanom mesta i našim deJom
na konanie karnevalu èi iných spoloèenských podujatí.
Kiežby kúzelník Ivan dokázal vykúzliJ
na renováciu domu kultúry dostatoèný
prísun finanèných prostriedkov, bez ktorých, (ako všetci vieme), nie je možné
žiadne napredovanie!
AM, foto Mária MADŽOVÁ

Týmito slovami hneï po privítaní otvorila „Detský karneval“ jedna z jeho
organizátoriek zo Základnej organizácie
žien vo Vrbovom predsedníèka organizácie Mgr. Mária Adamcová, ktorá súèasne ospravedlnila neprítomnos> primátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggiovej na
tomto podujatí pre ochorenie. Mesto Vrbové je už ve¾a rokov ïalším z organizátorov detského karnevalu.
A práve mestu Vrbové treba vyjadriJ
poïakovanie za zdarný priebeh tohtoroèného karnevalu, ktorý má už takmer
50-roènú tradíciu v našom meste, èo je
iste dôkazom toho, že si jeho organizátori vždy ctili dedièstvo našich predkov a
zachovávali národné tradície, ku ktorým
patria i tie fašiangové.
Vïaka mestu bol do programu karnevalu pozvaný i kúzelník Ivan, ktorý nielen
kúzlom svojej osobnosti, ale i šikovnými

rukami a zabávaèskými schopnosJami vyèaroval z balónikov rôzne rozprávkové bytosti a zvieratká i obrovskú radosJ na tvárièky všetkých prítomných detí, èo bolo
icie¾om organizátorov.
Okrem šikovného kúzelníka bol pre
deti na karnevale pripravený bufet na obèerstvenie po tanèení a šantení pri discohudbe i bohatá tombola, o ktorú sa prièinili èlenky Rady ZO ÚŽS prostredníctvom
ochotných darcov, majite¾ov predajní, firiem, reštaurácií i organizácií pôsobiacich v našom meste.
Hlavným sponzorom tohtoroèného
karnevalu bola firma Semikron, vïaka
ktorej pribudli do tomboly hodnotné ceny.
Priložené fotografie sú nesporným dôkazom toho, že karneval sa teší ve¾kej ob¾ube detí, ktoré zaplavili priestory Jedálne ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom
množstvom nádherných a nápaditých rozprávkových bytostí i moderných detských
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Poïakovanie
V súvislosti s detským karnevalom chceme úprimne poïakova>
všetkým ochotným darcom, ktorí
nám pomohli svojimi príspevkami do
tomboly.
Tentokrát to boli nasledujúce firmy, predajne, reštaurácie, organizácie
i jednotlivci:
Firmy: Semikron – hlavný sponzor,
Plynoinštalácie – p. R. Horòák, Tyros
– p. Drobný, Stavmont – p. Šimonèík,
Tlaèiareò – p. Krchnáková, Geránium
– p. Puobiš, OK PC – p. Kostúr, Reha
Care – p. Kubišová, Lunas – p. Slávik,
GIT – p. bratia Valovci, Mowak – p.
Miezga, Inštalatérstvo – p. M. Balcír,
Real conto – p. T. a L. Prievozníkové,
Krajèírstvo – p. Nestešová, Gama plyn
– p. Horòák, Žákstav – p. P. Žák, Favab – p. Beniak, Fénix – p. Boor, Fitnescentrum Golem – p. N. Delea, Fotoateliér – p. Janáková, Kaderníctvo –
p. Karlíková, Kaderníctvo – p. Galbavá, Floral Rainbov – p. Bláhová, Šupy
– lapy s. r. o. – p. Karlík, Goliat gym –
p. Mikunda, Met-argo – p. Hruška, Silvermann – p. Bartulák, Satomi – p.
Mikuláš, Stavebniny – p. Šmacho,
Metzen, Lagúna centrum – p. Munk, 4
x – p. Kratochvíl, Prama – p. Martinkvièová.
Predajne a reštaurácie: Drogéria –
p. Paulíèková, Cukrovinky – p. Minárik,
Vinotéka – p. Sabová, Papiernictvo –
Laco Band, Cukráreò – p. Kurtiševiè,
Hung Nguyen Khag - Hollého ul., Záhradnícke centrum - Hollého ul., Svadobný salón – p. Osvaldová, Odevy –
p. Figedyová, Uni – elektro – p. Káèerek, Pizzéria City expres – p. Èechvala, Drobný tovar – p. Cingel, Zelovoc –
p. Kalusová, Kvetinárstvo – p. Košinárová, Potraviny – p. Bielko, Kadernícky
salón Moni – p. Máèalková, Akvaschop – p. Kubicová, Drogéria – p. Netschová, Drogéria – p. Holán, Hraèky –
p. Fekete, Elektro – p. Kojnok, Detská
móda – p. Èápová, 45-market, Potraviny – p. Táborský, Reštaurácia Hanka
– p. Matejík, Ragas – p. Rakús, Penzión Kulko – p. Stolár a Masarech, Reštaurácia Peter a Ela Vargovci, Reštaurácia Valsi – p. Valo, Reštaurácia
Prašník – p. P. Balcír, Blackbar – p.
M. Delea.
Organizácie: ZŠ Školská ulica, ZŠ
Komenského ulica, ZO ÚŽS Vrbové,
MsÚ Vrbové, PD Vrbové – p. Nižnaský.
Jednotlivci a rodiny: p. M. Meierová, p. E. Snohová, p. T. Majkútová,
p. E. Schönfeldová, p. M. Petríková,
p. ¼. Šašo, p. R. Klèo, p. P. Doskoèil,
p. F. Tahotný, p. J. Rajnic, p. B. Jobus, p. J. Dunajèíková, p. E. Madunická, p. S. Gajarová, p. Z. Straèárová, p. I. Spál, p. M. Siblík, p. Z. Zlatník, p. Z. Krátky, p. A. Šimonèíková, p.
H. Ladányiová, p. A. Juríèková, p. ¼.
Juríèková, p. N. Stoláriková, p. D. Slováková, rodina Adamcová, Maggiová,
Hlaváèiková, p. M. Madžová, p. D.
Balcírová, p. M. Klèová, p. M. Bajcarová, p. Z. KošJálová a p. D. Kellerová.
Všetkým menovaným úprimne
ïakujeme!
Mesto Vrbové a ZO ÚŽS Vrbové

Spell & Tell
V piatok 17. februára sa v aule Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom stretli žiaci základných
škôl piešJanského a novomestského okresu, aby si porovnali svoje vedomosti a komunikaèné zruènosti z anglického jazyka a tiež, aby sa trochu zabavili. Piateho roèníka súJaže Spell &
Tell sa zúèastnilo 9 trojèlenných tímov. Žiaci mali možnosJ poèas tejto súJaže ukázaJ svoje
schopnosti ako jednotlivci, ale aj ako tím. Prvý èlen tímu mal za úlohu „vyspelovaJ“ èo najviac anglických slov za deväJdesiat sekúnd. Následne, druhý èlen tímu dopåòal správne slová
do textu vypoèutej piesne a posledný èlen tímu mal vytvoriJ a preèítaJ príbeh zo série slov.
Vïalšej èasti súJažil už celý tím. Spoloènými silami súJažiaci doplnili krížovku a urèovali význam slov v texte. V poslednom kole sústredili svoju pozornosJ na prezentáciu, ktorú pre nich
pripravila „native speaker“ Barbra Carrington, ktorá pôsobí na Gymnáziu J. B. Magina už druhý rok a pochádza z Londýna. Pre pozorných poslucháèov nebol problém správne odpovedaJ
na zadané otázky k prezentácii. Kým porota vyhodnocovala posledné kolo, žiaci sa mohli Barbry spýtaJ èoko¾vek, èo ich zaujímalo a tiež mali možnosJ ochutnaJ typické anglické pohostenie. Celá súJaž prebiehala v anglickom jazyku a šikovnými moderátormi boli študenti tretieho
roèníka bilingválneho štúdia gymnázia. Po dvoch hodinách napätia, ale aj zábavy, skonèili na
treJom mieste žiaci ZŠ a MŠ Koèovce O. Jurík, E. Gaidos a N. Uhrinová. Druhé miesto získali
žiaci ZŠ Mojmírova ul. PiešJany J. Kosa, M. Záhradník a A. Al Hassam. VíJazmi celej súJaže
sa stali žiaci ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom S. Gonová, M. Masárová a M. Prázdnovský.
–vatra–

Centrum
Vrbového ožilo
fašiangovou
náladou
27. februára vyvrcholili fašiangy
vnašom meste veselým programom,
ktorí pre Vrbovèanov pripravila folklórna skupina Podhoranka a kapela Vavrinecká trojka.
Po sprievode centrom mesta nasledovalo na nádvorí Beòovského kúrie pochovávanie basy s vtipnými výstupmi. K pohode prispelo i varené
víno, ktoré úèastníkom podávala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Mag-rb-, PK
giová.
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Zápis detí do prvého roèníka
Zápis detí do prvého roèníka základných škôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Vrbové pre školský rok 2017/2018 sa uskutoèní:

štvrtok 6. a v piatok 7. apríla 2017, v èase od 14.00 do 17.00 h, a to v týchto školách:
Základná škola, Komenského 2, Vrbové a Základná škola, Školská 4, Vrbové
Prosíme rodièov, aby si priniesli rodný list die+a+a a obèiansky preukaz. Zákonný zástupca die+a+a, pestún, alebo obèan, prípadne ústav, ktorému bolo die+a na
základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný zapísa+ do prvého roèníka základnej školy die+a narodené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Na zápis
treba prihlási+ aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveò prinies+ aj úradný doklad odruhu postihnutia.

Základná škola
na Školskej ulici vo Vrbovom
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Škola ponúka:
jednozmenné vyuèovanie v zmodernizovanej budove po kompletnej rekonštrukcii
vyuèovanie Aj v povinnom predmete od
1. roèníka
vyuèovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom predmete od
6. roèníka
vyuèovanie informatickej výchovy v povinnom predmete od
2.roèníka
rozšírené vyuèovanie telesnej výchovy - športovej prípravy na
prvom stupni
športová trieda so zameraním na futbal, basketbal, volejbal
od 5. roèníka
vyuèovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvièni
zaèlenenie detí so špeciálno – pedagogickými potrebami do
štandartných tried
starostlivosJ o talentovaných žiakov – príprava na súJaže a olympiády
rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí
spolupráca s MsK vo Vrbovom, PiešJanoch
školské športové stredisko so zameraním na futbal pre žiakov
1. a 2. stupòa
multifunkèné športové ihrisko v areáli školy s umelým osvetlením
úèasJ detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
aktivity projektov: ZS odborne, Zdravá škola, Modernizácia
vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projekty partnerskej spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie a Vítkov, Školské ovocie,
SME vškole, separovaný zber odpadu, zber elektroodpadu –
Recyklohry, zber batérii – Zbierame baterky
široký výber záujmových krúžkov – aranžovanie, basketbalový
krúžok, cvièenie s hudbou, florbalový, kreslenie s poèítaèom,
kuchynské umenie, matematika hrou, putujeme za rozprávkou, stolnotenisový krúžok, športový krúžok, tvorivé aktivity
využívanie výpoètovej a prezentaènej techniky vo vyuèovacom
procese vo všetkých triedach
vyuèovanie v poèítaèovej uèebni, interaktívnej uèebni, multimediálnej uèebniach
školský informaèný systém s aktuálnymi informáciami prezentovanými v TV
zrekonštruované priestory ŠKD vybavené projektormi, poèítaèmi a TV s káblovým systémom
detské ihrisko s preliezkami, krytá vonkajšia uèebòa
príprava žiakov na prijímacie pohovory
Tel. kontakt: 7718 008, e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk
Informácie o škole môžete získaJ aj na internetovej stránke:
www.zsvrbove.sk
Základná škola, Školská 4,Vrbové Vás pozýva na

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ PRE ŽIAKOV A RODIÈOV
23. marca 2017 v priestoroch školy
od 9.00 do 13.00 h pre žiakov
od 13.00 do 17.00 h pre žiakov a rodièov
Program: 1. Prehliadka školy – uèebne budú prístupné do 17.00 h 2. Tvorivé dielne - 3. Otvorené hodiny - 4. Športové aktivity v telocvièni
5. Ponuka propagaèných materiálov
Tešíme sa na vašu úèas!

Základná škola,
Komenského 2, Vrbové
V celoslovenskom hodnotení ZŠ a
SŠ v roku 2015 sa naša škola umiestnila na 2. mieste v okrese PiešJany a
na 8. mieste v Trnavskom kraji.
Naša škola poskytuje:
• Vyuèovanie v modernom a príjemnom prostredí kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami.
• Vyuèovanie anglického jazyka už od 1. roèníka.
• Vyuèovanie informatiky a práce na PC v troch zmodernizovaných uèebniach výpoètovej techniky.
• Vyuèovanie v špeciálnych a klasických uèebniach vybavených
modernou audiovizuálnou technikou, interaktívnymi tabu¾ami
a interaktívnymi dataprojektormi i tabletami.
• Prístup žiakov na internet, možnosJ vypracovania projektových úloh priamo v škole.
• Absolvovanie: Školy v prírode spojenej s plaveckým výcvikom,
lyžiarskeho výcviku (všetko finanène nenároèné vïaka sponzorom, príspevkom Rady rodièov a Ministerstva školstva SR).
• Zaèlenenie detí so špecifickými vývinovými poruchami uèenia
do bežných tried.
• Spoluprácu s asistentom uèite¾a, špeciálnym pedagógom a
psychológom.
• Popoludòajšiu èinnosJ v školskom klube.
• Realizáciu èinnosti žiakov v školskom parlamente.
• Rozmanitú škálu krúžkov.
• Šancu realizovaJ sa v medzinárodných projektoch sdružobnými školami Vizovice a Vítkov.
• Zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií, výletov, kultúrnych podujatí, besied, prednášok, atï.
• Zvýšenú pozornosJ talentovaným žiakom, ktorí nás reprezentujú na rôznych súJažiach a olympiádach.
Projekty: Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie všeobecnovzdelávacích predmetov, Zvyšovanie kvality vzdelávania na
ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Komplexný
poradenský systém prevencie a ovplyvòovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Škola podporujúca zdravie, Zober loptu a nie drogy, Ovocie do škôl, Školské mlieko.
• Informácie výchovného poradcu o správnej vo¾be pri rozhodovaní sa v ïalšom vzdelávaní v profesijnom raste žiakov.
• Prípravu žiakov na celoslovenské testovanie aj zapájaním sa
do programu Komparo.
• Dobré uplatnenie žiakov na stredných školách.
• MožnosJ zakúpenia desiatej v bufete.
• Chutné a kvalitné obedy v školskej jedálni.
Kontakt:
tel. èíslo: 033/7762470,
e-mail: zskomenskehovrbove@gmail.com
Informácie o našej škole môžete získaJ na

www.zskomvrbove.edu.sk

HV
LAS

strana 7

Vrbovské
jubleá
V r. 2017 si mesto Vrbové
pripomína tietovýznamnévýroèia:
- 620. výroèie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

výstavby gotického Kostola sv. Martina na mieste staršieho
475. výroèie
odoslania najstaršieho zachovaného
po slovensky písaného listu zVrbového (do Trnavy)
320. výroèie
narodenia Vrbovèana Štefana Saliho, SJ, pedagóga, profesora trnavskej univerzity
185. výroèie
postavenia Kaplnky sv. Rocha, Rozálie, Urbana a Sebastiána
180. výroèie
narodenia Michala Boora, národovca, redaktora a publicistu
95. výroèie
vzniku organizovanej telovýchovy
90. výroèie
založenia TJ Bradlan Vrbové
85. výroèie
vzniku spevokolu 110. zboru Slovenskej ligy vo Vrbovom (dirigent
Štefan Pyšný)
70. výroèie
smrti vrbovského rodáka Dr. Pavla
Jantauscha, cirkevného hodnostára,
spisovate¾a anárodovca
65. výroèie
založenia Závodnej uèòovskej školy
n. p. Trikota, predchodkyne Stredného odborného uèiliš+a odevného
vo Vrbovom
65. výroèie
založenia Po¾nohospodárskeho
družstva Vrbové
50. výroèie
opätovného vyhlásenia Vrbového
zamesto
50. výroèie
odovzdania do užívania prvého výškového bytového domu (29 bytových jednotiek)
50. výroèie
vzniku š¾achtite¾sko-výskumenj stanice Sempra Vrbové, ktorá bola neskôr premenovaná na Semex
50. výroèie
otvorenia Domu kultúry Vrbové
40. výroèie
otvorenia zdravotného strediska
40. výroèie
založenia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
40. výroèie
postavenia novej tribúny na futbalovom štadióne
20. výroèie
dokonèenia výstavby Kostola sv.
Gorazda

RBOVÉHO

Týždeò slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
vyhlasujú pre rok 2017 18. roèník celoslovenského podujatia
Týždeò slovenských knižníc
Týždeò slovenských knižníc sa uskutoèní v dòoch
13. - 19. marca 2017 pod spoloèným mottom:
KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH
Do týchto aktivít sa zapája aj MestkáknižnicavoVrbovom.
V tomto èas je zápisné do knižnice bezplatné
a odpúš>ajú sa pokuty za oneskorené vrátenie zapožièaných kníh.

5/2017

HV
LAS

5/2017

RBOVÉHO

strana 8

Z histórie
VRBOVSKÝCH VEŽÍ
Pred stodeväJdesiatimi rokmi, v roku
1827, musela byJ na príkaz „slávnej nitrianskej stolice“ na útraty mesteèka Vrbové rozobratá tunajšia starobylá gotická
veža, ktorá stála na tri siahy (t. j. približne
jedenásJ metrov) severne od terajšej klasicistickej veže postavenej v r. 1835.
Vtedajší vrbovský katolícky farár, neskoršie asesor, Michal Škultéty, to zapísal v poznámkach pripojených kmatrike
zomrelých, v ktorých tiež uvažoval, že
knovej veži môže byJ niekedy postavený
nový kostol. Pravdepodobne to uviedol aj
do pamätnej listiny, ktorú vložil do f¾aše
adal zamurovaJ v základoch novej veže.
Škultéty sa nerád lúèil so starou vežou, veï zahorekoval, že tá veža svysokým špicom za mnohé roky síce rozpuknutá i hromom uderená, ale bez ublíženia
(len niektorým pánom pozdávala sa nebezpeèná), musela byJ zbúraná. Jemu môžeme vïaèiJ aj za to, že podobu zbúranej
veže na jej pamiatku zveènil do skromného náèrtku, ktorý vtesnal do poznámok.
Pozoruhodné je, že aj predošlá starobylá gotická veža - tak ako terajšia - bola
postavená osobitne, mimo kostola.
Keï stolièná vrchnosJ nariadila zbúranie veže, iste sa nemohlo tušiJ za akých
okolností a s ko¾kým obetami sa bude
stavaJ nová veža. Šlo o úmornú, nieko¾koroènú prácu strpèenú epidémiou cholery, ktorá koncom leta roku 1831 zachvátila naše kraje a vo Vrbovom vpriebehu
šiestich týždòov postihla približne každého štvrtého-piateho obyvate¾a, zväèša živite¾ov rodín - a z nich takmer polovicu
zložila do hrobu.
Ing. Michal MACO

Lyžiarsky výcvik
podBabouhorou
Jarné prázdniny už pomaly klopali na dvere. Vo vzduchu už bolo cítiJ vôòu blížiacich
sa vo¾ných dní. Pre vyše tridsaJ žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho roèníka Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom sa však oddych od školských povinností zaèal
oèosi skôr. Od 11. do 16. februára sa zúèastnili lyžiarskeho kurzu v Oravskej Polhore,
na chate Slaná voda pod známou Babou horou. V sprievode svojich vyuèujúcich, plniacich zároveò úlohu lyžiarskych inštruktorov, sa niektorí zoznamovali s lyžiarskym športom od úplných základov, iní sa v brázdení svahov zdokona¾ovali v lyžiarskom stredisku
Grúniky. Poèasie aj snehové podmienky nádejným lyžiarom prialo poèas celého pobytu,
a tak si deti naplno vychutnávali lyžovaèku na slnkom zaliatych kopcoch. K dobrej nálade prispel aj každodenný pestrý program po lyžiarskom výcviku. V horskej chate mali
žiaci k dispozícii stolný tenis a biliard a k dennému programu patrili aj vychádzky do zimnej oravskej prírody. Popri zábave sa však nezabudlo ani na teoretickú prípravu mladých
lyžiarov - vyuèujúci mali pre nich každý deò pripravené videoprednášky na rôzne témy
súvisiace s lyžiarskym športom. Všetci žiaci odchádzali po šiestich dòoch s množstvom
pekných nových zážitkov a skúseností.
Poïakovanie za prípravu, organizáciu a vydarený priebeh celého lyžiarskeho kurzu
patrí vedeniu školy, pani zástupkyni Mgr. M. Svítkovej, pani zdravotníèke a vyuèujúcim
azároveò inštruktorom Mgr. P. Hornákovej, Mgr. M. Slivanskej a Mgr. J. KuJkovi. Veríme, že sa nám podarí stretnúJ sa na zasnežených svahoch aj o rok.
I. ZŠ

Aký bude koneèný verdikt?
Róbert Reško èelí obvineniu z ïalšieho
trestného èinu - tentoraz z lúpeže. Vdecembri m. r. ho Okresný súd v Trnave uznal vinným za výtržníctvo a vraždu Mareka
Kalužu vo Vrbovom v roku 2015 a uložil
mu nepodmieneèný trest odòatia slobody
na dobu 19 rokov so zaradením do III. nápravnovýchovnej skupiny s maximálnym
stupòom stráženia. Keïže obvinený sa odvolal, rozsudok ešte nenadobudol právoplatnos>. Syn sa stíhaniu vyhol, pretože
vèase vykonania skutku bol ešte maloletý.

Nohejbalový klub Vrbové a mesto Vrbové Vás pozývajú na

Nohejbalový turnaj
O pohár mesta Vrbové
Vrbové, telocvièòa II. Základnej školy
25. marca od 9.00 do 17.00 hod.

