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K tradičnému fašiangovému programu v našom meste patrí detský karneval. Viac o podujatí sa dočítate na str. 6.
Foto: PK

JARNÉ UPRATOVANIE
Firma SEMIKRON spolu s Gymnáziom Jána Baltazára Magina a mestom Vrbové
organizujú 28. marca v čase od 13.15 – 15.30 hod.
jarné upratovanie verejných priestranstiev v našom meste, konkrétne okolia firmy Semikron
a Cintorínskeho potoka.
Bližšie informácie oznámime dodatočne prostredníctvom mestských médií.
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ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
Vyhláška mesta Vrbové č. 1/2019
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole vo Vrbovom

Spoločnému školskému úradu mesto
Vrbové ukladá zabezpečiť zverejnenie
vyhlášky v mestskom rozhlase a v Hlase Vrbového.

Zapisujeme deti všetkých záujemcov
narodené od 1. septembra 2012 do
31. augusta 2013.
Vo Vrbovom, 28. februára 2019

Mesto Vrbové ako zriaďovateľ základných škôl určuje podrobnosti o zápise
detí do prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové pre školský rok 2019/2020 a vyhlasuje zápis v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a zmene a doplnení
niektorých iných zákonov. Zákonný zástupca dieťaťa, pestún, alebo občan,
prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na
základe súdneho rozhodnutia zverené
do výchovy, je povinný prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok školskej
dochádzky o jeden rok pri zápise v roku
2018 a v súlade s VZN mesta Vrbové
č. 8/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole vo Vrbovom.

Prosíme rodičov, aby si priniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Vrbové pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční:

11. (štvrtok) a 12. (piatok)
apríla 2019
v čase od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v týchto školách:

Základná škola,
Komenského 2, Vrbové
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:
a. rodný list dieťaťa,
b. osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko,
adresa zamestnávateľa a trvalé
bydlisko).
Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu
určí riaditeľ, riaditeľka školy.
Mesto Vrbové ukladá riaditeľom základných škôl a materskej školy neodkladne zverejniť túto vyhlášku na viditeľnom mieste budovy školy a na internetovej stránke školy.

Mesto Vrbové
Vás pozýva pri príležitosti
Dňa učiteľov na

Oceňovanie učiteľov
vrbovských škôl

Hľadám prácu ako upratovačka,
na hlavný pracovný pomer prípadne vedľajší pracovný pomer alebo
na dohodu.
Kontakt: 0919 222 565 alebo

0919 222 564

Vrbové, Kúria M. Beňovského
v utorok 26. marca o 13.30 hod.
-N-
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Sprejerom hrozí trestný postih
Sprejeri sa „podpísali“ už aj na našej
národnej kultúrnej pamiatke – šikmej
veži. Uvedomujú si, že trestná sadzba
za takýto čin je až jeden rok odňatia
slobody? Ani mladiství nie sú beztrestní, pre nich je určený polovičný trest.
Nelegálne sprejovanie je totiž v našom
štáte trestným činom poškodzovania
cudzej veci. Podľa § 246, ods. 1 Trestného zákona, kto poškodí cudziu vec tým,
že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

dy a iných skutočností, v tomto prípade
poškodenie štátom chránenej pamiatky, umožňuje Trestný zákon odsúdiť
páchateľa na dlhšiu dobu.

Na základe rozsahu spôsobenej ško-

-rb-

Iste je však lepšie predchádzať takýmto nepríjemnostiam a realizovať sa
iným, zmysluplným spôsobom. Aj rodičia by v tomto smere mali vplývať na
svoje deti. Veď všetkým nám ide o to,
aby naše mesto bolo pekné, aby sa tu
jeho obyvatelia a návštevníci cítili príjemne.

Chorobou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si mal rád.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.

†

Dňa 12. marca uplynuli smutné
štyri roky, čo nás navždy opustil náš
drahý

Štefan KALUŽA.

S láskou v srdci spomína manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.
-N-

VYPAĽOVANIE SUCHÝCH
PORASTOV
Vážení občania!
V jarnom období narastá počet požiarov suchej trávy a porastov krovín
následkom vypaľovania. Ľudia tak konajú i napriek tomu, že sa sústavne
upozorňuje na škodlivosť a nebezpečnosť takéhoto konania. Z uvedených
dôvodov sa k vám prihovárajú hasiči
s cieľom upozorniť vás na typické príčiny vzniku požiarov a poskytnúť cenné
rady, ako týmto rizikám predchádzať
a ako ich obmedziť.
V minulosti bolo vypaľovanie skôr výnimočnosťou, nakoľko sa dbalo na dôsledné obhospodarovanie pozemkov.
Vypaľovanie porastov je nielen protizákonné ale aj veľmi nebezpečné a veľmi často sa stáva, že ľudia pri takejto
činnosti na to doplatia svojím životom.
Požiare zničia ľudské obydlia, hospodárske budovy, stohy slamy, ale najviac
sú ohrozené lesné porasty.
Príčinou je nezriedka zakladanie
ohňov v prírode, fajčenie a spaľovanie
odpadu najmä na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru.
Okrem zakladania ohňov a vypaľovania trávy v prírode možno k častým príčinám lesných požiarov pripísať i úmyselné zapálenie.
Jarné mesiace predstavujú obdobie,
keď sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä
jeho rozšírenie, čím vznikajú nielen veľké finančné straty ale aj ekologické škody. Preto venujte zvýšenú pozornosť
pobytu detí v prírode, pamätajte na to,
že odhodená cigareta i zápalka sú častou príčinou vzniku požiarov. Nebuďte
ľahostajní k tým, ktorých počínanie
môže viesť k vzniku požiaru, jeho rozšíreniu a upozornite ich na následky, tým
chránite i svoj majetok.
Pokračovanie na strane 7
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NÁUČNÝ CHODNÍK O PRÍRODE A HISTÓRII (1)
9. decembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka Spoznajte obec Prašník. Chvályhodný projekt realizovali občianske združenie Deti z Prašníka a miestne turistické združenie Hora spolu s dobrovoľníkmi z obce s podporou Nadácie Volgswagen Slovakia.

Chodník oboznamuje s prírodou
a históriou obce. Je však osobitne zaujímavý aj pre Vrbovčanov, pretože vrbovské kopanice, z ktorých vznikla
v roku 1958 obec Prašník, boli po stáročia súčasťou Vrbového, a tak prašnícka
história, ktorá predchádza tento rok, je
vlastne neodčleniteľnou históriou nášho mestečka. Rozdelenie územia sa
udialo
administratívno-direktívnym
spôsobom. Chotár bol rozdelený veľmi
nespravodlivo, lebo aj časti, ktoré prirodzene a komunikačne gravitujú k Vrbovému, a ktorých majiteľmi boli Vr-

bovčania, pripadli novej obci, a tak Vrbové prišlo o Veľkú i Malú Pec, Babylón
(Tlstú horu) i Čerenec, ba dokonca aj
o podstatnú časť Lipníka. Vrbové vtedy
stratilo necelú štvrtinu obyvateľov, ale
až 2/3 svojej rozlohy.
Stredoveké staroslovenské osídlenie
na území dnešného Prašníka sa viaže
k polohe Hrádok, ktorú už predtým využívali aj iné kultúry. Obnovenie strategicky významného bodu mohlo súvisieť
s komunikačným systémom starého
Nitrianskeho kniežatstva. V blízkosti sa
sformovala dedina Holeška a v jej

susedstve dedina Záhorec, ktoré sú písomne doložené k r. 1262. Neskôr
vznikli na potoku Holeška a Podkylavskom potoku mlyny, ktoré položili základ tunajšiemu kopaničiarskemu osídleniu. Mlyn na mieste osady Prašník,
ktorá dala neskôr pomenovanie celej
obci, je doložený k r. 1611.

Prvé stanovisko

Približne 10 kilometrov dlhý náučný
chodník s prevýšením 396 metrov vedie chránenou krajinnou oblasťou
Malé Karpaty, vyhlásenou v roku 1976,
konkrétne podcelkom tohto pohoria,
ktorý má názov Brezovské Karpaty.
Práve Prašnícka brána tvorí rozhranie
Malých Karpát. Na juh až po Trstín (Bukovskú brázdu) sa rozkladajú Brezovské Karpaty a na sever, až po Nové
Mesto nad Váhom, Čachtické Karpaty.
Náučný chodník má šesť stanovísk.
Začína v strede Prašníka (189 m n. m.)
v blízkosti Obecného úradu, kde sú tri
informačné panely s úvodom, sprievodcom náučným chodníkom a mapou
územia. Trasa chodníka je vyznačená
štvorcovými značkami bielej farby, ktoré majú uhlopriečny zelený pás. Zavedie nás na miesta, ktoré spomína rýmovačka zaužívaná vo Vrbovom:
Malá Pec, Velká Pec,
Tlstá hora, Čerenec.
Sú to lokality, ktoré Vrbovčania tradične považovali za svoje. Okrem toho
je na trase ešte Barónka. Zvoliť si za východisko pre návštevu týchto miest
Prašník má aj praktický význam. Odkedy bola v r. 2003 zriadená súkromná
Danielia zvernica Baraní dvor, sa Vrbovčanom prístup k nim značne skomplikoval.

strana 5

5/2019

Druhé stanovisko

Prvý úsek vychádzky, ktorý má dĺžku
približne 1 200 m, vedie zo stredu obce.
Na poliach, kde trasa odbočuje z obecnej komunikácie na lesnú cestu je jedno z prašníckych nálezísk druhohorných skamenelín, najmä schránok
mäkkýšov a ulitníkov (Glauconia coquandiana prasnikensis). Ďalej sa rovnomerným stúpaním lesom dostaneme
tesne pod vrchol Čerenca, kde nadmorská výška dosahuje okolo 290 m.
Čerenec je k roku 1661, keď tu boli
panské lesy, doložený aj pod alternatívnym názvom Čerechovište. Neskôr došlo k čiastočnému odlesneniu územia
a využitiu na pasienky. V r. 1976 bola

snaha vytvoriť nové lesné spoločenstvo
výsadbou borovice čiernej (Pinus
nigra). Na nezalesnenom zvyšku územia s rozlohou 1,5 ha bolo v roku 1984
vyhlásené chránené nálezisko. Keďže
okolitý borovicový porast mal nepriaznivý vplyv na tunajšiu chránenú flóru,
v roku 1991 ho museli redukovať. V súčasnosti ide o prírodnú rezerváciu, ktorá má za účel ochranu zvyškov lesostepných spoločenstiev na podvrchových,
južným smerom orientovaných vápencových svahoch s bohatým výskytom
ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla
grandis) v sprievode ďalších zriedkavých druhov rastlín, z ktorých sa tu bohato vyskytujú zlatovlások obyčajný

(Crinitina linosyris), zanoväť nízka (Chamaecytisus supinus), zanoväť trojkvetá
(Chamaecytisus hirsutus), gulička bodkovaná (Globularia punctata), silenka
uškatá (Silene otites), jagavka konáristá
(Anthericum ramosum), ometlina štíhla (Koeleria macrantha) a mnohé ďalšie. Ochrana má slúžiť na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné
ciele. Podľa kopca je pomenovaná blízka vodná nádrž, vybudovaná v r. 1964.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Ľ. BOSÁK, P. KÝŠKA

Pohľad z úbočia vrchu Kylava na panorámu hôr, ktorými vedie náučný chodník.
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ŽIARA DETSKÝCH OČIEK
V našom meste sú stále živé viaceré tradície, ktoré sú cielene zamerané
na deti hlavne preto, že všetkým deťom prinášajú radosť.
Jednou z takýchto tradícií je i „Detský karneval“, ktorý sa každoročne
už 51 rokov koná v závere fašiangového obdobia v našom meste.
dostalo slov uznania a vďaky
priamo na karnevale, čo bolo
príjemnou odmenou za vynaložené úsilie, námahu a obetovanie voľného času pre prospech
a šťastie iných.
AM
POĎAKOVANIE
Celý karneval by sa len ťažko
dal zrealizovať bez ochotných
darcov tomboly, preto im chceme prostredníctvom HV srdečne poďakovať.
Sú to nasledujúce firmy, predajne, reštaurácie, rezort služieb, organizácie, rodiny a jednotlivci:

Ten tohtoročný sa uskutočnil 24. februára v jedálni ZŠ na Komenského ulici
vo Vrbovom a hoci pre chrípkové obdobie nebola jedáleň plná na prasknutie
(ako po iné roky), rôznorodosť masiek,
nápaditosť, pestrosť postavičiek z rozprávkového i reálneho sveta a radosť
ich stvárňovateľov spolu s karnevalovou výzdobou a diskotékou, vytvorili
atmosféru malého čarovného kráľovstva šťastia a zábavy.
Takúto atmosféru žiariacich detských
očiek dotvoril ešte ozajstný kúzelník,
ktorý si pre deti pripravil zaujímavé
kúzla a každému dieťaťu z balónika vytvoril postavu zvieratka alebo rozprávkovej bytosti podľa jeho želania. Radosť
priniesla deťom i výhra tomboly, ktorá
bola bohatá na množstvo hračiek, školských, kresliacich i športových potrieb,
kozmetiky, ovocia a cukroviniek vrátane tortičiek.
Organizátori karnevalu pre všetkých
účastníkov zabezpečili možnosť bufetového občerstvenia a každé dieťa odmenili lízankou i balónikom.
Mestu Vrbové (hlavne p. primátorke)
a ženám ZO ÚŽS Vrbové, ktoré celý karneval organizačne pripravili a materiálne zabezpečili, sa od mnohých rodičov

Firmy, predajne, reštaurácie, služby, organizácie
Semikron – hlavný sponzor –
Ing. Starovecký, Plynoinštalácie
– rod. R. Horňáka, HiVi – V. Hílek, Lunas – Ľ. Slávik, Reha-Care
– Kubišová, Tyros – Ing. R. Drobný, Tlačiareň – Ing. Krchnák, Geránium – Ing. Puobiš, Real Konto – T. Prievozníková, Git – L.
a M. Valovci, Plynoinštalácie
– M. Balcír, Favab – S. Beniak,
Žákstav – P. Žák, 4x – Ing. Kratochvíl, Silverman – M. Bartulák, Mäsovýroba –
PhDr. A. Koreň, Wajda – M. Kunik, Kereta – Z. Táborský, Fancyzebra – P. Puvák,
PetroComp – P. Doskočil, OK PC – Ľ.
Kostúr, Aves automatizácia – I. Kubík,
Stavmont – Šimončík, Kovospal – I.
Spál, DEKORP Sk – Ing. Z. Zlatník, Fénix
– M. Boor, Triniti – Ing. M. Siblík, Movak
– Miezga, Transbalk – M. Klimek, Metzen, PEMA VZT – Ilenčík a Stolárik, PD
Dolný Lopašov – Ing. Šmachová, Vinotéka – Ing. D. Sabová, Odevy - galentéria

– M. Figedyová, Lekáreň Vitae – Mgr. E.
Benková, Laco Band – A. Kollárová, Potraviny – P. Táborský, Potraviny – Š. Bielko, Zelovoc – E. Kalusová, Zelovoc – M.
Zemko, Drobný tovar – M. Cingel, Kvetinárstvo – M. Košinárová, Anemonka
kvety – V. Rajnicová, Aquashop – J. Kubicová, Stylmarket – J. Lopašková, Uni-elektro – P. Káčerek, Elektro – Ing. Š.
Kojnok, Feris pizzeria – F. Túry, Mäsiarstvo – P. Varga, Šupy-lapy – Ing. Z. Karlík, Vietnamsky obchod – Dang Phung
Viet, Floral Rainbow – kvety – Z. Blahová, Záhradkárske centrum – Sedlák, Vinotéka Dargo – Ing. T. Miklovič, Drogéria – M. Holán, Drogéria – J. Netschová,
Hračky – papier – E. Feketeová, Denný
bar Kuut – J. Drevenáková, Reštaurácia
L + P– P. Balcír, Kulko – M. Masarech,
Ragas – F. Rakús, 45 Market – R. Černeková, Hanka – J. Matejík, Bajo – Brandejs, Oprava obuvi – L. Šašo, Kadernícky salón – M. Máčalková, Liečebné
masáže - Ľ. Svetlík, AT Textil – Tvoríková, Krajčírstvo – S. Nestešová, Rekreačné zariadenie Dúbrava – Ing. Mosný
a M. Kaclík, Fotoateliér – E. Janáková,
Goliath Gym – D. Mikunda, City Expres
– L. Čechvala, Kaderníctvo – E. Karlíková, Kaderníctvo – Galbavá, ZŠ Školská
ulica – Ing. J. Tomčík, ZŠ Komenského
ulica – Mgr. V. Rapantová, Jednota dôchodcov – M. Raﬀayová, MsÚ Vrbové
– Dott. Mgr. E. Maggiová, ZO ÚŽS
– Mgr. M. Adamcová.
Jednotlivci a rodiny
MUDr. B. Pontes, O. Hanzlíková,
E. Madunická, J. Gajarová, A. Hlaváčiková, S. Kubíková, E. Hlavatovičová, J. Rajnic, F. Tahotný, R. Klčo, B. Jobus, P. Nižnanský s manželkou, B. Rešková,
M. Klčová, D. Balcírová, D. Slováková,
Z. Zimmermannová, E. Juhásová, E. Beličková, E. Ganevová, J. Dunajčíková,
E. Snohová, T. Majkutová, S. Majkutová,
M. Petríková, Z. Martinkovičová, A. Juríčková, Ľ. Juríčková, H. Ladányiová,
B. Kamenická, M. Bajcarová, Z. Košťálová, D. Kellerová, M. Madžová, J. Minárik,
D. Bieliková, V. Sabová, rod. K. Vlkoviča.

Medzi deti zavítala aj primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová
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Bežecký veterán opäť víťazne
Bežecký veterán Peter Stolárik, ročník 1947, opäť zvíťazil a tým aj obhájil
prvé miesto v bežeckej súťaži „Trnavská župná bežecká liga 2018“ kategória
nad 70 rokov.
Súťaž Trnavská župná bežecká liga pozostáva z dvanástich bežeckých podujatí
na území Trnavskej župy. Do súťaže sa
započítavajú body z desiatich pretekov
s najlepším umiestnením. Podmienka
pre štartujúcich v tejto súťaži je trvalé

VYPAĽOVANIE SUCHÝCH PORASTOV

bydlisko alebo oddiel v Trnavskej župe.

Dokončenie zo strany 3

Náš veterán i napriek zdravotným
problémom absolvoval sedem pretekov, v ktorých však naplno bodoval,
a to mu stačilo na celkovo 1. miesto
v súťaži v kategórii nad 70 rokov.

Upozorňujeme i turistov, že oheň
možno klásť len na určených miestach
a zvýšenú pozornosť treba venovať
jeho uhaseniu a uloženiu popola napríklad pri chatách a obydliach.
Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú
a vracajú nám zdravie. Z ekologického
hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu.
Veríme, že s vašou podporou sa podarí
uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločné úsilie, opatrnosť
a ostražitosť nám pomôže preklenúť
toto obdobie nebezpečia vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.

Nášmu úspešnému pretekárovi gratulujeme, želáme mu dobré zdravie
a veľa ďalších športových úspechov.
REDAKCIA

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ
DHZ Vrbové

Lyžiarsky a snoubordový výcvik v oravskej prírode
Školáci do začiatku vytúžených jarných prázdnin už odrátavali len dni.
Pre takmer štyridsať žiakov siedmeho,
ôsmeho a deviateho ročníka Základnej
školy na Školskej ulici vo Vrbovom sa
však oddych od školských povinností
začal o čosi skôr. Od 17. do 22. februára sa zúčastnili lyžiarskeho a snoubordového kurzu v Oravskej Polhore, na
chate Slaná voda pod známou Babou
horou. V lyžiarskom stredisku Grúniky
sa v sprievode svojich vyučujúcich, ktorí na týždeň prebrali úlohu lyžiarskych
a snoubordových inštruktorov, sa niektorí zoznamovali s týmito zimnými
športmi od úplných základov, iní sa
v brázdení svahov už len zdokonaľovali.
Počasie aj snehové podmienky nádejným lyžiarom a snoubordistom prialo
počas celého pobytu, a tak si deti naplno vychutnávali lyžovačku na slnkom
zaliatych kopcoch. K dobrej nálade
prispel aj každodenný pestrý program
po lyžiarskom výcviku. V horskej chate
mali žiaci k dispozícii stolný tenis či spoločenské hry a k dennému programu
patrili aj vychádzky do zimnej oravskej
prírody. Popri zábave sa však nezabudlo ani na teoretickú prípravu mla-

dých lyžiarov a snoubordistov - vyučujúci mali pre nich každý deň pripravené
videoprednášky na rôzne témy súvisiace so zimnými športmi a pobytom v zasneženej prírode. Pri záverečnom vyhodnotení nemohla už tradične chýbať
ani darčeková tombola. Všetci žiaci tak
odchádzali po šiestich dňoch domov
s množstvom pekných nových zážitkov
a skúseností.

Poďakovanie za prípravu, organizáciu
a vydarený priebeh celého kurzu patrí
vedeniu školy, pani zástupkyni Mgr. M.
Svítkovej, vyučujúcim a zároveň inštruktorom Mgr. P. Bališovej, Mgr. D. Drobnej
a Mgr. M. Slivanskej. Za pomoc a zdravotnú starostlivosť ďakujeme aj MUDr.
M. Kotulovi. Veríme, že sa nám rovnako
úspešne podarí stretnúť sa na zasnežených svahoch aj o rok.
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Aktuality z Mestského futbalového klubu
Prípravné obdobie A muži MFK Vrbové
V prípravnom období, ktoré sme začali
7. januára, prišlo k niektorým zmenám
nielen v kádri družstva, ale aj vo vedení
Mestského futbalového klubu. Staré
vedenie sa vzdalo svojej funkcie z dôvodov pracovného vyťaženia niektorých
členov, a tak sa konala dňa 25. januára
konferencia v Kúrii Mórica Beňovského
za prítomnosti primátorky Dott. Mgr.
Emy Maggiovej a členov futbalového
klubu, na ktorej prišlo k zvoleniu nového vedenia futbalového klubu v nasledujúcom zložení.
Prezidentom klubu sa stal Peter Majerník, štatutárom klubu Miroslav
Kaclík, ISSF manažérom Pavol Majerník
a za členov výboru boli zvolení: Peter
Majerník st., Peter Filan, Igor Spál
a Rastislav Kubiš.
V družstve dospelých prišlo v zimnej
prestávke k niekoľkým zmenám a káder opustili štyria hráči: Janko Šimor
(hosťovanie Krakovany), Matúš Verchola (hosťovanie Šípkové), Martin Orichel
(prestup zahraničie) a Peter Vlado (prestup Veselé). S Petrom Vladom sa chce
klub pred začiatkom prvého majstrovského zápasu, ktorý odohráme 16.
marca o 15.00 hod. na domácom štadióne s Hlohovcom, rozlúčiť a poďakovať mu za dlhoročnú reprezentáciu
nášho klubu. A pri tejto príležitosti by
chcelo nové vedenie pozvať našich verných fanúšikov na majstrovský zápas.
Keďže prišlo k odchodu štyroch hráčov, museli sme hľadať za nich náhradu. Družstvo sme doplnili o Patrika Dlhého (prišiel na hosťovanie z Nededu),
Patrika Chudého, Patrika Trojáka (prišli
na prestup Z V. Kostolian) a do družstva sa vrátil z Nového Mesta nad Váhom Ľuboš Železník, ktorý u nás v mi-

nulej sezóne pôsobil.
Prípravné obdobie absolvovalo družstvo mužov na ihriskách s umelou trávou v okolí Vrbového (Piešťany, Ostrov
a Krakovany). Trénovali sme štyri razy
do týždňa, a to tri razy na umelej tráve
a jedna tréningová jednotka v domácom prostredí, v posilňovni na štadióne MFK. Odohrali sme v príprave päť
prípravných zápasov a cez víkend 10.
marca sme mali generálku na novú sezónu v Hornej Krupej.
Výsledky prípravných zápasov:
19. januára MFK Neded – MFK 4:1 (2:0),
góly: Hazda 2, Kaman, Železník.
27. januára MFK – Radimov 5:5 (2:2),
góly: Kaman 2, Železník, Blaško, Hazda.
2. februára Tovarníky – MFK 0:1 (0:1),
gól: Kaman.
16. februára Strání (Česko 4. liga) – MFK
1:3, góly: Virág, Kurinec, Železník.
2. marca Spartak Trnava B – MFK 4:0
(3:0).
10. marca Horná Krupá – MFK 2:1 (0:0),
gól Blaško.
Napriek niektorým zraneniam a chorobám sme prípravné obdobie absolvovali podľa predstáv a tešíme sa na
jarnú časť súťaže. Tréningová dochádzka bola výborná a noví hráči veľmi rýchlo zapadli do kolektívu a dúfame, že
nám pomôžu zvýšiť konkurenciu na
jednotlivých postoch, aby sme v jarnej
časti poskočili v tabuľke o niekoľko
priečok vyššie, pretože kvalitou kádra
na to máme všetky predpoklady.

Mládežnícke kategórie MFK Vrbové
Mládežnícke kategórie sa pripravovali pod vedením svojich trénerov už
od začiatku januára (dorast a žiaci, prípravka od konca januára). Kategória
dorastencov pod vedením trénera Jožka Kusého, kategória žiakov pod vedením trénera Libora Šaša a k jedinej
zmene prišlo na mieste trénera prípraviek, kde trénera Laca Slováka nahradil
nový tréner, a to hráč A družstva Ľuboš
Železník. V priebehu zimnej prípravy
prišlo aj k doplneniu materiálneho zabezpečenia, dorastenci dostali nové
teplákové súpravy, na novú sezónu po
spolupráci so sponzormi budú mať
novú sadu dresov. Postupne by sme
chceli dať spraviť nové sady dresov aj
pre kategóriu žiakov a prípraviek.
Dorast začal prípravu 7. januára, trénoval tri razy do týždňa, tréner Kusý sa
v týždni zameral hlavne na kondičnú
stránku, chlapci chodievali behávať na
priehradu a niekedy nahrádzali tréningy v týždni tak, že využívali v sobotu telocvičňu alebo v nedeľu posilňovňu na
štadióne. Dorastenci chcú v súťaži zabojovať o prvú šestku, na ktorú strácajú 3 body. Prvé kolo začínajú vo Veľkom
Orvišti, a to je súper, s ktorým priamo
bojujú o 6. priečku.
Žiaci pod vedením trénera Libora
Šaša začali prípravu 8. januára a striedavo trénovali v telocvični na 1. a 2. základnej škole vo Vrbovom. Momentálne už
trénujú na štadióne vo Vrbovom, a to
v pondelok, v stredu a vo štvrtok o 16.00
hod.
Prípravka trénuje už pod vedením nového trénera Ľuba Železníka, a to od 26.
januára v telocvični na 1. a 2. základnej
škole vo Vrbovom, tri razy do týždňa:
v utorok, vo štvrtok o 15.00 a v sobotu
o 10.00 hod.
Peter MAJERNÍK

Mesto Vrbové
Vás pozýva na

vo Vrbovom,

Pietny akt pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny,
Námestie sv. Cyrila a Metoda

štvrtok 4. apríla
o 15.00 hod.
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