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10. februára sa vo Vrbovom uskutočnilo podujatie Zem spieva. V rámci neho sa predstavil skvelý tanečný
súbor Kumšt. Viac o podujatí píšeme na strane 4.

Veselé veľkonočné sviatky čitateľom Hlasu Vrbového a všetkým vrbovským občanom
želá vedenie mesta a redakcia Hlasu Vrbového.
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Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Vrbové v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové, s predpokladaným nástupom od 1. júna 2018
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov:
•
odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy •
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických •
úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
stupni vzdelania,
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR •
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné •
profesijný štruktúrovaný životopis,
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre •
písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov •
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
a odborných zamestnancov v znení neskorších •
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej
predpisov,
spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho
•
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
pedagogického zamestnanca,
•
absolvovanie prvej atestácie,
•
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
•
bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita,
uvádzaných v prílohe žiadosti,
komunikatívnosť,
•
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
•
zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona
č. 317/2009 Z. z.,
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
•
znalosť školskej legislatívy a základná znalosť
neskorších predpisov.
problematiky riadenia školy,
•
znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických
vzťahov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne
do podateľne Mestského úradu Vrbové, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Vrbové, Štefánikova 15/4, 922 03 Vrbové
v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Vrbové“ do 2. apríla 2018 do 12.00 hod.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia
do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.
Vrbové, 28. februára 2018
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Prerušenie distribúcie elektriny
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľa
povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm.
t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení vás informujeme,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej
sústavy, budú dňa 19. apríla bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 9.00 do 14.45 hod.:
Sídl. 9. mája č. 23, 6/BL, Ul. M. Beňovského č. 45, 45/BL, 47, 49, 51, 55/
D1, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75/D2, 77, 79, 81, 83, 83/VE, 87, 89,
Piešťanská cesta č. 1, 10, 14, 14/BL, 14/TS, 14/VS, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 5/BL, 5/VE, 5/ZA, 52,
54, 7, 8, Družstevná ul. č. 1, 11, 2, 3, 3/PR, Ul. P. Jantauscha č. 10, 10/BL,
Krátka ul. č. 1, Ul. Fr. Kráľa č. 1, 11, 13, 15, 17, 1711, 19, 21, 23, 23/OP,
25, 25/OP, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33/OP, 34, 35, 36, 37, 37/ZA, 38, 39,
41, 41/BL, 42, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 7, 9, Semenárska
ul. č. 1, Slovanská ul. č. 1/D1, 1/D2, 11, 13, 14/D1, 14/D2, 15, 16, 18, 19,
19/VE, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30/BL, 30/D1, 30/D2, 30/VE,
31, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6/D1, 6/D2, 7, 8, 8/VE, 9.
Ing. Miroslav HARNOŠ, vedúci správy energetických zariadení
Viera ŽABKOVÁ, technička odstávok
Západoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Vrbové v súlade s Uznesením
MsZ vo Vrbovom č. 38/III/2018 zo dňa
1. marca 2018 a v zmysle ustanovení
§ 9 ods. 2 písm. b); § 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 za podmienok schválených
Uznesením MsZ vo Vrbovom č. 39/
III/2018 zo dňa 1. marca 2018 týmto
vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
č. 4/2018
na predaj pozemkov pod garáže
- lokalita Hoštáky, Vrbové.
Predkladanie súťažných návrhov
do 24. apríla 2018, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS č. 4/2018
(súťažné podklady) vrátane VZORU
kúpnej
zmluvy
sú
zverejnené
na webovej stránke mesta www.
vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta
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Materská škola, Sídl. 9. mája 322, Vrbové vyhlasuje v súlade § 59 zákona
č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009
Z. z.

ZÁPIS DETÍ na školský rok 2018/2019
Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v budove MŠ na Sídlisku 9. mája aj
na Súkenníckej ul. od 9. apríla 2018, alebo stiahnuť na www.msvrbove.sk
Kompletne vyplnené žiadosti budeme prijímať:
•
osobne 24. a 25. apríla 2018 od 9.00 do 15.00 hod. v kancelárii MŠ
na Súkenníckej ul.
•
e-mailom info@msvrbove.sk
•
poštou
Prednostne sa prijímajú deti:
•
s odloženou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
•
ktoré dovŕšili 5. rok veku
•
s nástupom k 3. septembru 2018
•
od 3 rokov

Naši jubilanti

v mesiaci apríl 2018

60 rokov: Peter Plencner
Ján Šutvaj
Mária Vrábliková
Miroslav Miklík
Pavol Snoha
Anna Kybová
Jozef Sabo
Zdenka Martinkovičová
65 rokov: Marta Strečanská
Anna Megová
Jaroslav Šašo
Oľga Adamcová
Alena Sudorová
Peter Prvý
70 rokov: Dušan Foksa

Mesto Vrbové vás pozýva na

Pietny akt pri príležitosti 73. výročia
oslobodenia Vrbového

Vrbové, pri pomníku padlých štvrtok 5. apríla o 15.00 hod.

75 rokov: Charlotta Kubicová
Jarmila Lukáčiková
80 rokov: Anton Jurica
Oľga Lajdová
81 rokov: František Havrlent

Odišla si tichúčko, ako odchádza deň,
no v našich srdciach zostáva spomienka len.
Milovali sme Ťa, Ty si milovala nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.

83 rokov: Gabriel Honig
Ján Šalát

†

Dňa 25. marca si pripomenieme tretie výročie, čo nás navždy
opustila milovaná mamička, stará mama a prababička

Antónia HOLÁNOVÁ.
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú synovia Miloš, Peter a Marcel
s rodinami
P-No - 500/2018

85 rokov: Kvetoslava Motyčková
86 rokov: Eleonóra Švarová
Mária Jurčová
87 rokov: Juraj Nižnanský
89 rokov: sr. Gema Zuzana Tomková

Tú lásku k vám, čo stále žije v nás,
neodnesie nikdy žiaden čas.

†

84 rokov: Helena Lagová
Anna Nižnanská

90 rokov: Serafín Murín
Jolana Snohová

Hoci od odchodu našich drahých rodičov

91 rokov: sr. Terézia Margita
Lukáčiková

PETRÁKOVCOV

do večnosti prešlo 30 rokov (otec) a 25 rokov
(mama), stále
na nich s úctou a vďakou
spomíname.
Všetkých, ktorí ste ich poznali, prosíme o tichú
spomienku a modlitbu.
Dcéry Otília a Mária s rodinami.

92 rokov: Rudolf Stráňava
93 rokov: Helena Böhmová
94 rokov: Juliana Drinková

Srdečne blahoželáme !

-N-

Pohrebná služba Vrbové

NON STOP

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

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória
ZDARMA.

†

Dňa 10. marca uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustila naša mamička
a babička

Elena SPÁLOVÁ,
rodená Obuchová.

S láskou a úctou
spomínajú - dcéra
Elena a synovia Igor a
Miroslav s rodinami.
-N-
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Vo februári ZEM SPIEVA(la)
s Poľnohospodárskym družstvom
Vrbové
V poslednú fašiangovú sobotu ZEM SPIEVA(la) vo Vrbovom.
A nielen spievala, ale aj tancovala a zabávala sa
s Poľnohospodárskym družstvom Vrbové. Vrbovčania, ale aj
priatelia z okolitých obcí a družstiev, si vychutnali tanec
a spev populárnych folklórnych súborov, zabavili sa
na humore moderátora Petra Marcina a do tanca ich vyzvala
aj známa porotkyňa Barbara Morongová.
Poľnohospodárske družstvá sa od nepamäti aktívne
podieľali na kultúrnom dianí v obciach a v mestách. Družstvá
žili ľuďmi a ľudia družstvami. Slávnosti či veselice v réžii
družstva boli ideálnou príležitosťou pre zamestnancov,
členov, vlastníkov pôdy, a vlastne všetkých obyvateľov obce
či mesta stretnúť sa, porozprávať, zaspievať si či zatancovať.

Zem vo Vrbovom nielen spievala, ale aj
tancovala
Vrbovčanov, ale aj susedov z okolitých družstiev a obcí
programom Zem spieva sprevádzal jeden z najobľúbenejších
slovenských moderátorov Peter Marcin. O kultúrny zážitok
sa postarali Nebeská muzika z Terchovej, Tanečný súbor
Kumšt a Ľudová hudba Michala Nogu. Najviac ale všetkých
hostí rozhýbala svojou skvelou tanečnou školou porotkyňa
známa z televíznych obrazoviek Barbara Morongová.
Autor článku: Slovenské farmárske družstvo
a PD Vrbové

Známa porotkyňa Barbara Morongová
a obľúbený moderátor Peter Marcin
„Nesmierne sa teším, že sa nám spolu s naším partnerom
Slovenské farmárske družstvo podarilo zorganizovať toto
podujatie a nadviazať tak na tradície družstiev“, skonštatoval
Peter Nižňanský, predseda predstavenstva PD Vrbové.
S úsmevom na tvári zároveň podotkol, že s predsedami
iných družstiev si ešte klobúkový tanec nikdy nezatancoval.
Podujatia sa zúčastnila aj primátorka mesta Vrbové Ema
Maggiová: „S radosťou som prijala pozvanie na veľkolepú
šou od predstaviteľov PD Vrbové, hrdého člena skupiny
Slovenské farmárske družstvo. Potešil ma zoznam
účinkujúcich, ktorí zavítali do nášho mesta. Prijatie bolo
príjemné, priestory pripravené na vysokej úrovni, rovnako
ako samotný program. Som rada, že takto s úctou
zachovávame odkazy našich predkov, lebo to sú naše korene
a od nich sa odvíja aj naša budúcnosť“.
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O vrbovskom nárečí
Aj keď si uvedomujeme význam spisovnej slovenčiny,
vieme, že aj nárečie má svoju funkciu. Je to niečo podobné
ako so spoločenským oblečením a pracovným odevom.
V ostatných rokoch vznikajú nárečové slovníky nielen
celoslovenské, ale aj regionálne a miestne, ako aj slovníky
nárečia našich krajanov v zahraničí. Aj my už dlhšie
zhromažďujeme takýto materiál z Vrbového a máme ho
pripravený na zverejnenie.
Vrbovské nárečie patrí do makroareálu západoslovenských
nárečí, užšie k piešťanskému nárečiu. Piešťanským nárečím
sa hovorí na území, ktoré vymedzuje ľavý breh Blavy
s presahom k Smoleniciam, horný tok Dudváhu a severná
časť Malých Karpát. Administratívne ide o časti okresov
Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a severný cíp Trnavského
okresu.
Záujem o vrbovské nárečie je už staršieho dáta. Keď
v r. 1893 – 1897 český jazykovedec, profesor slavistiky
na viedenskej univerzite František Pastrnek (1853 – 1940)
získaval korešpondenčnou metódou západoslovenský
a východoslovenský nárečový materiál, vo Vrbovom pre
neho prepísal do nárečia rozprávku o poľovníkovi Ján
Halama a vysvetlil odlišné slová z rozprávky.
Vrbovským nárečím sa odborne zaoberal aj Koloman
Babilonský (1905 – 1973), ktorý vo Vrbovom pôsobil v rokoch
1932 – 1945 ako učiteľ, resp. riaditeľ meštianskej školy.
Novšie štúdiu na túto tému spracoval jazykovedec prof.
PhDr. Ivor Ripka DrSc. (* 1937).
Nami zhromaždená nárečová a hovorová lexika prirodzene
nezachytáva celú slovnú zásobu vrbovského dialektu,

Lyžovačka na jednotku
Na prelome februára a marca sa žiaci Základnej školy
na Školskej ulici vo Vrbovom už tradične zúčastňujú
lyžiarskeho výcvikového kurzu. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku. Novinkou však bolo družstvo snoubordistov,
ktoré sa škola rozhodla pridať k lyžiarom pre veľký záujem
žiakov o tento zimný šport.
Pre 34 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka a ich
troch pedagógov a zároveň inštruktorov sa na šesť dní stala
domovom chata Slaná voda v dedinke Oravská Polhora pri
poľských hraniciach. Za miesto praktického výcviku na svahu
sme zvolili neďaleké stredisko Grúniky.

ale hlavne špecifické výrazy, aj to nie v úplnosti. Dôvodom je
skutočnosť, že nárečie je na ústupe. Len málo používateľov
ho dobre ovláda. Frekvencia používania jednotlivých slov sa
časom mení. Poznamenávame, že niektoré z uvedených
výrazov sa dnes bežne používajú, iné sú už zriedkavé
a pozná ich len staršia generácia. Takisto ich rozšírenie je
rôzne. Niektoré nárečové slová sa využívajú celoslovensky,
iné na západnom Slovensku, ďalšie ešte v užšej oblasti
a niektoré len vo Vrbovom, prípadne v okolí. Niektoré slová
sú síce správne, ale vo Vrbovom sa používajú aj v inom
význame. Ukazuje sa, že väčšiu životnosť majú pejoratívne
a expresívne slová, rôzne vulgarizmy a nadávky. Preto je tu
táto skupina výrazne zastúpená, hoci sa tým nevyjadruje jej
skutočné využívanie.
Práca na takomto slovníku je dlhodobá, pretože sa nedá
vychádzať z hotových podkladov – tlačených zdrojov. Ak
áno, tak len v obmedzenej miere. Materiál treba zachytávať
predovšetkým z bežného ústneho prejavu miestnych ľudí.
Čiastočne sa dajú využiť i rukopisné záznamy súkromného
rázu, napr. osobná korešpondencia.
Vzhľadom na rôzne faktory nie je možné obsiahnuť celú
šírku problematiky. Snažili sme sa však zachytiť čo najviac
z toho, čo bolo možné. V tom nám boli nápomocní mnohí
obyvatelia nášho mesta, za čo im tu vyslovujeme úprimné
poďakovanie, viacerí z nich už nie sú medzi živými. Osobitnú
vďaku vyslovujeme šípkovskému rodákovi Ing. Michalovi
Macovi (1920 – 2009), ktorý sa podrobne zaoberal nárečím
svojej rodnej obce a v tomto smere spolupracoval aj
s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej
akadémie vied v Bratislave.
ĽB, PK
slnečné počasie. Všetky družstvá sa veľmi zodpovedne učili
a zdokonaľovali v lyžiarskom alebo snoubordovom umení.
Najväčší pokrok samozrejme zaznamenali tí žiaci, ktorí
na začiatku kurzu prvýkrát stáli na lyžiach či snouborde, ale
na konci už všetci dokázali bezpečne zdolať celý svah. Všetci
si domov priniesli veľa pekných zážitkov a nových vedomostí
a zručností. Nielen zo športovania, ale aj o pobyte v zimnej
prírode, prvej pomoci, regióne Oravy.
Za organizáciu celého kurzu ďakujeme Mgr. Milici Svítkovej,
vedúcej kurzu a Mgr. Petre Bališovej a Mgr. Miroslave
Slivanskej, inštruktorkám. Zároveň ďakujeme všetkým
rodičom, ktorí nám pomohli kurz zabezpečiť materiálne
– prispeli vecnými cenami do tomboly pre deti a najmä škole
venovali rozlišovacie vesty pre žiakov, ktoré nám poslúžia aj
v budúcnosti. Ďakujeme a veríme, že sa nám spoločne
podarí rovnako úspešný kurz zorganizovať aj o rok.
Základná škola Vrbové, Školská ul. a RZ pri ZŠ Vrbové,
Školská ul.

Vás pozývajú na

VEĽKONOČNÉ TRHY
OD 13. DO 17. HODINY
V STREDU
28. MARCA 2018
V PRIESTOROCH ZŠ NA ŠKOLSKEJ ULICI
Lyžiarsky a snoubordový výcvikový kurz prebiehal podľa
výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na zjazdovke
boli pre začínajúcich aj pokročilých lyžiarov i snoubordistov
veľmi dobré, svah bol vždy upravený a nepreplnený. Počasie
sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme síce
zažili aj mráz, vietor, sneženie, ale predovšetkým pekné,

Ponúkame:
veľkonočné kraslice, korbáče, veľkonočné
občerstvenie, veľkonočné pochúťky, blší trh.

ozdoby,

Pozývame všetkých stráviť s nami príjemné chvíle
vo veľkonočnej atmosfére!
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Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Mesto Vrbové vyhlasuje zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
pre školský rok 2018/2019. Zápis sa uskutoční:
vo štvrtok 5. a v piatok 6. apríla 2018, v čase od 14.00 do 17.00 hod., a to v týchto školách:
Základná škola, Komenského 2, Vrbové a Základná škola, Školská 4, Vrbové
Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.
Každá škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:

1. rodný list dieťaťa,
2. osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko). Treba mať so sebou
občiansky preukaz.

Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu určí riaditeľ, riaditeľka školy. Zapisujú sa deti narodené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Základná škola, Komenského 2,
Vrbové

Základná škola na Školskej ulici
vo Vrbovom

Naša škola poskytuje:

Škola ponúka:

•

jednozmenné vyučovanie v zmodernizovanej budove po
kompletnej rekonštrukcii ● vyučovanie AJ v povinnom
predmete od 1. ročníka ● vyučovanie druhého cudzieho
jazyka v povinnom predmete od 7. ročníka ● vyučovanie
informatiky v povinnom predmete od 3. ročníka ● rozšírené
vyučovanie telesnej výchovy - športovej prípravy na prvom
stupni ● športová trieda so zameraním na futbal, basketbal,
volejbal od 5. ročníka ● vyučovanie telesnej výchovy
v zrekonštruovanej telocvični ● začlenenie detí so špeciálno
– pedagogickými potrebami do štandardných tried
● starostlivosť o talentovaných žiakov – príprava na súťaže
a olympiády ● rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí
● spolupráca s MsK vo Vrbovom, Piešťanoch ● multifunkčné
športové ihrisko v areáli školy s umelým osvetlením ● účasť
detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik ● aktivity
projektov: ZŠ odborne, Zdravá škola, Modernizácia
vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projekty partnerskej
spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie a Vítkov, Školské ovocie,
SME v škole, IT Akadémia, Viem, čo zjem, Hovorme o jedle
● separovaný zber odpadu, zber elektroodpadu – Recyklohry,
zber batérií – Zbierame baterky, zber oleja, zber tonerov
● široký výber záujmových krúžkov – Aranžovanie,
Basketbalový krúžok, Cvičenia zo SJL, Čitateľský krúžok,
Florbalový krúžok, Futbalový krúžok, Kreslenie s počítačom,
Matematický krúžok, Netradičné športy, Putujeme za
rozprávkou, Stolnotenisový krúžok, Krúžok varenia, Športový
krúžok, Volejbalový krúžok ● využívanie výpočtovej
a prezentačnej techniky vo vyučovaní vo všetkých triedach
● vyučovanie v počítačovej a interaktívnej učebni, modernej
jazykovej učebni ● školský informačný systém s aktuálnymi
informáciami prezentovanými v TV ● zrekonštruované
priestory ŠKD vybavené projektormi, počítačmi a TV
s káblovým systémom ● 2 detské ihriská s preliezkami, krytá
vonkajšia učebňa ● príprava žiakov na T 5 a T 9, dosahované
nadpriemerné výsledky v T 5 a T 9

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyučovanie v modernom a príjemnom prostredí
kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami.
Vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka.
Vyučovanie informatiky a práce na PC v 4 zmodernizovaných učebniach výpočtovej techniky.
Vyučovanie v špeciálnych a klasických učebniach
vybavených modernou audiovizuálnou technikou,
interaktívnymi tabuľami a interaktívnymi dataprojektormi i tabletami.
Absolvovanie: Školy v prírode spojenej s plaveckým
výcvikom, Lyžiarskeho výcviku (všetko finančne
nenáročné vďaka príspevkom MŠVVaŠ SR a RR).
Začlenenie detí so špecifickými vývinovými poruchami
učenia do bežných tried.
Spoluprácu s asistentom učiteľa, špeciálnym pedagógom
a psychológom.
Popoludňajšiu činnosť vo vynovených oddeleniach ŠKD.
Realizáciu činnosti žiakov v žiackom parlamente.
Rozmanitú škálu krúžkov – nové športy - KIN-BALL
(3. miesto vo svetovej súťaži).
Šancu realizovať sa v medzinárodných súťažiach
s družobnou školou Vizovice.
Zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií,
výletov, kultúrnych podujatí, besied, prednášok, atď.
Zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí nás
reprezentujú na rôznych súťažiach a olympiádach.
Informácie výchovného poradcu o správnej voľbe pri
rozhodovaní sa v ďalšom vzdelávaní v profesijnom raste
žiakov.
Prípravu žiakov na celoslovenské testovanie aj zapájaním sa do programu Komparo, hradeného RR.
Dobré uplatnenie žiakov na stredných školách.
Možnosť zakúpenia desiatej v školskom bufete.
Chutné a kvalitné obedy v školskej jedálni.

Kontakt:
tel. číslo: 033/7792470
e-mail: zskomenskehovrbove@gmail.com
mobil: 0917 395 233
Informácie o našej škole môžete získať na
www.zskomvrbove.edu.sk

Tel. kontakt: 033/7718 008
e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk
Informácie o škole môžete získať aj na internetovej stránke
školy
www.zsvrbove.sk
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Vrbovčan na výstave
Do 13. januára mohli návštevníci Novej budovy Národného
múzea v Prahe vidieť výstavu Masaryk a Svatá země.
Predstavila fotografie z návštevy, ktorú prvý česko-slovenský
prezident vykonal vo Svätej zemi, vtedy ešte pod britskou
správou. „Na jar 1927, v dobe, keď Česko-Slovensko nemalo
ani desať rokov a Izrael bol iba snom budúcnosti, prišiel
prezident Tomáš Garrigue Masaryk do Svätej zeme, aby
navštívil Jišuv – Židov v Zemi izraelskej. Išlo o historicky prvú
návštevu oficiálnej hlavy štátu vo vtedajšej mandátnej
Palestíne. Zo symbolického hľadiska to bol prejav podpory
a jedinečná udalosť. Na túto cestu ľudia v Izraeli nikdy
nezabudli,“ vysvetlil kontext výstavy veľvyslanec štátu Izrael
v Českej republike Daniel Meron. Od januára tohto roku sa
výstava vydala na púť po českých a moravských mestách.
Túto informáciu v širšej verzii uverejnil časopis Český zápas
(č. 1/2018).
Pre nás Vrbovčanov je zaujímavé, že článok ilustruje záber
z Masarykovej návštevy v Jeruzaleme, pri ktorej ho sprevádzal
tamojší rabín Jozef Chaim Sonnenfeld (1848 – 1932),
pochádzajúci z Vrbového.
-rb-

Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla
o 17.00 hod. v kinosále Domu kultúry Vrbové.

Cena vstupenky 8 eur.
Vstupenky možno zakúpiť:
https://www.ticketportal.sk/Venue/103825

Predchádzajme požiarom !
Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, keď sa
spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých
materiálov, a tak vás dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré
každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých
občanov, ale i veľa požiarov či už hospodárskych budov,
stohov slamy, ale najviac sú pri týchto činnostiach ohrozené
lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je
stále človek a jeho hospodárska činnosť, t. j. zakladanie
ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a suchých porastov,
fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie
na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru.
Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým
osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde
by sa mohol rozšíriť. K spaľovaniu, či páleniu odpadu
zároveň upozorňujeme, že od 1. januára 2006 zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vydanou novelou č. 24/2004
Z. z. zakazuje vykonávať spaľovanie fyzickým aj právnickým
osobám. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad
likvidovať iným ekologickým spôsobom.
Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám
pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia
vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.
pplk. Ing. Peter GALBO, riaditeľ HaZZ Piešťany
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Náš veterán Peter Stolárik
víťazom Trnavskej župnej
bežeckej ligy
Bežecká súťaž Trnavská župná bežecká liga (TŽBL)
pozostáva z trinástich pretekov po území Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK). V tejto súťaži štartujú iba
pretekári žijúci v TTSK. Náš vrbovský pretekár P. Stolárik
odbehol v súťaži deväť pretekov, v ktorých zvíťazil. Získal
najviac bodov a vo svojej kategórii nad 70 rokov obsadil
1. miesto. Nadviazal tak na predchádzajúce víťazstvá v TŽBL,
ktoré získal ešte v kategórii nad 60 rokov.
Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov za rok 2017 sa
uskutočnilo v Suchej nad Parnou 24. februára v rámci
bežeckého podujatia Suchovská pätnástka. Tento beh bol
zároveň aj úvodným behom TŽBL 2018, na ktorom sa
zúčastnil aj náš bežecký veterán a úspešne odštartoval novú
sezónu, keď v súťaži TŽBL obsadil 1. miesto a celkovo
3. miesto v kategórii nad 70 rokov za účasti pretekárov
z celého Slovenska. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za
reprezentáciu.
-rr-

Mesto Vrbové vás pozýva na

Jarný vrbovský jarmok
v piatok a sobotu 20. a 21. apríla 2018
Z kultúrneho programu:

Piatok 20. apríla
17.00 hod. DH Chabovienka Horná Súča
19.00 hod. Koncert vrbovských kapiel
21.00 hod. Záver kultúrneho programu
Sobota 21. apríla
8.00 hod. vysielanie mestského rozhlasu
9.00 hod. DH Vrbovanka zdraví jarmočníkov
10.00 hod. vystúpenie univerzitného folklórneho
súboru Družba Trenčín
11.00 hod. Duo Emi pre dobrú náladu
12.00 hod. predstavuje sa folklórna skupina
Dolina Omšenie
14.00 hod. Záver kultúrneho programu

Sprievodné podujatia:
21. a 22. apríla Lazová stovka (štart a cieľ vo Vrbovom)
21. apríla o 19.00 hod. v evanjelickom kostole koncert Wiener Tafel Musik, účinkuje Collegium
Wartberg, Ján Prievozník - violone
Ďalší jarmok je naplánovaný na piatok a sobotu 12. a 13. októbra.

dvojtýždenník mesta Vrbové, ISSN 1335-2687, vydáva mesto Vrbové (IČO: 00313190), Štefánikova 15/4, 92203 Vrbové.
Šéfredaktor: PhDr. Ľubomír Bosák, Zástupca šéfredaktora: PaedDr. Patrik Kýška,
Adresa redakcie: Hlas Vrbového, Mestský úrad, 922 03 Vrbové, Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, evidenčné číslo EV 3334/09.
Tlač: PN print, spol. s r. o., Piešťany.

Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Rukopisy a kresby doručené redakcii sa nevracajú (pokiaľ nebolo dohodnuté
inak). Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii.

