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DNI MESTA VRBOVÉ 2016
vyvrcholili ude¾ovaním ocenenia

BEÒOVSKÉHO GLÓBUS
Na prelome leta a jesene sa u nás konali Dni mesta Vrbové. Tento rok sa niesli v zna-

mení výroèí nášho popredného rodáka Mórica Beòovského - uplynulo 270 rokov od jeho na-
rodenia a 230 rokov od jeho smrti. Preto boli spojené s aktivitami na jeho poèes,. Mesto
dalo vyrazi, dukát s jeho portrétom (v poradí tretí), vydalo knižku o jeho živote a odraze jeho
osobnosti v literárnom, hudobnom i výtvarnom živote. 

Takmer v  deò výroèia Móricovho narodenia - 21. septembra - sa vo Vrbovom uskutoèni-
lo v Dome kultúry uvedenie divadelnej hry Móric Beòovský - krá¾ krá¾ov v�podaní súboru
Masky z Ilavy pod vedením autorky diela Mgr. Jany Trenèanovej. Vtipným a pouèným spôso-
bom priblížilo jeho osobnos,. Dopoludòajšie predstavenie bolo vyhradené školám a veèerné
verejnosti. Na druhý deò - v deò keï mal náš svetobežník meniny - sa zasa na našom Gym-
náziu Jána Baltazára Magina premietal film Madagaskar - ve¾ká láska. Úèastníci sa stretli
i�s jeho autorom Vladimírom Dudlákom, riadite¾om Združenia Mórica Beòovského. Piatkový
program zaèal ude¾ovaním Beòovského glóbusov trom laureátom (viac v èísle) a udelením
èestného obèianstva Jürgenovi Richterovi, starostovi mesta Allstedt, s�ktorým má Vrbové dl-
horoènú družbu. Nechýbali hudobné vystúpenia - súboru Zvonkohra z Košarísk a Priepasné-
ho, operných spevákov Mgr. art. Kataríny Krèmárovej a Maksyma Kutsenka, orchestra ZUŠ,
Vrbenského ul., Bratislava, Maroša Bangu a skupiny Duo Emi.

Ïalšie informácie sa doèítate v èísle.                                                         -rb-, foto pk

Na hornej snímke: Umelecký fotograf Filip Kulišev preberá Beòovského glóbus. Na ¾a-
vej snímke: laureátka Beòovského glóbusu - grófka Alžbeta Ambrózyová, potomkyòa Mó-
rica Beòovského so svojou vnuèkou - opernou speváèkou Katkou Krèmárovou.
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V školskom roku 2015/2016 v celoslovenskom
hodnotení základných škôl sme obhájili v okrese
Pieš"any krásne 2. miesto hneï za výberovou ZŠ
Brezová Pieš"any a získali sme pekné 7. miesto
v�Trnavskom kraji z tridsiatich ZŠ.

Kvalitou práce a výsledkov výchovno-vzdelá-
vacieho procesu sa naša škola radí medzi výberové
ZŠ v Trnave, Pieš"anoch a Senici.

Z tejto skutoènosti máme všetci úprimnú ra-
dos", tešíme sa spoloène s našimi žiakmi, ich rodiè-
mi, že spoloèná každoroèná poctivá 10-mesaèná
práca prináša dobré meno nielen žiakom, ale aj ško-
le a zároveò aj mestu Vrbové.

Najdôležitejším kritériom pre úspešné zarade-
nie sa sú celoslovenské merania vedomostí žiakov

9. a 5. roèníka. Naša škola opä" v školskom roku
2015/2016 získala hodnotenie lepšie ako bol celo-
slovenský priemer. Sme držite¾om viacerých uznaní
NÚCEM-u, ktorý nás hodnotí ako školu, ktorá to
s�výchovno-vzdelávacích procesom myslí vážne.

Naši uèitelia, vychovávate¾ky sa žiakom venujú
aj vo vo¾nom èase, organizujú krúžkovú èinnos"
v�popoludòajších hodinách, poèas sobôt. Podporujú
talenty a pripravujú ich na rôzne olympiády èi sú"a-
že. V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do
vedomostných olympiád zo slovenského, ruského,
anglického, nemeckého jazyka, matematiky, infor-
matiky, biológie, geografie, chémie, hudobnej, vý-
tvarnej výchovy a viacerých športových sú"aží. Ob-
sadili sme rôzne popredné miesta v okrese, v kraji
i�v celoslovenských hodnoteniach. Pekný výkon po-
dala žiaèka 9. roèníka Jana Jakábová, ktorá postúpi-
la do celoslovenského kola olympiády zo slovenské-
ho i ruského jazyka a v celoslovenskom kole olym-
piády získala krásne 4. miesta. Za dlhoroènú a ús-
pešnú reprezentáciu školy sa spoloène s Domini-
kom Augustínom dostala do školskej „Galérie cti“.
Hodnotné umiestnenia mali žiaci vo futbale, florbale
 a v sú"aži „Na bicykli bezpeène“.

Vedenie školy v spolupráci so zriaïovate¾om,
Radou rodièov sa snaží skvalitòova" podmienky pre
výchovno-vzdelávací proces. V školskom roku
2015/2016 sme vybudovali ïalšiu odbornú uèebòu

pre vyuèovanie ruského jazyka a výtvarnej výchovy,
kde je potrebná informaèno-komunikaèná technika.
Vynovili sme priestory knižnice a na zabezpeèenie
kvalitnej výuèby slovenského jazyka ju zabezpeèíme
do konca kalendárneho roka interaktívnou tabu¾ou.
V škole tak máme 13 odborných uèební, 1 uèebòu
ŠKD vybavenú IKT, 18 kmeòových uèební pre tried-
ne kolektívy a 3 uèebne pre ŠKD. V tomto školskom
roku by sme chceli zrealizova" rekonštrukciu uèeb-
ne fyzikálno-chemickej.

Naša škola má svoje výhody, ale aj nevýhody.
Je to ve¾ký, krásny areál, ktorý pozostáva zo 4 bu-
dov – pavilón I. a II. stupòa, jedálne, telocviène a
budovy riadenia, ktorá všetky 4 budovy spája. Ok-
rem toho máme ve¾kú plochu zelene a športový are-
ál. Financie zo štátu prichádzajú v rozpoète hlavne
pod¾a poètu žiakov. Tu nastáva základný problém,
nako¾ko z roka na rok je ich poèet nižší a nižší. Aj
naša škola preto neustále bojuje s nedostatkom fi-
nanèných prostriedkov.

Mgr. VIERA RAPANTOVÁ

Brána hornej školy opä5 otvorená
S príchodom septembra sa už tradiène spája aj zaèiatok školských povinností. Školský rok

2016/2017 sa zaèal slávnostným otvorením v pondelok, 5. septembra 2016. Na otvorení sa zú-
èastnili pozvaní hostia, vedenie školy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, rodièia a žiaci
školy. Program slávnostného otvorenia sa tentokrát uskutoènil v telocvièni školy, kde boli prítomní
žiaci, uèitelia i rodièia žiakov, najmä prváèikov. Program uvádzala zástupkyòa riadite¾a školy Mgr.
Milica Svítková. Riadite¾ školy Ing. Jaroslav Tomèík oboznámil prítomných s organizáciou školské-
ho roku 2016/2017. Žiakov, pedagógov a ostatných prítomných ïalej pozdravili krátkymi príhovor-
mi aj pozvaní hostia – za MsÚ vo Vrbovom pani primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová a zástupca
primátorky JUDr. Štefan Kubík. Za RZ pri základnej škole prítomných pozdravila jeho predsedníèka
p. ¼ubica Jobusová. Zvláš, boli uvítaní malí prváèikovia, ktorí boli prostredníctvom triednych uèite-
liek obdarovaní obrázkovými knižkami. Po ukonèení programu sa žiaci a vyuèujúci presunuli do svo-
jich tried, kde mali úvodné hodiny so svojimi triednymi uèite¾mi a boli oboznámení s organizaèný-
mi pokynmi na ïalšie dni.

Poèas letných prázdnin priestory školy síce oddychovali, ale napriek tomu tu vládol èulý pra-
covný ruch. Neèudo, v našej škole je stále èo vylepšova, a meni,. V júli boli vyma¾ované niektoré
triedy na prízemí a všetky na  2. poschodí, vybudovali sme novú triedu i zaujímavú drevenú uèebòu
informatiky nad schodami na druhom poschodí. Pestrými farbami je ozdobená tiež chodba do šat-
ní a školského klubu. Aj tu pribudla nová trieda vytvorená z odbornej uèebne, keïže detí v škol-
skom klube každoroène pribúda. V areáli školského ihriska máme novú preliezaèku v tvare vláèika,
kde sa nielen deti zo školského klubu, ale v popoludòajších hodinách i deti s rodièmi môžu zahra,
a šmýka,. 

Všetci zo ZŠ na Školskej ulici veríme, že vynovené priestory sa žiakom páèia. Aj naïalej sa bu-
deme snaži, vytvára, de,om èo najpodnetnejšie prostredie, v ktorom získajú nové zruènosti, vedo-
mosti i nových priate¾ov. Všetkým svojim zverencom prajeme úspešný školský rok!

I. ZŠ

Celoslovenské hodnotenie potvrdilo kvalitu našej školy

List predsedu
TTSK

Predseda Trnavského samosprávneho
kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., keï-
že sa nemohol osobne zúèastni, ude¾ovania
Beòovského glóbusov poslal pozdravný list.
V rámci slávnosti ho preèítal PhDr. Vladimír
Krupa.

Vážená pani primátorka, vážení laureáti
Beòovského glóbusu, vážené dámy a páni,

som ve¾mi rád, že Vás dnes môžem as-
poò sprostredkovane pozdravi" na slávnost-
nom vyvrcholení Dní mesta Vrbové, ktoré sa
tento rok konajú v znamení výroèí najzná-
mejšieho rodáka z Vrbového, grófa Mórica
Beòovského.

Len "ažko by sme v histórii Slovenska
h¾adali takú mnohostrannú a vzdelanú o-
sobnos" s nezlomnou vô¾ou. Jeho život, pre-
tkaný dobrodružstvom i mnohými nebezpe-
èenstvami, by bol neuverite¾ný i dnes, vo
svete prepojenom modernými technológia-
mi. Móric Beòovský, známy predovšetkým
ako cestovate¾ a prvý krá¾ zjednoteného Ma-
dagaskuru, bol okrem iného aj mimoriadne
úspešným autorom memoárov zo svojich
ciest.

Som preto ve¾mi rád, že Vrbové sa rôz-
nymi spôsobmi systematicky venuje ucho-
vávaniu pamiatky tohto významného rodá-
ka. Rovnako ma teší, že obyvatelia mesta
sa aj prostredníctvom návštevy tohto podu-
jatia hrdo hlásia k svojmu mestu, pretože aj
zásluhou takýchto aktivít spoloène tvoria je-
ho budúcnos" a utvárajú jeho jedineèný ge-
nius loci.

Dovo¾te mi preto pri tejto príležitosti za-
žela" všetkým prítomným, ale aj ostatným
obyvate¾om mesta Vrbové a návštevníkom
zo širokého okolia, príjemne strávené chvíle
poèas celého programu a sprievodných ak-
cií. Zároveò by som rád vyjadril úprimné pre-
svedèenie, že v duchu vzájomnej úcty a reš-
pektu medzi jeho obyvate¾mi sa bude Vrbo-
vé aj naïalej rozvíja" tak, aby sa to odrazilo
na napredovaní nielen kraja, ale tiež celého
Slovenska.

S úctou
Tibor MIKUŠ
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V tichosti vyprosme ve¾ký
dar pokoja, kým sa nám
duše raz naveky nespoja.

� Dòa 10. októbra u-
plynie prvé smútoèné výro-
èie, èo nás navždy opustil
náš milovaný otec a starý
otec 

Viliam HORVÁT.
Za tichú spomienku ïakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S�láskou a úctou spomínajú manželka
a�deti s rodinami.

-N-

OZNÁMENIE O DRAŽBE è.�2/2016
v zmysle ust. § 11 ods. 4 a nasl. zákona è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných dražbách

v�znení neskorších predpisov

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Miroslava Holèíka, sídlo Námestie 1. mája
1121/14, 921 01 Pieš,any   

Dátum dražby: 26. 10. 2016   
Èas otvorenia dražby: 13.00 hod.
Èas otvorenia pre úèastníkov: 12.30 hod.
Èas otvorenia dražby pre verejnos,: 12.50 hod. 
Oznaèenie dražby: opakovaná dražba
Predmet dražby:
Nehnute¾nosti nachádzajúce sa v okrese: Pieš,any, obec: Vrbové, katastrálne úze-

mie: Vrbové, zapísané v evidencii Okresného úradu Pieš,any, katastrálny odbor, a to kon-
krétne:

Pozemok parc. è. 2542/1 parcela registra „C“ o výmere 941 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV è. 2979, k. ú. Vrbové, v spoluvlastníckom
podiele 1/16

Pozemok parc. è. 2542/15 parcela registra „C“ o výmere 1211 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria zapísaný na LV è. 2057, k. ú. Vrbové, v spoluvlastníckom
podiele 1/2

Najnižšie podanie: 4720,00 EUR (slovom: štyritisícsedemstodvadsa, EUR)
JUDr. Nikoleta Gallová, dražobníèka 

informácie: 0915 550 003, e-mail: office@dedakak.com

Sľúbili si vernosť 
v máji až septembrii 2016

Srdečne blahoželáme!

V rím.-katol. kostole
vo Vrbovom

7. 5. Lukáš Valo,
Vrbové

Dana Marinèiè, 
Vrbové

28. 5. Roman Nizner,
Vrbové

Martina Fajnorová, 
Brezová p. B.

28. 5. David Holman,
Sokolov, Èesko

Lenka Korenaèková, 
Vrbové

4. 6. Radoslav Kåè,
Vrbové

Lenka Barošová, 
Vrbové

18. 6. Andrej Talajka,
Malženice

Lenka Vatrtová, 
Vrbové

25. 6. James David Taylor
Common, V. Británia

Lucia Èechvalová, 
Vrbové

30. 7. Matúš Michálek,
Drahovce

Veronika Remišová,
Vrbové

24. 9. Peter Bursík,
Vrbové

Lenka Drinková,
Vrbové

24. 9. Tomáš Držík,
Vrbové

Ľubica Vidová,
Dubovany

V evanj. a. v. kostole
vo Vrbovom

27. 8. Ladislav Otruba,
Jablonka

Monika Kleinová,
Vrbové

Na Matri čnom úrade
vo Vrbovom

7. 5. Ľuboš Škodáček,
Prašník

Dominika Tomašovičová,
Považany

21. 5. Ján Varačka,
Šípkové

Iveta Recká,
Šípkové

28. 5. Ján Šutvaj,
Vrbové

Dana Dršková,
Vrbové

2. 7. Lukáš Treskoň,
Vrbové

Marcela Maciwodzinska,
Hruštín

2. 7. Mgr. Ján Kulich,
Radošina

Miroslava Vašková,
Vrbové

16. 7. Tomáš Reško,
Vrbové

Narimane Boukhecheba,
Alžírsko

30. 7. Ján Chovanec,
Vrbové

Zuzana Štefíková,
Hradište p. V.

26. 8. Tomáš Caletka,
Vrádište

Alžbeta Macháčová,
Vrbové

10.9. Patrik Matúš,
Moravany n. V.

Veronika Madunická,
Šterusy

14. 9. Peter Obuch,
Vrbové

Silvia Káčereková,
Vrbové

17. 9. Igor Kravárik,
Podkylava

Bc. Pavlína Boorová,
Prašník

17. 9. Ondrej Machala,
Krakovany

Jana Hadárová,
Vrbové

17. 9. Ondrej Filo,
Vrbové

Ing. Miroslava Jankechová,
Vrbové

V minulých dòoch sa dožil vzácneho životného jubilea - 80. narodenín - pán
Jozef Sabo, ktorý bol po obnovení samosprávy v rokoch 1990 - 1997 prvým pri-
mátorom Vrbového. Pri tejto príležitosti ho 20. septembra prijala primátorka
Dott. Mgr. Ema Maggiová, poïakovala mu za prínos k rozvojmu Vrbového a odo-
vzdala mu Pamätnú medailu mesta. Na snímke jubilant pri zápise do Pamätnej
knihy mesta.

-rb-, PK

DOMOV KLAS, n. o.,
Vrbové

prijme do zamestnania

ZDRAVOTNÚ SESTRU
A OPATROVATEĽKU.

Bližšie informácie na tel.:
0904 959 626

Mgr. Eva JUHÁSOVÁ,
riadite¾ka Domova Klas, n. o.
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Fotokronika
Dní mesta

Vrbové 2016

Z divadelného predstavenia Móric Beòovský - krá¾ krá¾ov,
ktoré predviedli ilavskí ochotníci

JUDr. Cecília Kandráèová pri preberaní ocenenia Beòovského glóbus. Odo-
vzdávali ho primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová, Jej Exc. Margarita
Ganeva, ve¾vyslankyòa Bulharskej republiky a Vlasta Machovèáková, dcéra mi-
nuloroèné laureáta Beòovského glóbusu, ktorý nemohol by7 prítomný, lebo bol
práve na Madagaskare.

Laureáti  Beòovského glóbusu a starosta mesta Allsted.
Stojaca grófka Alžbeta Ambrózyová.

O skvelý koncert pri
príležitosti oceòova-
nia Beòovského
glóbus sa zaslúžila
operná speváèka
Mgr. art. Katarína
Krèmárová s jej
hos7ami: Maksy-
mom Kutsenkom,
operným spevákom
z Ukrajiny a�orches-
trom ZUŠ, Vrben-
ského ul., Brati-
slava. 

Medzi hos7ami nechý-
bali ani konzul Mada-
gaskaru v Budapešti
Richard Louis Randria-
nasolo Lalarison, slo-
venský filológ, básnik
a aktivista žijúci v Ma-
ïarsku Gregor Papu-
èek a Doc. JUDr. Pa-
vel Kandráè, CSc., bý-
valý slovenský verejný
ochranca práv – om-
budsman (sediaci
v�popredí).

Dvojstranu pripravili ¼B, PK
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Neobyèajný zážitok pre úèastníkov oceòovania Beòovského glóbus pripravil 12-èlenný súbor
Zvonkohra z Košarísk a Priepasného, ktorý predviedol viacero skladieb. Jeho èlenovia - diev-
èatá a chlapci - celú melódiu kolektívne vylúdili na zvonèekoch. Je jediným hudobným zosku-
pením svojho druhu na Slovensku, založila ju evanjelická farárka z Cirkevného zboru Košaris-
ká-Priepasné Mgr. Zuzana Durcová. Viac o súbore sme písali v minulom èísle Hlasu Vrbového.

V rámci Dni mesta Vrbové 2016 sa uskutoènil aj podpis
zmluvy o partnerstve medzi mestami Allstedt a Vrbové na
roky 2016 - 2021. Na vrbovskej radnici zmluvu 24. sep-
tembra za mesto Vrbové podpísala primátorka mesta
Dott. Mgr. Ema Maggiová za mesto Allsted jeho starosta
Dipl. Ing. Jürgen Richter.

Dni mesta Vrbové mali aj športovú èas7 - v nej odohrali futbalový zápas starí páni
Vrbového so svojimi partnermi z mesta Spišské Podhradie. Športové zápolenie bolo
spojené i s príjemným priate¾ským posedením v areáli štadióna.

Dipl. Ing. Jürgen Richter, starosta mesta Alls-
ted v Nemecku, s ktorým Vrbové dlhoroène udr-
žiava družobné vz7ahy, získal 23. septembra
vo�Vrbovom mimoriadne ocenenie - èestné ob-
èianstvo Vrbového. Na snímke pri preberaní
symbolického k¾úèa od mesta Vrbové z rúk vr-
bovskej primátorky.

Pravidelnou súèas7ou Dni mesta Vrbové je tradièný Vrbovský jarmok spojený s rôznymi atrakciami a kultúrnym programom. V jeho rámci vy-
stúpil FS Slneènica z Pieš7an a DH Lieskované z Moravského Lieskového. Na poludnie bola sú7až o novú knihu To je náš Beòovský a o nový
vrbovský dukát.
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V prvú októbrovú sobotu sa Dom kul-
túry vo Vrbovom poèas doobedia zmenil
na menšie trhovisko. Konala sa tu už
v�poradí druhá Burza detského obleèenia
a hraèiek, na ktorú sa mohli ako predáva-
júce prihlási, bezplatne nielen mamièky
z�Vrbového, ale aj z okolia. Burzy sú nie-
len dobrou príležitos,ou, ako si mamièky
môžu privyrobi, pár eur a pretriedi, veci,
z�ktorých už deti vyrástli, ale sú tiež mies-
tom, kde sa môžu èasto po dlhšom èase
stretnú,, porozpráva, a strávi, príjemné
doobedie. V okolitých obciach a aj v na-
šom okresnom meste majú burzy podob-
ného charakteru už dlhšiu tradíciu a verí-
me, že sa postupne udomácnia aj vo Vr-
bovom. 

Preda, obleèenie, obuv, hraèky, ale aj
hand-made výrobky, koèíky a ve¾a iného
tentokrát prišlo viac ako 30 mamièiek.
Napriek tomu, že niektorým sa podarilo
preda, viac vecí ako iným (tak to však na
burzách chodí), veríme, že nikto neodišiel
domov sklamaný.

Naše poïakovanie patrí nielen všet-
kým zúèastneným, ale aj mestu Vrbové,
konkrétne primátorke mesta Dott. Mgr.
Eme Maggiovej, za poskytnutie priestorov
a zabezpeèenie pitného režimu, a taktiež
Parlamentu mladých mesta Vrbové, ktorý
poèas burzy zabezpeèil detský kútik. Už
teraz sa tešíme na ïalšiu burzu, ktorá by
sa mohla kona, zaèiatkom budúceho ro-
ka.

Mgr. Lenka VRÁBLIKOVÁ 

Burza detského obleèenia a hraèiek

P-No 3580/2016

� Koncom augusta zomrela vo veku
nedožitých 79 rokov 

pani ¼udmila VATRTOVÁ,
dlhoroèná pracovníèka Mestského úradu
vo�Vrbovom a èlenka odborovej organizácie
SLOVES. 25. augusta ju pochovali v Šípko-
vom.

Èes" jej pamiatke!
-rb-
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JUDr. Cecília Kandráèová,
CSc., je právna vedkyòa a diplo-
matka. Jej manžel je popredný vý-
zmaný právnik Doc. JUDr. Pavel
Kandráè, CSc., ktorý bol v�rokoch
2002 – 2012 prvým slovenským
verejným ochrancom práv – om-
budsmanom.

Pani Cecília pôsobila ako ria-
dite¾ka Slovenského inštitútu vo
Varšave a na tomto poste sa za-
slúžila o propagáciu nášho rodá-
ka v tom správnom svetle. Ako
sa dostala do styku s Beòovským
nám prezradila: „Zápasila som
v�škole s ",ažkou slovenèinou"

románu Joža Nižnánskeho o Móricovi Beòovskom, ve¾mi ma
však zaujal jeho príbeh. V škole sme sa ani na hodinách dejepi-
su o našom hrdinovi niè neuèili, nedozvedeli. Ove¾a neskôr som
sa k Nižnánskemu vrátila, i k ïalším, najmä po¾ským autorom,
lebo môj záujem pretrvával a h¾adala som možnosti èo najviac
sa dozvedie, o vrbovskom rodákovi. Ve¾kú rados, som mala pri
svojom pôsobení na ve¾vyslanectve vo Varšave, keï sme pred
10 rokmi v spolupráci s Maïarským ve¾vyslanectvom a Varšavs-
kou univerzitou zorganizovali trojdòovú konferenciu o Móricovi
Beòovskom. Ve¾mi úspešnú z našej strany! Všetci sa o neho
"bijú" a pasujú ho za "nášho spoloèného bohatiera". Ale iba
mladým historikom z Vrbového sa na tejto konferencii podarilo
prezentova, a dokáza, poèetnému publiku, historikom z Maïar-
ska, Po¾ska, filmárom, hercom, študentom - dokumentmi, ar-
chívnymi zápismi a analýzami, že Móric je Vrbovèan a Slovák!“

Fotograf a cestovate¾ Filip Ku-
lišev h¾adá krásne a unikátne mies-
ta na Zemi, ktoré prostredníctvom
fotografií prináša všetkým milovní-
kom prírody na Slovensku aj vo
svete. Patrí medzi významné osob-
nosti slovenských fotografov. Ab-
solvoval viac ako 200 individuál-
nych výstav na Slovensku a v za-
hranièí. Vystavoval napríklad vo
Viedni, Budapešti, Prahe, Bruseli,
Sydney, Atlante, Washingtone, Cle-
velande, Las Vegas, Vancouveri,
Monaku, Ríme, Moskve, Malte,
Ottawe, New Yorku a Honolulu.

Filipove diela sú súèas,ou zbierok významných slovenských
a svetových osobností.

Medzinárodné uznanie si získal schopnos,ou zachyti, ve¾ko-
lepé prírodné scenérie všetkých kontinentov, precízne technicky
spracované, citlivo komponované s dokonalou hrou svetla a tie-
òa. Vycibrený zmysel pre detail mu priniesol množstvo ocenení.
Koncom novembra 2010 prišiel vrchol tvorby Filipa Kuliseva.
Získal najvyššie európske ocenenie pre profesionálnych fotogra-
fov „Master QEP” (Qualified European Professional Photograp-
her). Komisia FEPu, zložená z profesionálnych fotografov zo
siedmich krajín, dospela k názoru, že Filip Kulisev dosiahol výni-
moène vysoký štandard vo svojej tvorbe a vynikajúcu technickú
a umeleckú úroveò svojich fotografií. Za prírodné scenérie udeli-
la komisia FEPu titul Master QEP len po druhý raz.

V januári 2012 sa stal prvým profesionálnym fotografom

z�krajín strednej a východnej Európy, ktorý získal v Londýne v ka-
tegórii prírodné scenérie najvyššie ocenenie, certifikát a titul
Fellowship (FBIPP) od Britského inštitútu profesionálnych fotog-
rafov (BIPP). Najvyššie ocenenie a titul Fellowship znamená, že
jeho držite¾ dosiahol mimoriadne schopnosti a vysokú kreativitu.
Filip Kulisev sa stal len tretím a najmladším držite¾om tohto oce-
nenia na svete.

Filip je autorom exkluzívnych nádherných fotografických mo-
nografií. Pre nás je dôležité, že svoje umenie uplatnil aj vo vz,a-
hu k Madagaskaru – ostrovu Mórica Beòovského.

Pani Alžbeta pochádza zo
š¾achtického rodu, hoci pri svojej
skromnosti to nezdôrazòuje. Je
potomkom nášho rodáka Mórica
Beòovského v ženskej línii – po
Móricovej dcére Žofii, takže vz,ah
k nášmu hrdinovi si nemusela bu-
dova,, má ho doslova v krvi. A ni-
jako to nezapiera. Práve naopak
ve¾mi sa snaží, aby jeho svetlá
pamiatka nezapadala prachom.
Renomovanému historikovi prof.
Šimonèièovi pomohla pri príprave
dôležitej štúdie.

Už celé dve desa,roèia je
v�tom nápomocná aj mestu Vr-
bové, zúèastòuje sa podujatí, ktoré sú Móricovi Beòovskému ve-
nované a sama poskytla cenné informácie pre spresnenie jeho
biografie.

Pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám privolávame na
mnohé a š,astné roky, nech sám Pán Boh drží nad Vami ochran-
nú ruku.

UDELENIE ÈESTNÉHO
OBÈIANSTVA MESTA�VRBOVÉ

Dipl. Ing. Jürgen Richter je sta-
rostom mesta Allstedt v�Nemec-
ku. Toto mesto má v�súèasnosti
s�prièlenenými susednými obcami
okolo 8 000 obyvate¾ov. Vrbové
má s Allstedtom družbu od roku
1977, ktorá bola v roku 2000 ob-
novená.

Ïalšiu zmluvu, ktorá vstúpila
do platnosti v roku 2004 podpísal
už Jürgen Richter ako starosta
mesteèka Allstedt. Od roku 2010,
keï sa uskutoènila reforma verej-
nej správy v Nemecku, je staros-
tom ve¾kého Allstedtu.

Poèas jeho pôsobenia vo funk-
cii sa dôsledne snažil o�rozvíjanie
partnerských vz,ahov medzi našimi mestami a viac ráz osobne
navštívil Vrbové. V Nemecku sa starosta volí na sedem rokov.
Èoskoro mu teda terajší mandát vyprší. Želáme mu úspech
v�nadchádzajúcich vo¾bách a všetko dobré do ïalšieho života.

sprac. -rb-

Laureáti Beòovského glóbusu 2016 
JUDr. Cecília Kandráèová, CSc. 

Filip Kulišev, MQEP, FBIPP

Alžbeta Ambrózyová 

Dipl. Ing. Jürgen Richter
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Naložili sme batožinu, rozlúèili sa s rodièmi a
hurá do tábora! Tento rok nás èakala Škola v Príro-
de Piesoèná, neïaleko Moravského Sv. Jána. Po
príchode, vybalení a obede sme sa rozdelili do sku-
pín pod¾a obrázkov zvierat, ktoré sme dostali. Logic-
ky sme mali prís" na to, kde „naše zvieratko“ žije a
nájs" svojich animátorov, ktorí mali typické obleèe-
nie pre danú oblas" výskytu, napr. safari, po¾nohos-
podári, potápaèi atï. Nasledovala práca v�skupin-
kách, kde sme si vytvorili názov, pokrik a scénku,
ktorou sme sa veèer všetkým predstavili. Pred ve-
èerným programom sme sa dozvedeli hlavnú myš-
lienku celého tábora, a to uvedomi" si svoju jedineè-
nos", vïaku za život a za všetkých, ktorí sa o nás
starajú, smer a cie¾ nášho života a hlavne to, že sme
Bohom milovaní a chcení a spolu so svojimi bratmi
a sestrami sa máme snaži" robi" tento svet krajším a
lepším miestom. Po predstavení skupín nasledovali
krátke imatrikulaèky. Pre starších bol prichystaný
ešte veèerný program.

Pondelok sa nemohol zaèa" nijako inak ako po-
riadnou rozcvièkou, tento krát v štýle ¾udoviek. Po
raòajkách bola pripravená ranná polhodinka, kde
sme sa dozvedeli viac o tom, èím všetkým musí
prejs" semienko, kým z neho vyrastie krásny kvet
alebo silný strom. Semienko musí najskôr prasknú",
klíèi", zapúš"a" korene, prijíma" vodu a živiny a "aha"
sa za Slnkom. Na tomto symbole sme si uvedomili,
že aj my, ak chceme, aby náš život priniesol úrodu,
musíme sa èasto krát zapiera" a robi" veci, ktoré sa
nám nechcú, robi" hoci i malé veci, ale s láskou, a
potrebujeme pri tom èerpa" silu z rodiny a od pria-
te¾ov a  smerova" naše snaženie do neba – za Sln-
kom – k Bohu. Po rannej polhodinke nasledoval sú-
boj skupiniek. Vždy dve skupinky chodili spolu
z�jedného stanoviska do druhého a plnili rôzne úlo-
hy. Vyhra" mohli len tí najlepší. Po poobednom vo¾-
ne sme precestovali svet. Ale nebolo to len tak. Na-
šou prvou úlohou bolo zhotovi" si vlastný pas, na-
kresli" naò svoj portrét a potom nás  oboznámili
s�tým, ako pas funguje a aké sú možnosti obdržania
víz pri cestovaní do zahranièia. Keï sme boli pripra-
vení, náš výlet sa mohol zaèa".  Z Európy sme sa lo-
ïou presunuli do Ameriky. Navštívili sme aj Áziu,
Austráliu a Afriku, odkia¾ sme preleteli do Antarktí-
dy. Bola to skutoène nároèná cesta. Po návrate do
Moravského Sv. Jána sme mali svätú omšu s našim
pánom farárom. Veèer sme sa výborne zabavili pri
sú"aži A vieš preèo? Potrápili sme si hlavy pri rôz-
nych logických úlohách a hádankách. Najlepšia sku-
pinka získala za svoju šikovnos" body.

V utorok po rozcvièke a raòajkách sme si
v�skupinkách vysvetlili podobenstvo o rozsievaèovi,
ktorý keï sial, každé semienko padlo do inej pôdy.
Jedno na kraj cesty, druhé do skalnatej pôdy, iné do
tània a ïalšie do dobrej zeme. Zhodli sme sa na
tom, že semienko môže vyrás" len v dobrej zemi.
A�teda aj my chceme vo svojom okolí šíri" dobro a
prináša" úrodu pre svojich blízkych. Èo do svojho
každodenného života dáme, iba to sa nám môže
vráti". Poznáte hru Pokémoni? Urèite ste už o nej
poèuli. Presne táto hra nás doobeda èakala. V sku-
pinkách sme chodili po areáli a h¾adali pokémonov
– našich animátorov, aby sme si ich mohli „ulovi"“
a získa" tak èo najviac bodov. Nachví¾ku sme úplne
zabudli, že sú to naši animátori a nie skutoèní poké-
moni. Po svätej omši a obede sme mali športové
popoludnie. Mohli sme si vybra" šport, ktorý máme
najradšej. Na výber sme mali volejbal, futbal, bas-
ketbal, vybíjanú, tance a pre najmenších bolo pri-

pravené ¾udské Èloveèe, nehnevaj sa, kde oni sami
boli figúrkami. Veèer sme strávili v skupinkách.
V�priebehu dvoch hodín sme prešli všetkými animá-
tormi. Hrali sme rôzne hry alebo sme sa len tak roz-
právali. Bol to pekný spoloèný èas. 

V stredu sme sa zobudili do upršaného rána.
Na rannej polhodinke sme sa rozprávali o tom, kým
sme pre iných. Sme de"mi, súrodencami, žiakmi,
kamarátmi atï. a zoraïovali sme si tieto „postave-
nia“ pod¾a toho, ktoré je pre nás najdôležitejšie. Po-
tom sme si povedali, preèo je pre nás práve toto
najdôležitejšie a èo by sme chceli zlepši", napr.
chceme by" lepšími de"mi a teda viac poslúcha"
rodièov. Alebo chceme viac investova" do vz"ahov
s�kamarátmi atï. Doobeda nás animátori nechali sa-
mých a našou úlohou bolo vymyslie" scénku pod¾a
známych slovenských relácií – Zámena manželiek,
Pošta pre teba, Tele ráno, Farmár h¾adá ženu, Súd-
na sieò, Svokra, Moja mama varí lepšie ako tvoja
a�Farma. Poobedie, aj napriek dažïu, bolo plné
smiechu a radosti. Rozdelili sme sa do dvoch ve¾-
kých skupín na malých a ve¾kých a boli pre nás
pripravené naše ob¾úbené hry ako metlový tanec,
dostihy, tichý Janko, molekuly a mnohé ïalšie. Deò
sme zakonèili scénkami a svätou omšou s našim
rodákom a kamarátom ¼udkom. 

Vo štvrtok sa poèasie trochu umúdrilo a my
sme sa tešili na ïalší spoloèný deò. Na rannej pol-
hodinke sme si povedali o dvoch záhradkách, v�kto-
rých rástla tá istá zelenina. Ale jedna záhradka bola
pekne okopaná, zatia¾ èo druhá bola plná buriny.
V�peknej záhradke rástla dobrá a chutná zelenina.
V�druhej, zanedbanej záhradke narástlo málo malej
zeleniny. Na tomto príklade sme si uvedomili, že ak
chceme, aby náš život priniesol ve¾kú a kvalitnú ú-
rodu, musíme sa dennodenne stara" aj o�svoju dušu
a „èisti"“ ju pri pravidelnej spovedi. Povzbudil nás
k�tomu aj ¼udo, ktorý si pre nás pripravil duchovnú
obnovu. Po nej sme sa trochu stíšili a mnohí sme
využili možnos" sv. spovede. Prišiel nás pozrie" aj
páter José, františkán pôsobiaci v Bratislave, ktorý
nás svojou prítomnos"ou tiež ve¾mi potešil. Po ob-
novení ducha, sme rozhýbali telo a vybrali sme sa
na prechádzku na trojštátny hranièný bod. Na tomto
mieste sa vlievajú rieky Morava a Dyje.  Bol to pre

nás ve¾ký zážitok. Po návrate sme založili oheò a o-
piekli si špekaèky. Popri hrách mnohí sledovali aj
nádhernú noènú oblohu posiatu hviezdami. Po úpl-
nom zotmení nás èakala skúška odvahy, a teda na-
ša ob¾úbená noèná hra. Všetci sme to zvládli na jed-
notku.

Ani nevieme ako a zrazu bol piatok, posledný
spoloèný deò. Pri rannej polhodinke sme sa rozprá-
vali o tom, èím by sme chceli by", keï vyrastieme a
kto nám je vzorom na tejto ceste. Keïže animátori
už boli unavení, museli sme prevzia" velenie my,
deti. Hra na bábätká, ktorými boli naši animátori,
respektíve hra na animátorov, ktorými sme sa stali
na pár hodín my,  sa nám ve¾mi páèila. Pre svojich
animátorov sme pripravili pekné dopoludnie a záro-
veò sme sa mohli sami presvedèi", že to vôbec nie
je jednoduché. Posledné body sme mohli nazbiera"
pri hre Snehulienka a 7 trpaslíkov, pri ktorej sme
pomáhali odvážnemu princovi zachráni" krásnu
princeznú. Veèer si pre nás animátori pripravili tele-
vízne noviny, pri ktorých sme si zopakovali všetko,
èo sme prežili, nasledovalo vyhodnotenie skupiniek,
poïakovania a rozlúèková diskotéka.  

V sobotu sme si zbalili svoje batôžky, urobili
posledné spoloèné fotky a plní zážitkov nasadli do
autobusov, ktoré nás dopravili domov. 

Za všetkým, èo sme prežili, stoja nielen naši
animátori, ktorí pre nás pripravili program a s lás-
kou sa o nás starali, ale aj mnoho ïalších ¾udí, bez
ktorých by to urèite nešlo. 

Poïakovanie patrí vedeniu mesta Vrbové, kto-
ré nám poskytlo finanènú pomoc, ktorá bola potreb-
ná pre mnohé aktivity. Ïakujeme DPF servisu, ktoré
nám sponzorovalo darèeky pre deti. Ïakujeme pá-
novi farárovi Lukaèovièovi, ¼udkovi a pátrovi José-
mu za povzbudivé slová, starostlivos" o naše duše
a�ich prítomnos" medzi nami. Ïakujeme našim zdra-
votníèkam, Kristínke Bartakovièovej a Magdalenke
Lekárovej, za starostlivos" o naše telá. Ïakujeme ro-
dièom, ktorí nám zverili svoje deti a mysleli na nás
v modlitbách. Ïakujeme pani Prievozníkovej, našej
tete Tánièke, na ktorú sa môžeme vždy obráti" a kto-
rá nám nikdy neodmietne pomoc.  Ïakujeme man-
želom Kupèovcom, ktorí nám pomohli (nielen) s do-
pravou všetkých pomôcok potrebných na program.
Ïakujeme pánom autobusárom, že nás bezpeène
dopravili do tábora a naspä". Ïakujeme všetkým,
ktorí sa za nás modlili a mysleli na nás. Bez du-
chovnej podpory by to nešlo.

A to najväèšie ÏAKUJEME patrí Pánu Bohu za
všetko, èo pre nás robí a za to, že nám dáva odvahu
robi" "ažké veci.

OZ Gorazdík

Bol raz jeden život
Náš dlho oèakávaní deò koneène nastal. 7. augusta skoro ráno sme sa my, deti

a mladí nášho združenia Gorazdík, stretli pri novom kostole, aby sme spolu zažili
týždeò plný hier, radosti a priate¾stiev.
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Èas letí, jak vtáci nedozierní...
(L. Novomeský)

V našom meste je iste len málo ¾udí, ktorí
by nepoznali našu jubilantku Mgr. Máriu A-
damcovú, ktorá sa dožíva v týchto dòoch
70-tych narodenín. Jej èinorodos5 a verejná
angažovanos5 sa dotýka totiž všetkých veko-
vých kategórií obyvate¾ov nášho mesta.

Ako dlhoroèná predsedníèka ZO ÚŽS vo Vr-
bovom (funkciu zastáva už úctihodných 35 ro-
kov) organizuje pre deti nášho mesta detské
karnevaly, pre deti z DD v Peèeòadoch zbierky
šatstva, potravín, hygienických potrieb a pod.,
pre ženy a rodiny s de,mi výlety, relaxaèné po-
byty v prírode, divadelné predstavenia, sláv-
nostné kultúrne podujatia, v tomto roku i den-
ný letný tábor na pomoc zamestnaným mat-
kám, sleduje a zabezpeèuje pomoc ženám
v�sociálnej tiesni, pre starších spoluobèanov
organizuje stretnutie v rámci Mesiaca úcty
k�starším, tiež návštevy starých, chorých a ne-
vládnych spoluobèanov v predvianoènom ob-
dobí a pod.

Jednoducho by sa dalo poveda,, že ju náj-
deme všade tam, kde treba pomáha, iným.

Mária Adamcová je stále známa v našom
meste i svojím pedagogickým majstrovstvom,
ktoré dávala do služieb ako uèite¾ka slovenské-
ho jazyka a literatúry mnohým generáciám detí.

Svoju pedagogickú èinnos, vždy brala ako
povolenie, ktoré sa nedá úèinne vykonáva, bez
morálnych zásad, bez lásky k de,om, spravodli-
vosti, oh¾aduplnosti, tolerancie, èestnosti, em-
patie, dobrého slova na povzbudenie i bez kva-
litných znalostí. Preto dokázala v tejto èinnosti
s láskou pôsobi, 43 rokov, z toho 13 rokov vo
funkcii riadite¾ky školy. Dlhé roky sa venovala
a�stále sa venuje organizovaniu kultúrnych po-

dujatí, na ktoré èasto sama pripravuje scená-
re, alebo v nich i úèinkuje ako moderátorka èi
recitátorka. V minulosti uvádzala mnohé pre-
hliadky umeleckej tvorivosti mládeže a pracujú-
cich na úrovni okresu, kraja, ba i v celoštátnej
pôsobnosti. Rovnako známa je i jej dlhoroèná
èinnos, v Zbore pre obèianske záležitosti pri
Mestskom úrade Vrbové (od roku 1970 až do
roku 2015). I jej prièinením vyhodnotila krajská
kultúrna komisia èinnos, ZPOZ v našom meste
ako jednu z najlepších. Istý èas (2 volebné
obdobia) bola i poslankyòou MsZ a predsed-

níèkou komisie kultúry, športu, mládeže a
vzdelávania, vykonávala tiež funkciu predsed-
níèky redakènej rady Hlasu Vrbového (od roku
1997 do roku 2015), od vzniku dvojtýždenníka
robila jazykovú úpravu jeho èlánkov aj mnohých
knižných publikácií o Vrbovom a jeho rodákoch.

Èo o nej však mnohí nevedia je, že bola
hráèkou prvoligového basketbalového družstva
SCP Ružomberok v èase stredoškolského štú-
dia a poèas vysokoškolského štúdia hrala II.
basketbalovú ligu za tím Slávia UK. Basketbal
a šport všeobecne patrili a patria k jej srdco-
vým záležitostiam, preto donedávna viedla bas-
ketbalový krúžok žiakov I. ZŠ a zapájala sa
s�nimi do projektu „Zober loptu nie drogy“, t. r.
sa podie¾ala na organizovaní už 6. roèníka strít-
balového turnaja žiakov.

Naša jubilantka bola z vïaky za svoju an-
gažovanos, odmenená príslušnými orgánmi na
úrovni okresu, kraja i Slovenska mnohými mo-
rálnymi oceneniami vo forme pamätných mincí,
medailí èi listín a pod. 

Hoci sa M. Adamcová nenarodila vo Vrbo-
vom, ale na Morave, kde boli jej rodièia Jozef
a�Mária Petrákovci na sezónnych prácach ako
po¾nohospodárski robotníci, celý svoj život pre-
žila (ako sama hovorí) vo svojom milom malom
Vrbovom, pre ktoré rada nezištne vyvíjala všet-
ku vyššie uvedenú èinnos,. Jej charakteristická
láskavos,, skromnos,, nezištná pomoc, rozva-
ha, dobré slovo a milý úsmev sú devízy, bez
ktorých by bolo chudobnejšie naše mesto i jej
4 deti a 7 vnúèat, ktoré ve¾mi miluje.

Boh Ti daj dobré zdravie a dlho �a zacho-
vaj pre všetkých nás, drahá naša oslávenkyòa.

-ÚŽS-

K jubileu Mgr. Márii Adamcovej
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Otvorenie brán vrbovského gymnázia
Všetko sa konèí a všetko sa zaèína. Bez výnimky to platí aj pre dvoj-

mesaèné letné prázdniny, ktoré každoroène potvrdzujú, že èas neplynie
vždy rovnako rýchlo a tri minúty do zvonenia na konci hodiny trvajú celé
veky, kým dva mesiace prázdniny sa zdajú ako víkendovka s kamarátmi
v lese. V príhovore nám pán riadite¾ doktor Ing. František Glos a pani
prednostka mestského úradu Ing. Renáta Taranová zaželali množstvo
úspechov, prièom srdeène privítali najmä prvákov a študentov štvrtých
a�piatych tried, ktorých v tomto roku èaká skúška dospelosti. Program
nám obohatili hrou na klavír, akordeón a spevom žiaci CZUŠ sv. Goraz-
da  Margarétka Ondrejková, Daniel Snoha a Timothy Bartovic. Ich vystú-
penia boli naozaj výborné. Ako posledná sa nám prihovorila predsedníè-
ka Žiackej Rady Ester Nekorancová, ktorá nám na srdce kládla Horatiov
výrok, visiaci nad vchodovými dverami budovy školy: „Prekážky v nás vy-
burcujú vlohy, ktoré by v nás za priaznivých okolností zadriemali!“ A te-
da, hor sa, prekonáva, prekážky a v sprievode uèite¾ov putova, k múd-
rosti!                                          

Gym

Ve¾vyslanec druhého naj¾udnatejšieho štátu
na�svete na návšteve vo�Vrbovom

Kres5anstvo v Indii
Gymnázium Jána Baltazára Magina navštívil v utorok 27.

septembra ve¾vyslanec Indickej republiky na Slovensku – Jeho
Excelencia Shri Param Jit Mann, ktorý v priestoroch školy otvo-
ril výstavu fotografií Kres,anstvo v Indii, ktorá sa uskutoènila
s�podporou mesta Vrbové. Autorom výstavy je popredný indický
fotograf, filmový producent a historik umenia Benoy K. Behl. Ob-
jektívom svojho fotoaparátu nám priblížil centrum kres,anstva
v�indickej oblasti Goa, kde pôsobil jeden z najväèších kres,an-
ských misionárov sv. František Xaverský – spoluzakladate¾ Spo-
loènosti Ježišovej. Fotografie vypovedajú o málo známej histórii
kres,anstva v Indii a pomáhajú zblíži, oba náboženské okruhy -
kres,anský a hinduistický. Na otvorení výstavy sa prítomným pri-
hovorila aj doktorka Anna Galovièová – zakladate¾ka Spoloènosti
slovensko-indického priate¾stva a pán Mário Nicolini – exekutív-
ny riadite¾ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko. V�závere verni-
sáže doktor ¼ubomír Bosák upriamil pozornos, na vrbovského
rodáka Jozefa Nižnánskeho, ktorý zasvätil svoj život kres,anskej
misii v Indii. Výstava fotografií je v aule gymnázia prístuná do
24. októbra v pracovných dòoch od 8. do 17. hod. Srdeène
vás pozývame, príïte si ju pozrie,.

Gym

Výstava fotografií približuje málo známu históriu kres,anstva v Indii
a pomáha zblíži, oba civilizaèné okruhy - kres,anský a hinduistický. Ako
spomenul indický uèenec a priekopník medzináboženského dialógu
Swami Vivekananda vo svojom historickom prejave v roku 1893 na pr-

vom Kongrese náboženstiev sveta v Chicagu, India od nepamäti prichýli-
la mnohých prenasledovaných velikánov ducha. Patril k nim aj apoštol
sv. Tomáš, nazývaný aj apoštolom Indie, ktorý prišiel do Indie r. 52 n. l.
a kázal v tejto krajine do r. 72 n. l. Zomrel muèeníckou smr,ou na hore
Mt. Thomas v Chennai (Madras). Bazilika sv. Tomáša v Chennai patrí
medzi tri výnimoèné baziliky na svete postavené na pozostatkoch apoš-
tolov (ïalšími sú baziliky sv. Petra v Ríme a sv. Jakuba v Santiago de
Compostella). Aj misionárska práca sv. Bartolomeja  a ïalších misioná-
rov je viazaná na Indiu, o èom referujú významný kres,anský uèenec,
historik a biskup Eusébius zo zaèiatku 4. storoèia, ako aj sv. Hieronym
z konca 4. storoèia.

Popredný indický fotograf, filmový producent a historik umenia Be-
noy K. Behl pripravil sériu fotografií z centra kres,anstva v oblasti Goa,
kde pôsobil najväèší kres,anský misionár sv. František Xaverský zo Spo-
loènosti Ježišovej (rád jezuitov). Bol to on, kto z Mylapore priniesol so-
chu Mylai Matha (Our Lady of Mylapore), Matky z Chennai, pred ktorou
trávil dlhé hodiny v modlitbách. Sv. František Xaverský zomrel 3. decem-
bra 1552. Jeho telesné pozostatky, dodnes zázraène nedotknuté, sú u-
ložené v miestnej Bazilike Jezuliatka, ktorá bola postavená r. 1585. Na
hlavnom oltári tejto baziliky je patronátna postava sv. Ignáca z Loyoly,
zakladate¾a Spoloènosti Ježišovej. Sv. František Xaverský opustil Portu-
galsko ako apoštolský nuncius r. 1541, aby na žiados, krá¾a Jána III.
zaèal evanjelizova, východnú Indiu a Ïaleký východ. V tom èase tam žilo
ve¾a portugalských katolíkov. Medzi lovcami perál žilo 20 000 kres,a-
nov, ktorých uèil, ako sa chráni, pred vykoris,ovaním od portugalských
obchodníkov. Dòa 12. mája 1662 bol sv. František kanonizovaný ako
svätý patrón Goa.

Nájdeme tu aj fotografiu Kostola sv. Františka z Assisi v Goa s obra-
zom tohto svätca na hlavnom oltári, ako vystupuje nahor k Ježišovi na
kríži – a to dodržiavaním troch s¾ubov chudoby, èistoty a poslušnosti.
Roku 1953 daroval pápež Pius XII. mestu Stará Goa zlatý ruženec ako
jasný dôkaz náklonnosti. Je uložený v sakristii baziliky. 

Táto výnimoèná výstava Behlových fotografií zobrazuje ma¾by, ktoré
sú zriedkavo dostupné verejnosti mimo obyvate¾ov Goa. Je výzvou lep-
šie spozna, kres,anov v Indii a viac sa  dozvedie, o práci, živote a uèení
apoštolov, ich žiakov a nasledovníkov, ktorých život, podobne ako èasti
života Ježiša, zostáva pre mnohých z nás zahalený.

Organizátori výstavy vychádzajú z toho, že dialóg je životnou potre-
bou v dnešnej dobe, poznaèenej rastúcim etnickým a náboženským na-
pätím, xenofóbiou a extrémizmom. Skutoèný dialóg však musí vyviera,
z�úcty k druhému. Skutoèný  dialóg  musí  by,  zároveò  podporený po-
znaním.

Výstava Kres"anstvo v Indii je príležitos,ou na bližšie poznanie kul-
túr a náboženstiev a ich vzájomných, èasto netušených väzieb. Zdie¾aná
história, spoloèné demokratické, kultúrne a náboženské hodnoty otvá-
rajú priestor pre zmysluplný dialóg. Výstava je vkladom do rozširovania
poznania a duševných obzorov našich detí a spoluobèanov.

Kontaktná osoba: Mário Nicolini, výkonný riadite¾, Fórum nábožen-
stiev sveta – Slovensko, tel.: 0948 780 830, email: mario@fwr.sk

Z tlaèovej správy

Z AKTIVÍT NÁŠHO GYMNÁZIA

ZO ÚŽS, MS SÈK a mesto Vrbové Vás pozývajú na

STRETNUTIE DÔCHODCOV

nášho mesta nad�70�rokov,
spojené s kultúrnym programom a obèerstvením, 

ktoré sa uskutoèní v rámci Mesiaca úcty k starším.

Štvrtok 20. októbra 2016 o 15.00 hod.,
v školskej jedálni II. ZŠ na Komenského ulici

(vchod oproti kláštoru)

Organizátori sa tešia na Vašu úèas".

Na snímke (z¾ava): riadite¾ Gymnázia Jána B. Magina Ing. Fran-
tišek Glos, PhD., Jeho Exc. ve¾vyslanec Indickej republiky Param Jit
Mann, štvrtá PhDr. Anna Galovièová, predsedníèka Spoloènosti slo-
vensko-indického priate¾stva,  Mário Nicolini a prednostka MsÚ Vr-
bové Ing. Renáta Taranová.



strana 11 20/2016RBOVÉHOHV
LAS

A tak v tom najkrajšom chráme Božej
prírody, v areály amfiteátra na Pustej Vsi
sme privítali vzácnych hostí, ktorí prijali
naše pozvanie. V prvom rade to bola
vznešená sestra seniorka doc. ThDr. Si-
donia Horòanová, PhD., aj s èlenmi jej
zboru z Modry-Krá¾ovej, ktorá nám poslú-
žila zves,ou Božieho slova na základe
proroka Izaiáša 2, 1 - 5. Privítali sme me-
dzi nami Dychový orchester SEAVC v Srb-
sku z�Báèskeho Petrovca a Kysaèa na èe-
le s�dirigentom Miroslavom Ponjièanom,
predstavite¾ov samosprávy, pani primátor-
ku mesta Vrbové Emu Mggiovú Kravári-
kovú, starostu obce Prašník Emila Ško-
dáèka a ïalších èlenov samosprávy mes-

ta Vrbové a obce Prašník. V rámci zboro-
vého dòa mali deti svoju nede¾nú besied-
ku. 

Ïakujeme Trojjedinému Pánu Bohu za
požehnanie tohoroèného zborového dòa a
všetkým sponzorom, ktorí prispeli gran-
tom pre pobyt dychového orchestra SE-
-AVC v�Srbsku (GBÚ Bratislava) èi inou
pomocou, a to pánovi starostovi Prašníka
Emilovi Škodáèkovi, pani primátorke mes-
ta Vrbové Eme Maggiovej, predsedovi
družstva Pavlovi Obuchovi z Prašník, Sta-
nislavovi Slížikovi z firmy na nealko nápo-
je Simea Pieš,any a pánovi Petrovi Majer-
níkovi z Catering Pieš,any.

CZ ECAV

Zborový deò na Pustej Vsi
11. septembra 2016, v 16. nede¾u po Sv. Trojici, ktorá mala tému nede-

le „Bremeno ustarostenosti“ sa konal v našom zbore zborový deò. Pripome-
nuli sme si na òom ešte zvláštny deò pokánia a vyznania hriechov, keï
sme spomínali na pamätnom mieste SNP na Pustej Vsi na všetkých tých,
ktorí sa zapojili, padli alebo zahynuli v protifašistickom odboji, ale i na obe-
te holokaustu (9. septembra) èi na obete teroristického útoky v New Yor-
ku, ktorý sa stal práve pred 15 rokmi. No 16. nede¾a po Sv. Trojici je pa-
mätná pre náš zbor aj tým, že bol pred 232 rokmi v roku 1784 do užívania
odovzdaný a posvätený toleranèný kostol – predchodca terajšieho chrámu. 

Cesta na Jestøábí vìž
Robinsona Jefferse

V jeden bežný školský deò nám oznámili,
že sa bude v našej triede kona, prezentácia
pána Bedøicha Ludvíka a Evy Svobodovej spo-
lu s premietaním videa na tému „Cesta na Je-
støábí vìž Robinsona Jefferse“. Napoh¾ad som
videla, že sú to už starší ¾udia a pomyslela
som si, že ma to asi ve¾mi nezaujme, ako sa
však dostávali ïalej a ïalej, spomenula som
si - Jeffers je predsa ten básnik, o ktorom
som už párkrát poèula! A keï jeden z nich
spomenul, že sa k Jeffersovi dostal cez beat-
nikov, bolo mi jasné, že to bude moja parketa.
Zaèala som hlta, ich rozprávanie – bol to ú-
žasný príbeh o tom, ako láska k literatúre spo-
jila dvoch ¾udí („Keï sa mi vyznal zo svojej lás-
ky k Jeffersovi, vedela som, že k sebe patrí-
me!” spomínala Eva Svobodová.). Títo ¾udia
zaèali plni, svoj sen – túžbu navštívi, Jastrabiu
vežu, ktorú postavil Robinson Jeffers so svo-
jou milovanou Unou vlastnými rukami. Bedøich
Ludvík tam šiel ešte za jedným cie¾om – za-
necha, na tomto mieste svoj scenár, ktorý na-
písal ešte za študentských èias pod¾a básne
Hungerfield od Robinsona Jeffersa. Ich sen sa
nesplnil hneï, ale doèkali sa ho a po ceste
navštívili mnoho zaujímavých miest, s ktorými
nás oboznámili. Ich videá z cesty zaujali aj
spolužiakov, ktorým literatúra niè nehovorila.
Mne však hovorila až príliš ve¾a. Po prezentá-
cii som sa rozhodla osobne im poïakova, a
podeli, sa o dojmy z literatúry. Spomenula
som, že keï som èítala Kerouacov Big Sur,
tiež som si hovorila, že by bolo úžasné to
miesto navštívi,. „A èo ti bráni?” spýtala sa
ma pani Eva Svobodová „My sme na splnenie
tohto sna èakali vyše tridsa, rokov a teraz vi-
dím, že sa to èakanie vyplatilo. Ak to chceš
urobi,, tak si za tým choï a nevzdaj to. A jed-
ného dòa sa ti to môže podari,...”

Beáta MACEJKOVÁ, 2. BA

Móric Beòovský žije
Aj takáto jednoduchá veta by bola za jeho

èias schopná vzbudi, viac ako radikálne pocity
v ¾uïoch po celom svete. A to na oboch kon-
coch emocionálneho spektra. Blízky priate¾
Benjamina Franklina, vyhlásený nepriate¾ Ka-
taríny Ve¾kej, cestovate¾, spisovate¾ a rodený
vodca. 

V takomto svetle bol 22. septembra tento
vrbovský rodák predstavený bilingválnym štvr-
tákom na Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom.
Študentom prišiel priblíži, život neobyèajného
muža sám riadite¾ Združenia Mórica Beòovské-
ho Ing. Vladimír Dudlák. 

Spolu s prezentáciou o Beòovského živote
sa premietal tiež film Madagaskar - ve¾ká lás-
ka, ktorý dokumentoval Dudlákove cesty po
Madagaskare. Spojením oboch tém sa utvori-
lo celistvé pozadie toho, kde a komu to vlast-
ne svetoznámy Slovák kra¾oval.

Následná diskusia však naèrtla aj pochyb-
nejšie stránky Mórica Beòovského, èím sa do
istej miery aj vysvetlilo, preèo je jeho meno
ešte aj v dnešných dobách subjektom kontro-
verzných názorov a dohadov. No aj napriek
temnejším stránkam jeho osobnosti beseda
utvorila pre študentov celistvý obraz tempera-
mentného dobrodruha, ktorý sa nikdy nevzdal
cesty za svojím š,astím, napriek všetkým ne-
príjemnostiam a ,ažkostiam, ktoré mu život
priniesol.

A pokia¾ niè iné, hádam v študentoch pre-
trvá aspoò hlavná myšlienka „Nikdy sa ne-
vzdávaj“, ktorá sprevádzala Mórica Beòovské-
ho po celý jeho život.

In adversis et prosperis - V š7astí i
neš7astí.

Matej MEŠÁR, 4. BB
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FUTBAL, IV. LIGA SZ 

7. kolo - hralo sa 18. septembra 

Vrbové bez troch hráèov
základnej zostavy, doma

 len remizovalo
MFK Vrbové - MŠK Slovan Trenèianské

Teplice 1:1 (0:1) 

Po futbalovej prestávke, keï Vrbové v 6.
kole malo vo¾no a predohrávku 17. kola malo
zápas s Malženicami odložený, privítalo MFK
na svojom ihrisku v 7. kole futbalistov z Tren-
èianskych Teplíc. Ešte pred zápasom  zabla-
hoželalo vedenie MFK stopérovi P. Vladovi
k�narodeninám a poprialo mu všetko najlep-
šie, hlavne zdravie a aby ho obchádzalo zra-
nenie. Prvú šancu na skórovanie mali v 9.
min. domáci, ale hlavièka Zelenaya z 10 m
skonèila nad branku, na druhej strane podob-
ne hlavou hostia tiež nepresne zakonèili.

V 18. min. vystrelil z 13 m Andrísek, len
do brankára. O 5 minút z dia¾ky vystrelil Ver-
chola, pozorný brankár hosti sa nenechal pre-
kvapi,. V 36. min. sa lopta kotú¾ala po èiare,
ale Valoviè zachránil. Aj o 3 minúty mali hos-
tia šancu, lopta pozdåž bránky nenašla cie¾.
Domáci si v tomto èase, akoby gól pýtali a
v�41. min. ho dostali, autor gólu Šiko. Po
zmene strán sa domáci sústredili na útok,
snažili sa a po dvoch rohoch a dvoch šan-
ciach vyrovnal v 63. min. najlepší domáci
strelec Andrísek na 1:1, pomalou strelou ved-
¾a žrde. Domáci chceli strhnú, ví,azstvo na
svoju stranu, ale ponúkali sa kto vystrelí a èo
nebolo presné a smerovalo do bránky, pochy-
tal najlepší z hostí, Kopèan. Hostia tiež mohli
skórova,, ale vychytal ich Valoviè. Nakoniec
zápas, ktorý nebol ve¾mi zaujímavý, skonèil
nerozhodne. Zostava MFK: Valoviè - Ïuraèka,
Vlado (80. Bukovèák) Verchola, Prosòanský,
Sumer, T. Gažík, Šimor, Spál, Andrísek, Zele-
nay (77. Kurinec), tréner A. Adamèík. (Chýbali:
Lackoviè, Majgot a Strecký pre zranenie.)

8. kolo - hralo sa 25. septembra

Prehra rozdielom troch
gólov  

OŠK Trenèianske Stankovce - MŠK�Vrbové
4:1 (3:1)  

Tréner hostí Andrej Adamèík poslal v 8.
kole v Trenèianskych Stankovciach túto zosta-
vu: Amcha - Michálek, Vlado, Verchola, Ïuraè-
ka, Prosòanský, Sumer (67. Bukovèák), Spál,
Šimor (59. T. Gažík), Kurinec (46. Šurin), An-
drísek. 

Hostia v znaène pozmenenej zostave za-
príèinenej zdravotnými problémani zaèali ve¾-
mi zle a už v 10. min. inkasovali. O desa, mi-

nút to boli znova domáci, keï zvýšili na 2:0,
gól dal Záhumenský. To nebolo všetko, lebo
v�39 min. už bolo 3:0, strelcom gólu bol Anto-
šík. Pred polèasom ešte hostia znížili na roz-
diel dvoch gólov, autor Michálek 1:3. Po zme-
ne strán hostia hru spresnili, vytvorili si aj
šance, ale neskórovali. Naopak boli to znova
domáci, keï do odkrytej obrany Poruban šes,
minút pred koncom zvýšil na koneèných 4:1.
V zostave hostí sa objavila posila, Šimon Šu-
rin z Krakovian.

Tradièný Strítbalový
turnaj SŠ 

September už tradiène patrí vo Vrbovom
študentkám a študentom SŠ, aby sa stretli
tento raz  dòa 23. septembra na ihrisku II. ZŠ
Komenského na strítbalovom turnaji, ktorý
tradiène organizuje Gymnázium J. B. Magina
Vrbové. Turnaja sa zúèastnilo 18 družstiev vo
dvoch kategóriách, spolu asi do 60 športov-
cov a podporila ho Rada rodièov pri Gymnáziu

J. B. Magina a mesto Vrbové. Akcia sa konala
v rámci Dní mesta Vrbové a otvorila ho primá-
torka mesta spolu s riadite¾om gymnázia. Za
pekného slneèného poèasia sa dostavili tieto
 výsledky v kategórii dievèat:

1. Gymnázium P. de Coubertina Pieš,any
v zostave Miriam Michalidesová a Izabela Gr-
òová, 2. Športové gymnázium Trnava A a na
3. mieste Športove gymnázium Trnava B. Ako
najlepšia hráèka bola vyhodnotená  M. Micha-
lidesova z Gymnázia Pieš,any.

V kategórii chlapcov bolo toto poradie: 1.
Športové gymnázium Trnava, 2. Hotelová a-
kadémia Pieš,any a 3. Gymnázium P. de Cou-
bertina Pieš,any. 

Ako najlepší hráè turnaja bol vyhodnotený
S. Pozdech zo Športového gymnázia Trnava.
Prvé tri družstvá z každej kategórie boli odme-
nené diplomom a pohárom. Všetkým druž-
stvám aj organizátorom patrí vïaka za špor-
tové výkony a dobrú organizáciu celého turna-
ja a tešíme sa na ich úèas, v budúcom roèní-
ku.

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

VRBOVSKÝ KARATISTA ZÍSKAL BRONZ
Z�MAJSTROVSTIEV EURÓPY GOJU RYU

Dòa 15. septembra sa v rakúskom meste Steyr zaèali Majstrovstvá Európy v Goju Ryu. Trva-
li až do nedele 18. septembra. Sú,aže sa zúèastnilo devätnás, európskych štátov a spolu štar-
tovalo 756 sú,ažiacich. Svoje sily s najlepšími karatistami Európy si zmeral aj dvanás,roèný ka-
ratista z klubu Seigokan Vrbové, Šimon Prievozník v kategórii kata do štrnás, rokov. Po neuve-
rite¾ne napínavých kolách si Šimon Prievozník vybojoval v závereènom kole fantasticky predvede-
nou kata Suparinpei bronzovú medailu. Úspech neprišiel náhodou ani sám od seba. Je za ním
obrovské odhodlanie a túžba by, najlepší. Aktívna spolupráca s trénerom a úèas, na množstve
tréningov. Trénovanie navyše vo svojom vo¾nom èase i poèas letných prázdnin. Ochota neustále
vylepšova, detaily, cie¾avedomos, a vytrvalos,. Vïaka týmto vlastnostiam si Šimon vybojoval
bronz z Majstrovstiev Európy ku ktorému blahoželá tréner a všetci èlenovia Seigokan Vrbové.
Poïakovanie patrí rodièom a rodinným príslušníkom za obrovskú podporu pre Šimona a aktívnu
pomoc a spoluprácu s karate klubom. Medaila z najväèšej európskej sú,aže je tým najkrajším
darèekom k oslave piateho výroèia klubu Seigokan vo Vrbovom.

Michal BABIAR, prezident klubu Seigokan


