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More a slnko dýchajúce do tváre
Žiačka Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom Margarétka Ondrejková dosiahla
fantastický výsledok v speváckej súťaži konanej v talianskom San Reme. Viac sa dočítate na strane 4.

Naše výstavy v mesiaci máj
Z tvorby Danky Pekarovičovej
Dom kultúry Vrbové
otvorené v pracovné dni, alebo pre organizované skupiny po telefonickom
dohovore na čísle
0915 383 456
Vlado Pagáčik: Tvorba z nití a z dreva
Kúria M. Beňovského

Stavanie mája patrí vo Vrbovom medzi tradičné podujatia. Bolo tomu tak aj tento rok.
-rb-, PK

otvorené v pracovné dni, alebo pre organizované skupiny po telefonickom
dohovore na čísle
0903 269 459
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Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom č. 95/IV/2018 a č. 96/IV/2018 zo dňa 26. apríla 2018
a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018
na nájom nebytových priestorov v budove „Hačkovec“, Ul. Beňovského 336/1, Vrbové a vyzýva na podanie najvhodnejších súťažných návrhov k uzavretiu nájomných zmlúv
A) Priestor na prízemí vpravo, od dvora (býv. kozmetické štúdio): 49,50 m2 (+ 3,70 m2 ostatné plochy)
B) Priestor na prízemí vľavo, od dvora (býv. posilňovňa):
30,00 m2 (+ 3,70 m2 ostatné plochy)
Nebytové priestory je možné na základe OVS č. 5/2018 získať do nájmu aj jednotlivo!

Predkladanie súťažných návrhov do 28. mája 2018, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS č. 5/2018 (súťažné podklady) vrátane VZOROV nájomných zmlúv k nebytovým priestorom sú
zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta
Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom č. 93/IV/2018 a č. 94/IV/2018 zo dňa 26. apríla 2018
a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2018
na nájom nebytového priestoru - objekt „Likusovka“ vo dvore býv. SOU Vrbové a vyzýva na
podanie najvýhodnejšieho súťažného návrhu k uzavretiu nájomnej zmluvy

„Likusovka“ bez súp. čísla, vo dvore býv. SOU o výmere 75,40 m2
(nebytový priestor, ktorý je predmetom súťaže je pre budúceho nájomcu využiteľný ako dielňa, sklad alebo viacmiestna
garáž).
Predkladanie súťažných návrhov do 28. mája 2018, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS č. 6/2018 (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

Oceňovanie aktívnych občanov

Ocenenie Vladimírovi Hulvanovi
st. bolo odovzdané vo vrbovskom
seniorskom zariadení, kde trávi
jeseň života.
Pri príležitosti jubilea nášho mesta
a jubilea nášho štátu mesto Vrbové postupne oceňuje dlhodobo aktívnych
občanov. 27. apríla o 12.00 hod. boli do
Beňovského kúrie pozvaní členovia MO
Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové,
Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Vrbové a Slovenského
záhradkárskeho zväzu – záhradkárska
osada Vysoké sady Vrbové.
Po privítaní Ing. Vladimír Bzdušek
predstavil zbierku historických pohľadníc Vrbového. Všetci si pri tom mohli
zaspomínať na premeny nášho mesta.
Potom sa prítomným prihovorila pri-

mátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. Vyzdvihla ich záslužnú činnosť pre
rozvoj nášho mesta a našej spoločnosti, vrátane tých, ktorí už nie sú medzi
nami.
Vzápätí im udelila mestskú Pamätnú
medailu. Z jej rúk si tiež prevzali Vrbovský historický fotoalbum. Neformálne
posedenie s pohostením milú slávnosť
uzavrelo.
Ocenení za MO Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové
In memoriam Rudolf Horňák, zakladajúci člen výboru MO SRZ Vrbové.
Zakladajúci členovia (1977):
Michal Adamec, Vladimír Hulvan st.,
Michal Sudora.
Dlhoroční funkcionári:

Štefan Bielko, Peter Böhm st., Miloš
Hulvan, Ing. Igor Mišech, terajší predseda MO SRZ Vrbové a viceprezident
Rady SRZ.
Ocenení za Základnú organizáciu
chovateľov poštových holubov Vrbové
In memoriam Vladimír Bzdušek (prevzal syn Ing. Vladimír Bzdušek),
In memoriam Karol Breče (prevzal brat
Pavol Breče).
Zakladajúci členovia (žijúci):
Oto Kubala, Vladimír Gondál.
Za Slovenský záhradkársky zväz
– záhradkárska osada Vysoké sady
Ladislav Záhorec, Ing. František Lányi.
-rb-, PK
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Čistenie Vrbového
Zamestnanci firmy SEMIKRON sa
rozhodli pre pekný skutok – vyčistiť
Družstevnú a Sietnu ulicu. Stalo sa tak
10. apríla. Že nešlo o malú prácu, svedčí
aj skutočnosť, že na týchto dvoch
uliciach sa vyzbieralo 20 vriec odpadu
a dva televízory.
Ako nás informovala zamestnankyňa
firmy pre externú komunikáciu
Veronika Pintešová, v tejto činnosti
chcú pokračovať aj v ďalších rokoch.

†

Ako ticho žila, tak ticho odišla, skromná
vo svojom živote, veľká vo svojej láske
a dobrote. Dňa 23.
mája uplynie 19 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mama,
babička a prababička

Mária SVITKOVÁ.

Zároveň vyslovila presvedčenie, že sa k
nim postupne pripojí oveľa viac ich
zamestnancov.
Je to však nasledovaniahodný príklad
aj pre ďalšie organizácie v meste, ako
i jednotlivých občanov. A zároveň
otázka na spytovanie si svedomia: Kde
sa berie toľký odpad po našich uliciach?
Nezanedbali sme niečo vo svojom
vzťahu k svojmu okoliu, vo výchove?
-rb-

P/P1-No 778/18

v mesiaci máj 2018

Dušan Urban

Mária Krajčovičová
Marta Košťálová
Milada Marciusová
Anna Jamborová
Jana Letková
Marta Kunicová
Ladislav Paulovič
Kvetoslava Kolesová
Jaroslav Fidler
Ľubomír Križan
Mária Zimová
Ján Marcius
Irena Tóthová
Margita Rafajová
Lukáš Lagin
Anna Borovská
Eva Podmelová
Ján Igaz
Daša Kuchárová
Elena Boorová
Viliam Klčo
Bernard Gažík
Anna Vydarená
Ing. Marián Šmacho
Oľga Pakánová
Mária Vančová
Antónia Kurincová
Zdenka Vičanová
Alžbeta Kubaľáková
Rudolf Lehuta
Terézia Novotová
Jozef Kunik
Margita Sudorová
Anna Hulvanová
Ján Lajda
Michal Adamec
Vilma Lysá
Anna Hodermanová
Ján Hesko
Emília Polešenská

Srdečne blahoželáme !

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas.
Spomienky sú trvalejšie, než
kvety najkrajšie,
kvety zvädnú,
no spomienky nám zostanú.
Dňa 4. mája uplynulo
5 rokov od smrti nášho
drahého manžela, otca
a dedka

Dňa 21. mája si pripomenieme 10. výročie
úmrtia našej drahej

†

DALMY
PAKANOVEJ.

Karola SLOVÁKA.

S láskou a úctou spomína dcéra Anka a nevesta
Alena s rodinami.

Naši jubilanti

Kto ste ho poznali, venujte
mu
tichú
spomienku.
Navždy zostaneš v našich
srdciach. Manželka Darina,
syn Marcel a dcéra Miriam s rodinou.

P/P2-No-????

P/P1-No 783/18

Pohrebná služba Vrbové

NON STOP

Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501

S láskou a úctou
spomínajú manžel
Miroslav, dcéra Andrea
a rodina Schönfeldová.

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória
ZDARMA.

†

Zostala len bolesť a smútok v duši...
Dňa 8. mája uplynulo dlhých 8 rokov,
kedy navždy odišiel
náš dobrý a starostlivý
manžel, otec, dedko,
brat, švagor a kamarát

Peter FULJER.
S úctou a láskou spomína manželka, syn,
dve dcéry s rodinami,
8 vnúčat, ako aj ostatná
rodina. Spomínajte
s nami. Ďakujeme.

P/P2-No-230/18
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Keď sa spoja sily, dokážeme oveľa viac
Vzájomne sa podržíme, pomôžeme
a dosiahneme mnoho. Podať a prijať
pomocnú ruku je jeden z najvzácnejších darov, ktoré človek môže inému
darovať. Deje sa to neustále, väčšinou
však nebadane, nevediac o nezištnosti,
odvahe, či námahe. Často krát si človek
ani neuvedomuje, kto a čo všetko stojí
a stálo za ním, aby mu podoprelo chrbát v najťažších chvíľach, ukázalo
správnu cestu, či pomohlo vstať. Keď sa
sily spoja, nastane akési zvláštne puto,
reťaz medzi srdciami. Je to jednoduchá
ľudská láska, teplo, ktoré rozohrieva
duše. V tomto duchu sa niesol aj koncert na pomoc Margarétke Ondrejkovej pri jej speváckej ceste do San Rema,
ktorý sa konal 13. apríla vo Vrbovom.
Keďže o finančnej náročnosti sme sa už
zmienili, ľudia ochotne začali pomáhať
Maragrétkinym rodičom. Aj koncert bol
jednou z častí dlhej reťaze vedúcej k
splneniu sna talentovaného dievčatka.
Každý z nás tvoril ohnivko, ktoré je
podstatné, pevné a nenahraditeľné.
Žiačky speváckeho oddelenia Cirkevnej
základnej umelecekej školy sv. Gorazda
vo Vrbovom spolu so svojimi učiteľkami Bc. Lenkou Záhorcovou a PaedDr.
Petrou Cmarkovou Breče chceli rovnako pomôcť, ako vedeli. A keďže vedia
spievať, pomáhali svojím spevom. Dobrovoľné vstupné venovali Margarétke,
aby sa mohla vydať na svoju spevácku
cestu.
Grand finále sa konalo 18. apríla

vo svetoznámom divadle
Ariston v talianskom meste San Remo. Týždeň
v tomto čarovnom meste
priniesol našej hviezdičke
a jej mamine veľa nezabudnuteľných
zážitkov,
veď prvý raz boli tak ďaleko, prvý raz pri mori
a hneď vďaka talentu, ktorý sa ukrýva v hrdle nenápadného a skromného
dievčatka. Vyhlásenie výsledkov bolo až v sobotu
21. apríla v neskorých večerných hodinách, ale čakať sa oplatilo. Margrétka
vyhrala 1. miesto. Spomedzi mnohých talentovaných detí celého sveta sa
stalo víťazkou to naše,
slovenské. Štart má teda
za sebou ten najúspešnejší a nám už teraz zostáva len sledovať, ako
bude žiariť a prinášať radosť svojím spevom.
Všetkým, ktorí Margrétke
držali päste, všetkým, ktorí jej boli ochotní pomôcť,
patrí obrovské ĎAKUJEME. Stali ste sa ohnivkom
v reťazi jej splneného speváckeho sna. Poďakovanie
patrí však aj Ing. Marekovi
Bučkovi, konateľovi spoločnosti HB STEEL

S členmi tímu

S českou fianlistkou
a jeho manželke, ktorí Margarétku
priam „na rukách preniesli cez veľkú
rozbúrenú vodu“, mestu Vrbové a primátorke mesta Vrbové Dott. Mgr. Eme
Maggiovej, ktorí ochotne poskytli prostredníctvom OZ Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ sv. Gorazda Margarétke finančný dar, osobitne však patrí
ešte jedno poďakovanie, pretože dobro a ochota sa snúbia s láskou a úprimným činom aj v dnešnej dobe. Vetchá
babička, ktorá si prečítala o našej malej
hviezdičke Margarétke v novinách,
v jednoduchom, skromnom oblečení,
ako prvá oslovila na ulici s láskyplným
pohľadom a natiahnutou dlaňou. Skrývala v nej 20 eur. A z jej úst plynuli nádherné slová plné očakávania, túžby
a ochoty. Ochoty pomôcť Margarétke,
prispieť jej, aby mohla spievať vo veľkom San Reme. ,,Pre Margarétku...“ Aj
z toho mála, čo dostáva, darovala cudziemu dieťaťu šancu. Pomohla vrúcne, pomohla s nádejou pre mladý svet.
Ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEME za
šancu nesklamať Vaše nádeje.
-CZUŠ-
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Sv. Florián sa skveje v novej kráse
V roku 2009 prebehla rekonštrukcia
centrálnej mestskej zóny, ktorej súčasťou je aj Námestie sv. Cyrila a Metoda,
rozprestierajúce sa okolo najstaršej
národnej kultúrnej pamiatky Vrbového, Kostola sv. Martina z roku 1397.

dobrovoľný hasičský zbor, ktorého členovia zasahujú pri požiaroch, havarijných udalostiach rôzneho druhu
a ochrane zdravia a majetku nás všetkých, ako poďakovanie za ich činnosť
vedenie mesta Vrbové sa rozhodlo dať

Reštaurátor so svojim tímom

Stav pred rekonštrukciou
V parčíku, ktorý bol kedysi cintorínom a tiekol cezeň aj Cintorínsky potok, sú umiestnené dve sochy. Z obdobia baroka pochádza socha sv. Floriána.
Podstatne mladšia je socha sv. Jána
Nepomuckého z roku 1921, ktorú posvätil spoluzakladateľ 1. Česko-Slovenskej republiky a bojovník za rovnoprávne postavenie Slovákov v nej Andrej
Hlinka. Obe sochy po rekonštrukcii
centrálnej mestskej zóny zostali v pôvodnom stave. Zub času a neodborné
zásahy sa podpísali hlavne na soche sv.
Floriána. Keďže máme v meste aktívny

vyčistiť sochu sv. Floriána a zrekonštruovať ju. Veď sv. Florián je patrónom
hasičov, pekárov, hrnčiarov, taktiež
ochranca pred neúrodou, búrkou, pred
požiarom a vodou. Znázorňuje sa v ľavej ruke so zástavou, v pravej ruke
s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Sv. Florián pochádzal
z dnešného Rakúska. Bol plukovníkom
za čias rímskeho cisára Diokleciána
a zomrel mučeníckou smrťou 4. mája
roku 304, čo je v súčasnosti Deň hasičov.
Na rekonštrukciu sochy sv. Floriána

po výberovom konaní bol zazmluvnený
reštaurátor Mgr. art. Peter Šimon. Keďže socha bola značne poškodená, začiatkom novembra 2017 musela byť
prevezená do ateliéru, kde bola očistená pomocou horúcej pary (cca 150°C)
od machov, lišajníkov, rias, až do hĺbky,
aby sa zlikvidoval ich koreňový systém.
Zo sochy boli odstránené amatérsky
dorábané prvky z malty. Pôvodný materiál, z ktorého je socha vytvorená, je
piešťanský pieskovec. Päta podstavca
musela byť odsolená. Bola zrekonštruovaná polychrómia a preukázané zlátené časti boli tiež zrekonštruované. Na
záver bol celý povrch diela zakonzervovaný hydrofóbnym prípravkom.

Vydarená rekonštrukcia sochy

Poškodenú hlavu sochy bolo potrebné zlepiť

„Bohu na slávu – blížnemu na
pomoc.“
Ing. G. VALOVÁ
Útvar výstavby, územného
plánovania, dopravy a životného
prostredia
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Vrbovské premeny už majú víťazku
Hlas Vrbového v spolupráci s kozmetičkou Zdenkou Hlinkovou a kaderníčkou
Soňou Vančovou vyhlásil súťaž pre
ženy, v ktorej stačilo iba vystrihnúť
a vyplniť kupón z Hlasu Vrbového a už
iba počkať na vyžrebovanie a mať troška šťastie. Tentoraz sa šťastie usmialo
na Darinku Dugovú z Vrbového. Moderný strih, vyživenie vlasov, omladzovanie pleti s pekným a kvalitným mejkapom spolu s cennými radami ako
naďalej pokračovať v staraní sa o pleť,
to všetko čakalo na našu výherkyňu.
Gratulujeme. Vrbovské premeny pokračujú už v budúcom čísle!
-BR-

Pred premenou

Súťaž Vrbovské premeny
prinášajú

Šikovná kaderníčka pri práci

Po premene
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Mesto Vrbové Vás pozýva na

Prijatie novorodencov
nášho mesta narodených v poslednom štvrťroku 2017
a prvom štvrťroku 2018.

VRBOVÉ,
MESTSKÁ KNIŽNICA,
23. MÁJA O 14.00 HOD.
Súčasťou bude i sadenie stromčekov, ktoré budú niesť mená
našich malých občanov.

MESTO VRBOVÉ VÁS SRDEČNE POZÝVA NA OSLAVU
DŇA DETÍ,
KTORÁ SA USKUTOČNÍ VO VRBOVOM
V PIATOK 1. JÚNA 2018 O 15.00 HOD. PRED DOMOM KULTÚRY.
Moderuje „šaško“ Miroslav Kasprzyk
PROGRAM:
15.00 PIESNE O KNIHÁCH JOBUSOVÝCH
16.00 O MAŠKRTNOM KLAUNOVI – rozprávka o dvoch klaunoch, ktorí sa so svojou maringotkou
túlajú po svete a robia deťom radosť. (DIVADLO PRI KOLKÁRNI)
17.00 HANIČKA A MURKO – koncert Haničky a Murka je dynamické pesničkovo-divadelné vystúpenie
určené pre malé deti v škôlkarskom veku. Spevácka dvojica Hanička a Murko tvoria farebné,
mäkučké a priateľské bábky – dievčatko Hanička a jej kocúrik Murko.
18.00 SMIECHTISKO – príbeh o mieste, kde končia hračky, ktoré deti vyhodia do smetí. (DIVADLO
PRI KOLKÁRNI)
Maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie a všetko, čo k tomu patrí.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME !!!

10/2018
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Seniori hodnotili trojročné volebné obdobie

Dňa 18. apríla sa uskutočnila výročná členská schôdza MO JDS vo Vrbovom. Bolo na nej prítomných 165 členov z celkového počtu 247 členov. Jej
účastníci vzali na vedomie správu o činnosti za uplynulé trojročné volebné obdobie a správu revíznej komisie, schválili hospodárenie za uplynulé
3 roky, rozpočet na rok 2018, plán aktivít na rok 2018 a pre budúce štvorročné volebné obdobie Martu Raﬀayovú za predsedníčku MO JDS, Vieru
Sabovú za tajomníčku MO JDS a Jána Štefka za pokladníka. Členmi výboru
sa stali (alebo boli potvrdení) Jarmila Sopóciová, Gabriela Zelenayová,
Mária Madžová a Miroslav Prstek. Do revíznej komisie boli zvolení: Ján
Sabo za predsedu, Jaroslav Madžo a Jaroslav Zelenay za členov.
Medzi vydarené a členmi obľúbené
Jednota dôchodcov bola na Slovensku založená v roku 1990, ako združe- patria zájazdy na termálne kúpalisko.
nie občanov staršieho dôchodkového Uskutočnilo sa ich päť. No naši členovia
veku a jej úlohou je chrániť práva sa zúčastňujú aj zájazdov, ktoré organia oprávnené požiadavky dôchodcov, zuje MsSČK a Únia žien.
sleduje vývoj ich životnej úrovne, navrKrásne počasie (nie vždy) a termálna
huje príslušné opatrenia, poskytuje so- voda pomáhajú k zlepšeniu nášho
ciálnu, zdravotnú a právno-poraden- zdravia. Keď o zájazdoch, tak treba sposkú pomoc svojim členom v rámci svo- menúť najmä Vianočné trhy, každoročjich možností.
ne vo Viedni, krásna výzdoba, množMestské a základné organizácie reali- stvo lahôdok, lákavé suveníry, darčeky
zujú túto činnosť v mieste svojich orga- a priateľské posedenie prispeli ku krátnizácií. MO JDS vo Vrbovom bola zalo- kemu zabudnutiu na každodenné stažená v roku 1999. Naša organizácia má rosti.
k dnešnému dňu 247 členov. Členské
Zaujímavá a poučná bola i beseda
príspevky 2,50 € sa vyberajú na člen- „Bezpečná jeseň života“, previedla Mgr.
ských schôdzach. Za uplynulé obdobie kpt. Jakubčáková z polície z Trnavy.
nemali členský príspevok zaplatený A bolo nám do spevu, či už tri razy
ôsmi členovia, automaticky strácajú s DUO Danyo, ktorí s nami nahrali piečlenstvo.
seň na CD, „Z Vrbového do Krakovian“,
Na rok 2018 z 247 členov nemá za- alebo každoročne na vystúpení súboplatený členský príspevok 24 členov rov pri ZO JDS v Piešťanoch a tiež v Maa majú možnosť dnes si členské zapla- duniciach, kde sme si vypočuli a mohli
tiť. Za uplynulé obdobie zomreli, odsťa- aj zaspievať ľubozvučné piesne z regióhovali sa, alebo odhlásili 49 členovia, nov na Slovensku.
nových členov bolo prijatých 71.
A keď som spomenula Madunice, neKO JDS každoročne prideľuje OO JDS možno nezaspomínať na Fašiangový
poukazy na kúpeľnú liečbu, spolu sme ples seniorov, Majáles v Chtelnici, či
dostali 30 poukazov.
opekačku na Hubine, Šterusoch a BanPodľa plánu práce bolo 34 výboro- ke.
vých schôdzok a 6 členských. V rámci
Nie malá účasť bola i na akciách „Flózdravotníckej prevencie a fyzioterapie ra Bratislava“, Benefičný koncert v Brabolo 5 prednášok, zúčastnilo sa 156 tislave, divadelné predstavenie v Chtelčlenov. Najväčší záujem bol o doplnko- nici, divadelné predstavenie „Móric
vú výživu ako nám pomáhajú bylinky.
Beňovský“ vo Vrbovom, koncert žiakov

CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom, festival
v Krakovanoch, Kapustové hody v Trebaticiach, Katarínska zábava v Borovciach a Reumatologický deň v Trnave.
Medzi pravidelné akcie, ktorých sa
zúčastňujú naši členovia, patria tiež pochovávanie basy, MDŽ, kladenie vencov k pomníku padlých pri príležitosti
oslobodenia Vrbového, stavanie mája,
Deň matiek, Deň narcisov, oslavy na
Bradle a Pustej Vsi, beh zdravia, posedenie občanov nad 70 rokov, v spolupráci so ZO JDS Chtelnica zúčastnilo sa
20 členov na 6-dňovom zájazde v Turčianskych Tepliciach, MO JDS usporiadalo už dva zájazdy do Talianska, zúčastnilo sa 39 a 43 členov.
Žiaľ, niektorých akcií sa zúčastňuje
pomerne málo členov. Medzi ne patrí
Medzinárodný deň veteránov a výročie
ukončenia Prvej svetovej vojny (11. 11.
o 11. hodine), rôzne koncerty a podobne.
Naša organizácia usporiadala 2. októbra 2015 „Športové popoludnie“ pre
seniorov okresu Piešťany. Športovalo
34 súťažiacich v šiestich disciplínach
disciplínach. Športovci získali zlaté,
strieborné a bronzové medaily za I., II.
a III. miesto. Tí, ktorí ani jednu medailu
za umiestnie nezískali, odniesli si medailu za účasť. Športové popoludnie
bolo vynikajúcou akciou, kde sa nielen
súťažilo, ale nadviazalo sa množstvo
priateľských vzťahov.
Okrem toho sa členovia Jozef Drinka
a Jaroslav Madžo pravidelne zúčastňujú na krajských a celoštátnych športových akciách, na ktorých získali vždy
výsledky a za umiestnenie doniesli zlaté a strieborné medaily.
Ako už bolo spomenuté, členský príspevok je 2,50 €, a preto sme i tento
rok požiadali o dotáciu TTSK 663 €
a MsÚ Vrbové o 1200 €.
Záverom vám ďakujem za pozornosť,
členom výboru za celoročnú obetavú
prácu a všetkým nám „Hurá do akcií“,
ktoré sú naplánované na rok 2018
a o ktorých sú členovia v dostatočnom
predstihu informovaní vo vývesných
skrinkách, v Hlase Vrbového a mestským rozhlasom.

Marta RAFFAYOVÁ,
predsedníčka MO JDS
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