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V sobotu 17. júna sa konal na vrbovskom mestskom štadióne prvý roèník sú�aže vo varení kotlíkových špecialít spolu s�fut-
balovým turnajom žiakov a prípraviek pod záštitou mesta Vrbové. Viac o podujatí sa doèítate na 12. strane.
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BAVÍ MA PRÁCA,
keï�vidím,�že�to�ma zmysel

Vrbovský obèan František Babuška nie je našim èitate¾om
neznámy. Nie všetci však vedia, že svoj aktívny vek prežil ako
baník. K baníctvu má doteraz blízky vz-ah. Preto ho ve¾mi po-
tešilo, keï mu Hornonitrianske bane Prievidza darovali na pa-
miatku banský vozík. O tom nám podal nasledujúce informá-
cie.

Ako bývalý vyuèený baník som v roku 2016 požiadal listom
vedenie Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s. (ïalej HBP),
o�zakúpenie vyradeného banského vozíka, aby mi po renovácii
vo firme Brukos vo Vrbovom na dvore pripomínal staré zlaté
èasy, keï som - ako banícky uèeò v roku 1956 - hádzal pri ra-
zení chodieb na už bývalej Bani Mier Nováky uhlie presne do
takýchto vozíkov lopatami, keïže mechanizácia v tých èasoch
v�Novákoch ešte nebola, ak nerátam elektrický vrátok na vy5a-
hovanie naložených vozíkov z tzv. úpadnice.

Bol som milo prekvapený, keï mi z vedenia HBP na moju pí-
somnú žiados5 v�mesiaci marec 2017 odpísali, že mi banský vo-
zík darujú.

Keï som sa v mesiaci máj t. r. dostavil na Baòu Nováky po-
zrie5 si a prevzia5 banský vozík, bol som opä5 milo prekvapený,
ako úctivo na prijal vedúci autodopravy na Bani Nováky pán M.
Habrman, ktorý bol poverený vedením HBP vec darovania ban-
ského vozíka vybavi5.

Hneï pri stretnutí som mal pocit, že som prišiel medzi svo-
jich, teda mojich bývalých spolupracovníkov, s ktorými som pred
rokmi fáral na porubové pracoviská t. è. už bývalej Bane Mier,
n. p., Nováky.

Takúto atmosféru a akoby spolupatriènos5, že stále patrím,
aj keï som už na starobnom dôchodku k ve¾kej baníckej rodine
som poci5oval pri podávaní si rúk prakticky so všetkými pracov-
níkmi na Bani Nováky, s ktorými som prišiel do styku.

Uvediem aspoò priezviská tých, ktorých som si zapamätal:
vedúci mechanik pán Bobok, ¼uboš Šnirc, ako aj Vrbovèan Mir-
ko Rafay.

Najväèšie prekvapenie som zažil, keï ma pred odchodom
z�Bane Nováky požiadal pán Habrman, aby som šiel do jeho
kancelárie, kde mi odovzdal na pamiatku pripravený miniatúrny
banský vozík (na snímke), na ktorom bolo napísané nielen moje
meno a priezvisko, ale aj dátum môjho narodenia, názov môjho
bývalého závodu, teda Baòa Mier, ako aj skratka Hornonitrian-
skych baní Prievidza, a. s.

Priznám sa, že od èasu keï mi zomrela moja milovaná man-
želka mi už od žia¾u vytieklo ve¾a såz, ale tento raz som ich mal,
ako sa hovorí, na krajíèku od š5astia a dojatia, že sa mi od ve-
denia HBP, ako aj od urèitých konkrétnych pracovníkov terajšej

Bane Nováky, ktorých som vlastne pri uvedenej príležitosti videl
prvý raz vôbec, dostalo takej pocty a uznania.

Spomenul som vtedy na slová jedného z najslávnejších èes-
kých spisovate¾ov Jaroslava Dietla, ktoré mi niekedy v�sedemde-
siatych rokoch minulého storoèia napísal. Citujem doslovne:
„Baví mì práca, když vidím, že to má smysl.“

Osobne som presvedèený, že aj moja odvedená práca na už
bývalej Bani Mier, n. p., Nováky mala zmysel, keï si ju aj dnes
po rokoch, teda v èase, keï sú už Hornonitrianske bane Prievid-
za, a. s., v súkromných rukách vedia kompetentní doceni5 nie-
len darom banského vozíka, ale tiež udelením Pamätnej medaily
100 rokov priemyselnej 5ažby uhlia na Slovensku, ktorá mi bola
odovzdaná v Prievidzi v roku 2010.

Uvedomujem si, že nie som jediný, kto v minulosti a urèite
aj v týchto èasoch statoène pracoval a pracuje.

Mám však v tomto smere len jediné želanie, aby aj iní, a ak
je možné, všetci boli aspoò morálne ocenení, keïže aj toto patrí
v istom zmysle k podstate života, ako takého a napomáha ok-
rem iného aj vzájomnej úcte èloveka k èloveku a dobrým medzi-
¾udským vz5ahom.

Ak som vo svojej práci v bani dosiahol také úspechy, ktoré
boli aj takto ocenené, tak sa to pod¾a mojej mienky udialo len
preto, že som prácu v bani, ktorá bola 5ažká a riziková, vykoná-
val s láskou.

František BABUŠKA

Skutočnosť, že nie sme spolu,Skutočnosť, že nie sme spolu,Skutočnosť, že nie sme spolu,Skutočnosť, že nie sme spolu,
je�najhoršia vec je�najhoršia vec je�najhoršia vec je�najhoršia vec z najhorších, z najhorších, z najhorších, z najhorších, 
a ten čas, a ten čas, a ten čas, a ten čas, keď sme spolu boli,keď sme spolu boli,keď sme spolu boli,keď sme spolu boli,

bol najkrajší a najlepší bol najkrajší a najlepší bol najkrajší a najlepší bol najkrajší a najlepší 
zo všetkých časov,zo všetkých časov,zo všetkých časov,zo všetkých časov,
ktoré sme spolu žili.ktoré sme spolu žili.ktoré sme spolu žili.ktoré sme spolu žili.

���� Dòa 30. júna uplynie šes- rokov èo nás navždy vo veku
69 rokov opustila moja milovaná manželka, maminka, ba-
bièka

Anna BABUŠKOVÁ. 

Smútiaci manžel, dcéra Drahomíra a�syn Ferko s rodinou
ïakujú všetkým, ktorí na òu spomínajú.

-N-
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Naši jubilanti
v�mesiaci�júl 2017

60 rokov: Daniela Hrnčárová
Dušan Šimončík
Anna Šimončíková
Viera Juricová
Emília Schönfeldová
Ing. Miroslav Beránek
Nadežda Sláviková

65 rokov: Margita Sudorová
Oľga Bolechová
Vlasta Štefániková
Magdaléna Bajcarová
Ján Moravanský

70 rokov: Anna Ranušová
Božena Belánska
Peter Stolárik
Anton Majkút
Pavla Matavová
Michal Domin
Miroslav Karlík
Alena Mašánová

75 rokov: Sr. Valéria Mária Filová

80 rokov: Ján Sýkora

81 rokov: Mária Kochanová

82 rokov: Viktor Kubran

83 rokov: Margita Krúpová
František Zimmermann
Štefan Kalec

84 rokov: Vincent Šimo
Božena Obuchová

85 rokov: Eugen Bosák
86 rokov: Jozefína Rakúsová

Mária Sabová
87 rokov: Emília Lagová

Valéria Kureková
88 rokov: Sr. Anna Zuzana 

Cerovská
94 rokov: Františka Prievozníková

Oľga Sedláčková

Srdečne blahoželáme! 

PLÁN PODUJATÍ V MESTE
11. júla (utorok) Dado Nagy uvádza: ¼ubomír Feldek, básnik,
spisovate¾, prekladate¾
Katarína Feldek Band + Žubrienky inštalatérky - predstavenie
novej knihy Branislava Jobusa
film Bažant kinematograf: OBECNÁ ŠKOLA

12. júla (streda) Bassband. Kontrabasové kvarteto hrá: W. A.
Mozart, J. S. Bach,  M. P. Musorgský, S. Wonder, S. Palúch,
M.�Comendant,  P. Bodnár, ¼. Èekovská a i.
film Bažant kinematograf: UÈITE¼KA

13. júla (štvrtok) „Krst“ knihy Únos: ¼uba Lesná, Iveta Radi-
èová, moderuje Eugen Korda.
film Bažant kinematograf: TEÓRIA TIGRA

14. júla (piatok) Slovenskí herci vetrujú.
film Bažant kinematograf: BABA Z ¼ADU  
15. júla - Vrbovské vetry, hudobný festival -  Mestský štadión
10. - 14. júla - Denný detský biblický tábor (CZ ECAV)
17. - 21. júla - Mestský detský letný tábor (mesto, ÚŽS)

22. júla - Hasièská sú5až O putovný pohár primátorky mesta
Vrbové, Mestský štadión o 10.00 hod.
22. júla - Vrbovská pätnástka - Memoriál Štefana Kalužu, Beh
zdravia Vrbovèanov na 5 km
5. augusta - MUFUZA, kultúrno-športové popoludnie, Mestský
štadión 13.00 - 23.00 hod.
24. augusta - pietny akt pri pomníku padlých pri príležitosti
výroèia SNP, Námestie sv. Cyrila a Metoda o 15.00 hod.
29. augusta - kòazská vysviacka Ing. Andreja Kellera - Kostol
sv. Gorazda
3. septembra - primície Ing. Andreja Kellera - Kostol sv. Goraz-
da
22. septembra - Dni mesta Vrbové
- oslava 50. výroèia vyhlásenia Vrbového za mesto
- slávnostné zasadanie Mestského zastupite¾stva Vrbové
- oceòovanie Beòovského glóbus
- koncert Mgr. art. Ján Prievozník, Mgr. art. Janka Juríèková       
  Bernáthová
- ¾udová zábava
30. septembra - Jesenný vrbovský jarmok                    

Zost. -rb-

Odišiel si od nás tíško ako sen, 
zostala nám v srdci spomienka len...

� Dòa 7. júla uplynie už
dlhých 5 rokov èo nás opus-
til syn, brat, švagor a strýko

ROMAN BÚZEK.

S láskou spomínajú mama a bratia
s�rodinami.

Kto ste ho poznali, prosím venujte mu
tichú spomienku..

-N-

Tebe patrí spomienka,
až sa srdce chveje,
ten, èo blízky bol, 
už tu s nami nie je.

� Dòa 8. júla uplynie jeden smutný rok,
èo navždy odišiel náš starostlivý manžel,
otec, dedko, pradedko a priate¾ 

pán Vladimír BIELIK zo Šípkového. 

S láskou a úctou spomínajú: manželka,
syn a dcéry s rodinami, ako aj ostatná rodi-
na. Venujte mu prosím tichú spomienku.
Ïakujeme.

P2/1823/2017

Medzinárodná firma, zaoberajúca sa
výrobou dámskej konfekcie,
prijme do svojho kolektívu
(bývalé SOU)
vyuèené krajèírky
vyuèené v odbore, prax min. 2 roky
žehliarku bez praxe
Práca je jednozmenná vo Vrbovom.
Termín nástupu ihneï.
----------------------------------------------------------------------
V prípade záujmu, kontaktujte pani
Danielu Škultétyovú,
Tel.: 0905 463 936
daniela.mekstone@gmail.com
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Bolo sa na èo pozera-
a�èo obdivova-

Fotoreportáž z vystúpenia taneèného odboru
Cirkevnej�základnej umeleckej školy sv. Gorazda Vrbové

v�Dome kultúry 16. júna o 17.00 hod. 

Foto PK
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Sprievodný program v dòoch 11. -
14. júla uverejòujeme na 3. strane
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Oceòovanie žiakov vrbovských škôl 2017
Aj tento rok mesto Vrbové ocenilo

žiakov vrbovských škôl, ktorí nás ús-
pešne reprezentovali na okresných,
krajských, celoštátnych i medziná-
rodných sú5ažiach. Stalo sa tak 20.
júna o 13.00 a 14.00 hod. v�kúrii M.
Beòovského. Primátorka mesta Dott.
Mgr. Ema Maggiová v�krátkom prího-
vore vyjadrila vïaku oceneným, že
cie¾avedome rozvíjajú svoju osob-

nos5, a tak pomáhajú k�napredovaniu
našej spoloènosti. Jednotlivých nomi-
nantov predstavil vedúci spoloèného
školského úradu PaedDr. Patrik Kýš-
ka. Ceny (knihy) im odovzdala primá-
torka mesta spolu s�predsedníèkou
komisie kultúry, športu, mládeže a
vzdelávania MsZ PhDr. Janou Mikl-
ášovou. Zaznel i krátky umelecký pro-
gram, ktorý pripravili žiaci CZUŠ sv.

Gorazda vo Vrbovom pod vedením
uèite¾ky Daniely Granèarovovej. Elleni
Kepková a Timo Bartovic sa predsta-
vili hrou na klavíri. Na záver všetkým
poïakovala Predsedníèka Komisie
kultúry, športu, mládeže a vzdeláva-
nia PhDr. Jana Miklášová. Celé podu-
jatie moderoval vedúci útvaru kultúry
PhDr. ¼ubomír Bosák.

PK

Žiaci objavujú Po¾sko
Po desa5mesaènom „draní školských lavíc“ je koniec školského roka  dobrou

príležitos5ou pre žiakov, ale aj ich uèite¾ov získa5 nové zážitky a skúsenosti formou
exkurzií a výletov. Základná škola na Školskej ulici vo Vrbovom preto zorganizovala
v dòoch 19. a 20. júna cestu za poznávaním niektorých významných historických
pamiatok u našich severných susedov – v Po¾sku.

Prvá zastávka zaviedla štyridsa5tri detí a ich štyroch pedagógov na miesto so
smutnou minulos5ou, do  koncentraèného tábora z èias 2. svetovej vojny Osvien-
èim – Brezinka. Ïalším cie¾om exkurzie bola prehliadka krásneho historického
mesta Krakov a jeho zámku Wawel. A v závere dvojdòového výletu ešte žiaci zostú-
pili do známej so¾nej bane Vielièka. Zo všetkých miest si deti odniesli plno nových
informácií, ale najmä mali možnos5 naživo sa „dotknú5“ histórie, o ktorej sa uèia
v�škole.

Za organizáciu celej vydarenej akcie ïakujeme našej vyuèujúcej dejepisu Mgr.
N. Vargovej a jej trom kolegyniam Mgr. S. Brnovej, Mgr. A. Kubišovej a Mgr. M. Sli-
vanskej.

V minulých dòoch mesto Vrbové osadilo
v�parku na Námestí slobody neïaleko pamät-
níka Beòovského svet dve fontánky a jednu
v�fontánku areáli Beòovského kúrie, pred bu-
dovou Gymnázia J. B. Magina. Iste prispejú
k�spríjemneniu pobytu na týchto miestach
a�k�osvieženiu poèas horúcich letných dní.

mm
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Tohoroèná jar prichádzala trochu ko-
strbato. Napriek tomu pripravila Základ-
ná organizácia Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých (ZO SZTP) vo Vrbovom
nieko¾ko stretnutí, ktoré si užili všetci.
Integrované deti s rodièmi, mládež, do-
spelí aj seniori. Sviatoèný deò, 8. mája,
patril de-om a mládeži. V sprievode rodi-
èov opä- zavítali do Opatoviec pri Trenèí-
ne na ob¾úbenú hipoterapiu. Jazda na
známych koòoch im po dlhej zime po-
mohla zrevitalizova- svaly a nervový sys-
tém. Osviežením bol aj poldenný pobyt
medzi domácimi zvieratami v príjemnom
prostredí, ktorý nepokazilo ani zlé poèa-
sie. Hipoterapia sa uskutoènila zásluhou
dobre vypracovaného projektu podaného
na VÚC, ktorý ju celú finanène zabezpe-
èil.

17. mája ZO SZTP pripravila v spolu-
práci s vedením mesta posedenie dospe-
lých pri príležitosti Dòa matiek, spojené
s�tradiènou opekaèkou. K sviatku matiek
prišli zablahožela5 aj primátorka mesta
Mgr. Dott. Ema Maggiová, jej zástupca
JUDr. Štefan Kubík a František Tahotný,
predseda sociálnej komisie pri MsZ.

Vyvrcholením májových aktivít bol a
traktívny zájazd do neve¾kej obce Modrá,
ktorá je èas5ou Velehradu. V Modrej sa
nachádza areál Skanzen – centrum histó-
rie a tradícií. Tvoria ho viaceré samos-
tatné èasti a predovšetkým je bezbarié-
rový. A tak 29. mája to využili deti, vozíè-
kari i slabšie chodiaci. Cie¾om bol areál
Živá voda – európsky unikát na pozorova-
nie sladkovodných rýb. Rybníkom, v kto-
rom žijú sladkovodné ryby aj našich vôd,
prechádza pod hladinou v håbke 3,5 m 8
metrov dlhý a 3 metre široký sklený tu-
nel, ktorý uvádza návštevníkov do sveta
rýb. Nielen tých, ktoré stále žijú v našich
vodách, ale aj vyhynutých, ako sú jesete-
rovité druhy. Medzi nimi je aj 2-metrová
dunajská vyza. Bonbónikom bol úctyhod-
ný 18-roèný 26 kilový kapor dlhý 120 cm,
pomenovaný Jonáš. Ve¾mi sa nám to pá-
èilo a zrejme i rybám, ktoré si nás zblízka

obzerali. Na brehu rybníka žijú ïalšie tvo-
ry: žaby, jašterice, vážky. Èo tu priamo
nežije je vypreparované a vymodelované
v�pri¾ahlých priestoroch (vydry, bobri, vtáci
atï.). Blízke stráne sú vysadené skupina-
mi rastlín, krovín a stromov typických pre
moravské biotopy.

Hneï ved¾a Živej vody je Archeoskan-
zen. Predstavuje rekonštrukciu opevnené-
ho slovanského hradiska z 9. st. (Ve¾ká
Morava). Jednotlivé stavby sú rekonštruo-
vané pod¾a skutoèných archeologických
nálezov z okolitých osád pri Starom Mes-
te (èas5 Uherského Hradiš5a). Nájdeme tu
typy opevnenia, zrubových domov, polo-

zemníc, remeselníckych dielní, zásobné
jamy, kniežací palác a ïalšie. Areál dopå-
òa kamenná replika Kostola sv. Jána,
ktorý je typovo blízky nášmu Kostolu sv.
Margity v Kopèanoch a z rovnakého obdo-
bia a ešte stále stojí. V skanzene sa na-
táèal v roku 2013 film Cyril a Metód –
Apoštoli Slovanov, v ktorom rolu knieža5a
Rastislava stvárnil Milan Bahúl. Film pre-
mietala aj Slovenská televízia. Videopro-
jekcia èastí filmu s komentárom je stálou

súèas5ou expozície v kniežacom paláci.
Zaujímavý výlet bol ešte predåžený

krátkou prehliadkou Baziliky Nanebovstú-
penia Panny Márie vo Velehrade.

Aktivity ZO SZTP v 1. polroku boli do-
vàšené 9. júna stretnutím integrovaných
detí pri príležitosti MDD. Akože ináè, spo-
jené s opekaèkou a prekvapením. Prekva-
penie pripravili psovodi Dušan Michalec
a�Dávid Pavlíèek z Kynologického klubu
vo Vrbovom. P. Michalec so svojím Usí-
rom, 4-roèným belgickým ovèiakom mali-
nois a p. Pavlíèek s 2-roèným doberma-
nom Alexom predviedli ukážky z výcviku
športovej kynológie. Poslušnos5 psov deti

oèarila a zážitok ešte znásobila prítom-
nos5 Usírovho syna, polroèného šteòa5a
Isíra, ktorý sa rados5ou vrhol do šantenia
s de5mi. K šanteniu sa pridali aj oba ve¾-
ké psy a ochotne reagovali na pokyny
„mladých“ psovodov. Obidvom pánom
patrí ve¾ké poïakovanie za to, že mali po-
chopenie pre integrované deti a dali im
chvíle radosti a š5astia. Deò detí, ktorý
sa skutoène vydaril prišla pozrie5 aj pani
primátorka so zástupcom a obdarovala
deti ve¾kým nanukom.

Za úspešné podujatia ZO SZTP ïakuje
VÚC a vedeniu mesta Vrbové, ktoré spon-
zorstvom na ne prispelo. Ve¾ké poïakova-
nie patrí èlenkám výboru ZO, ktoré podu-
jatia nezištne a obetavo organizujú a prip-
ravujú.

-el-

ZO ŽIVOTA ZO SZTP VRBOVÉ
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Záznam vrbovskej matriky z 2. júla 1840 o narodení, resp. pokrstení Michala Macháèa.

Vrbovèan Michal Macháè - osobnos- peštianskych Slovákov

Nazvali ho „druhý Palárik“

Collegium Pazmanianum vo Viedni, skrátene známe ako Pazmaneum. Bol to seminár pre študentov z Uhorska. Založil ho
kardinál Peter Pázmaò a po òom dostal svoje meno. Uhorskí biskupi sem posielali najnadanejších študentov. Z Vrbovèanov to
boli okrem Michala Macháèa aj Ján Baltazár Magin (1681 - 1735), Juraj Obermajer (1808 - 1880) a Pavol Jantausch (1870 -
1947). Na snímke v¾avo refektár (jedáleò) Pazmanea.

Jeho aktivity sú ako-tak zdokumentované.
Doteraz však nebolo objasnené jeho rodinné
zázemie, ani pôvod. To je už minulos5ou. Vïa-
ka intuícii sa nám podarilo zisti5, že Michal Ma-
cháè je vrbovský rodák. V schematizmoch sa
síce správne uvádza dátum jeho narodenia (1.
júl 1840), ale bez miesta. Iní bádatelia, ktorí
tento zdroj nevyužili, sa uspokojili len s�rokom
jeho narodenia, aj to nie presným. Vyrátali ho
odpoèítaním veku od roku úmrtia. Tým došlo
k�skresleniu (1841 namiesto 1840).

Vrbovská matrika, v ktorej sme po Michalo-
vi Macháèovi pátrali, nás informuje, že skutoè-
ne 2. júla 1840 bol vo Vrbovom pokrstený kra-
kovianskym kaplánom Antonom Frièom (1808 -
1870) èlovek tohto mena, syn vrbovského ha-
lenárskeho majstra Michala Macháèa a Márie,
rodenej Èechovej. Za krstných rodièov mal Mi-
chala Gulána a Annu Brandajskú. Ïalším báda-
ním sme zistili, že jeho matka Mária si vzala
Michala Macháèa (1811 - 1860) 23. apríla
1833 vo Vrbovom už ako vdova po Jánovi Niž-
nanskom. Okrem Michala (1840 - 1885), kto-
rým sa tu zaoberáme, mali s novým manželom

aj ïalšie deti - Máriu (* 25. 1. 1835); Katarínu
(* 5. 11. 1837); Annu (* 26. 6. 1844), Jozefa
(* 4. 9. 1846) a opä5 Katarínu (* 9. 5. 1850).
Identitu h¾adanej osoby nám presvedèivo doka-
zuje skutoènos5, že Michal Macháè, o ktorom
vieme, že bol istý èas banskoštiavnickým kap-
lánom, v�tejto hodnosti krstil vo svojom rodis-
ku 29. septembra 1864 dcéru stolára (arcula-
rius) Alexeja Fugeltona a Márie, rodenej Èuvi-
kovej, Františku.

Torzovité záznamy o živote Michala Machá-
èa sa nám podarilo posklada5 do pomerne sú-
vislej biografie. 

Ako už vyplýva z predchádzajúceho, mladý
Vrbovèan sa rozhodol pre kòazskú dráhu. Prí-
slušné filozofické štúdiá absolvoval pod¾a všet-
kého v Trnave a potom ho ako vynikajúceho
študenta poslali na štvorroèné teologické štú-
diá do Viedne (1859 - 1863), kde bol chovan-
com Pazmanea. 27. júla 1863 ho v�Ostrihome
za kòaza vysvätil arcibiskup a kardinál Ján Krs-
tite¾ Scitovský (1785 - 1866), ktorý sám bol
slovenského pôvodu. Spolu s�ním boli ordino-
vaní Michal Bogisich z Pešti, Justín Janiš, Alojz

Kofrani z Tomášikova, Július Lehocký z Malého
Rakova, narodený v Novom Meste pod Šiat-
rom, Anton Lováky z Budína, Július Morbicer
(Moháry) z�Pešti, Alojz Raditsits (Radichich,
1837 - 1897), neskorší farár v Mohore a Vr-
bovke, Ferdinand Wagner z�Budmeríc, Ján Vá-
rady, Ignác Hradil z Moravy, potom farár v�Pu-
kanci, Štefan Petrik (1839 - 1875) zo Slavnice
a Florián Vagaè zo Starej Turej, z nich prinaj-
menšom poslední traja sa národne angažovali.

Macháèovou prvou kòazskou stanicou sa
stala už zmienená Banská Štiavnica. Tam ako
kaplán mohol uplatni5 svoje jazykové schop-
nosti, lebo v tom èase sa v meste pri pastorá-
cii využívala nielen slovenèina, ale i nemèina
a�èiastoène i maïarèina. Podobne to bolo i na
ïalšom jeho pôsobisku - v Pešti, kde na poste
jedného z kaplánov vo Farnosti sv. Terézie, za-
loženej v r. 1777, zotrval až do svojej predèas-
nej smrti.

Bola to nároèná práca vo ve¾komestskom
prostredí, kde okrem starousadlého, hlavne
nemeckého obyvate¾stva, sa usádzali ¾udia
z�celého Uhorska, vo ve¾kom poète práve Slo-
váci, èi už prechodne, alebo natrvalo.

V schematizmoch sa od zaèiatku 19. sto-
roèia ako tamojšie pastoraèné reèi uvádzajú
nemèina, maïarèina a slovenèina. Napriek to-
mu o�uspokojenie duševných potrieb našich
krajanov nebolo primerane postarané, ba naj-
zodpovednejší za túto oblas5 ich nemali záu-
jem rieši5.

Vždy sa našli osobnosti, ktoré sa aj v cudzine snažili zachova- slovenské národné
a duchovné dedièstvo. Napriek tomu o mnohých týchto aktéroch máme len skromné
správy. Len bádaním v dobových dokumentoch dokážeme rozšíri- svoje poznatky
o�nich. To je aj prípad Michala Macháèa, ktorý patril v poslednej tretine 19. storoèia
medzi opory peštianskych Slovákov a pre jeho zásluhy ho historik a muzeológ ¼uboš
Kaèírek (* 1971), ktorý sa zaoberal vo svojom výskume životom peš-budínskych Slo-
vákov uvedeného obdobia, apostrofoval titulom „druhý Palárik“. Aj po dlhej dobe od
jeho smrti si teda zaslúži, aby bol v úcte a pamiatka na neho sa udržovala.
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S Budapeš�ou boli
v minulosti späté
osudy desa�tisícov
Slovákov. V súèasnos-
ti ich ostala malá
hàstka. Pamiatky na
nich však v meste
nachádzame na
každom kroku. Hneï
dve dvojjazyèné
pamätné tabule
pripomínajú pamiatku
Macháèovho „šéfa“
Šimona Klempu, ktorý
sa venoval peštians-
kym Slovákom najprv
v mestskej èasti Joze-
fov a potom v Terezí-
ne, spolu celé polsto-
roèie. Na snímke
tabu¾a z Jozefova.
Druhá je osadená
v�Kostole sv. Terézie
(na dolnej snímke). 

Kostol sv. Terézie Avilskej v Buda-
pešti, v èasti, ktorá sa nazýva Terézvá-
ros, po slovensky Terezín, resp. Tere-
ziov. Zaèali ho stava� v r. 1801 ako
Kostol Ducha Svätého. Jeho titul zmenili
v�r. 1822 z rozhodnutia kardinála Ale-
xandra Rudnaia. Prieèelie zdobí od roku
1811 kamenná socha patrónky chrámu,
ktorú vyhotovil slovenský sochár Vavri-
nec Du- najský (1784 - 1833), rodák
z�¼ubietovej. Práve s týmto kostolom je
spojené takmer dvadsa�roèné úèinkova-
nie vrbov- ského rodáka Michala Ma-
cháèa. A aj vïaka nemu a jeho principá-
lovi Šimonovi Klempovi sa tu desa�roèia
popri nemeckých a maïarských bohos-
lužbách konávali aj bohoslužby sloven-
ské. 

Macháèovým predchodcom na kap-
lánskom mieste „nemeckej“ fary v�peš-
tianskom Terezíne bol aj ïalší významný
Slovák - spisovate¾, dramatik a organi-
zaèný pracovník Ján Palárik (1822 -
1870). Známy je napríklad veselohrou
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžin-
koch, ktorú ako poslednú napísal v Pešti.

Pre zástupy Slovákov, ktorí h¾adali
okolo druhej polovice 19. storoèia lepšie
existenèné podmienky v rýchlo sa rozví-
jajúcom Peš�budíne, neskoršej Budapeš-
ti, bolo š�astím, že práve vtedy tam úèin-
koval Šimon Klempa (1811 - 1903), èlo-
vek ve¾kej autority a že s ním spolupra-
covali také osobnosti ako bol Vrbovèan
Michal Macháè. 

Vypuklo sa to prejavilo po úmrtí slovenského biskupa Štefana Moyzesa
(1797 - 1869). Vtedy - 2. augusta 1869 - v peštianskom Kostole sv. Teré-
zie slúžil tamojší prepošt-farár Šimon Klempa, uvedomelý Slovák, spolu so
svojim kaplánom Macháèom a moravským kòazom Dr. Rupertom Pøece-
chtìlom za neho zádušnú omšu. Slovenskú kázeò mal ma5 práve vdp. Ma-
cháè, ale arcibiskup Ján Šimor (1813 - 1891) ju zakázal. Slovenské noviny
informovali, že po ukonèení obradu „ubieral sa zástup von, kde dostával
vysvetlenie a hromžil i nadával násilenstvu a nekres5anskej ukrutnosti“.

Napriek uvedenému Vrbovèan Macháè podporoval so svojim principá-
lom zavedenie pravidelných slovenských bohoslužieb v Kostole sv. Terézie.
Podarilo sa to vïaka petiènej akcii miestnych Slovákov vedenej predstavi-
te¾mi národného hnutia, tzv. Novej školy. Sv. omše so slovenským spevom
a kázòou sa zaèali kona5 v roku 1870 a vydržali nieko¾ko desa5roèí. Dobo-
vé dokumenty uvádzajú slovenèinu ako tretiu pastoraènú reè vo farnosti až
do konca existencie Uhorska. Nemèinu, ktorej dlho patrilo prvenstvo, ma-
ïarèina vytlaèila na druhé miesto. 

Michal Macháè vyvíjal tiež úsilie o založenie slovenskej katolíckej ¾u-
dovej školy, prípadne aspoò slovenskej triedy.

¼. Kaèírek o òom píše: „Dnes je to už neznáma osobnos5 národného
hnutia, v prvej polovici 70. rokov (19. storoèia) však nechýbal takmer pri
žiadnom národnom podujatí v meste.“ Bol i èlenom Slovenského spevác-
keho spolku v�Pešti, založeného v�roku 1871, ktorý mal bohužia¾ len krát-
ke trvanie. Vdp. Macháè nezanedbával ani ïalšie svoje vzdelávanie. Od r.
1875 figuroval ako bakalár posvätnej teológie (SS. Theol. baccalaur.) Bi-
bliograf József Szinnyei (1830 – 1913) zaradil o�òom krátke heslo do svoj-
ho diela Magyar írók élete és munkái
(Život a dielo uhorských spisovate¾ov).
V�rokoch 1867 – 1868 prispieval do
nového èasopisu Egyházi Lapok (Cirkev-
né listy), ktorý redigoval Peter Hatala
(1832 – 1918) z�Palárikova. 

Zomrel 3. februára 1885 vo veku
nedožitých 45 rokov. Budapeštianske
nede¾né noviny - Vasárnapi Ujság 8. feb-
ruára zaznamenali, že zomrel ob¾úbený
du- chovný otec. Ako sme zistili, pocho-
vaný na cintoríne vo Vrbovom, kde sa
zachoval aj jeho náhrobok. 

¼. BOSÁK - P. KÝŠKA

Starobylá Banská Štiavnica - prvé pôsobisko Vrbovèana Micha-
la Macháèa.
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Využívajte službyVyužívajte službyVyužívajte službyVyužívajte služby
MESTSKEJ KNIŽNICE VRBOVÉ

prevádzka po čas prázdnin:
pondelok - piatok  12.00 - 16.00 hod.

Dovolenka v knižnici
V dòoch 24. júla -  11. augusta èerpanie dovolenky.

Mohutné, farebné a voòavé lány, ma-
lebné zákutia, èistý svieži vzduch a príro-
da na dosah ruky. Aj takto sa dá v skrat-
ke opísa5 život na vidieku. Práve vidiek
bol témou  Celoslovenského XVII. výtvar-
ného salóna znevýhodnených detí, ktorý
tradiène organizuje Spojená škola Vrbové.
Téma dediny je stále aktuálna a ve¾mi
blízka i našim de5om, èo preukázal poèet
výtvarných prác. Do sú5aže sa zapojilo 62
škôl a školských zariadení, ktoré vytvorili
a zaslali 246 krásnych farebných diel.
Žiaci Spojenej školy vo Vrbovom prispeli
najväèším poètom prác v celej histórii vý-
tvarného salóna, vyrobili až 42 dielok. Vy-
bra5 najkrajšie z nich pre odbornú porotu
(Jozef Vrbovský a Mgr. Michaela Kutná)
i�detskú porotu (Adriana Drnáková, Mi-
chaela Niznerová, Lucas Jan Kadleèík)
nebolo vôbec jednoduché. Nakoniec sa
však porota zhodla a pani riadite¾ka Mgr.
Darina Babnièová vyhlásila výhercov. 

V kategórii starší žiaci sa umiestnili:
Viktória Bibiana Valicová (ŠZŠ Krupina),
Viktor Kalman (SŠ-ŠZŠ Senica), Vanesa

Rafaelová (SŠ Zlaté Moravce). Ceny det-
skej poroty získali: kolektíva práca Kraviè-
ka Matilda (ŠŠ Topo¾èany), Viktória Hor-
òáková (SŠI Humenné), Ružena Popíková
(SŠ Pavlovce nad Uhnom).

V kategórii mladší žiaci sa umiestnili:
Nina Ligáèová (ŠZŠ Èadca), Oliver Sedlák
(SŠ Vrbové) a Milan Tretina (ŠZŠ Martin).
Cenu riadite¾ky Spojenej školy Vrbové zís-
kali: ¼uboš Chorvatoviè (SŠ – ŠMŠ Vrbo-
vé), Danka Lakatošová (SŠ – ŠZŠ Komár-
no), Karolína Heribanová (SŠI Topo¾èany).
Z diplomu sa tešili i Jana Šulíková (SŠ Vr-
bové) a Lucas Jan Kadleèík (SŠ Vrbové).
Všetkým oceneným ešte raz srdeène gra-
tulujeme! 

Po slávnostnom otvorení výtvarného
salóna a príhovoroch p. uè. Chudej, pani
riadite¾ky Mgr. Dariny Babnièovej a pani
Mgr. ¼ubice Jakabovièovej sa deti Spoje-
nej školy predviedli v krásnom programe,
ktorým všetkých návštevníkov vtiahli do
prostredia èarovného vidieka. Program
bol skutoène ve¾mi bohatý. 

Starší i mladší žiaci zatancovali

tradièné ¾udové tance, zaspievali ¾udovú
pieseò Dedinôèka, zarecitovali báseò a
videli sme aj divadelnú dramatizáciu. Vy-
stúpenia sa zúèastnili i naši najmenší,
ktorí sa predstavili ako malièký zvierací
orchester. Všetky vystúpenia boli ocene-
né obrovským potleskom. Po krásnom
kultúrnom dopoludní, bolo pre všetkých
zúèastnených pripravené bohaté pohoste-
nie. Ïakujeme a tešíme sa opä5 o rok!

Mgr. Alexandra HLAVÁÈOVÁ

Celoslovenský  XVII. výtvarný
salón znevýhodnených detí

LetnýLetnýLetnýLetný
detskýdetskýdetskýdetský
 tábor tábor tábor tábor

Mesto Vrbové 
a Základná organizácia 

Únie žien Slovenska 
vo�Vrbovom zorganizujú
v�dòoch 17. - 21. júla

mestský�Letný detský tábor
so stravovaním, 

celodenným programom 
a výletmi. Poplatok�30 €.

Záujemcovia sa môžu hlásiť
na sekretariáte 

Mestského úradu vo Vrbovom.
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Katolíci slávili sviatok
Božieho Tela

Vo štvrtok 15. júna slávila Katolícka cirkev Sviatok Najsvä-
tejšieho Kristovho Tela a Krvi, ¾udovo nazývaný aj Božie Telo.
Svätú omšu vo vrbovskom Kostole sv. Gorazda celebroval vrbov-
ský farár ICLic. Daniel Lukaèoviè. V tento deò sa po svätej omši
na mnohých miestach konajú tradièné eucharistické procesie –
sprievody s�Najsvätejšou Sviatos5ou v�monštrancii. Aj v našom
meste každoroène dobrovo¾níci z radov veriacich vytvoria zo zele-
ne, kvetov a domácich devocionálií oltáriky. Veriaci v procesii na
èele s kòazom nosením monštrancie s kúskom premeneného
chleba ulicami obcí a miest symbolicky oznamujú svetu tajomst-
vo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej svätej omši pre-
mieòa chlieb a víno. Eucharistický sprievod sa postupne zasta-
vuje pri štyroch oltárikoch symbolizujúcich štyri svetové strany.
Sprievod ulicami obcí a miest chce naznaèi5 Božiu ochotu a ú-
stretovos5 aj voèi tým, èo ho nepoznajú. Deti na znak svojej úcty
a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu lupienky kvetov.

S týmto sviatkom sa viaže aj viacero ¾udových múdrostí na-
šich predkov, napríklad: „Ak je na sviatok Božieho Tela dážï, aj
žatva bude daždivá“ alebo „Suchý deò na Telo Pána s¾ubuje ve-
¾a sena“ alebo „Jasný deò na Telo Pána vždy poteší hospodá-
ra“.

text a foto: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

Vrbovèan Lukáš Èmehíl
prijal diakonát

V sobotu 10. júna v Katedrále sv.
Jána Krstite¾a v Trnave udelil arcibis-
kup Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján
Orosch diakonskú vysviacku Vrbovèa-
novi Lukášovi Èmehílovi. Bohoslovec
touto vysviackou prijal najnižší stupeò
kòazského svätenia s poslaním hlása5
Božie slovo a oprávnením vykonáva5
niektoré liturgické obrady (vysluhova5
sviatos5 krstu, rozdáva5 sväté prijíma-
nie, vykonáva5 pohrebné obrady).

Lukáš Èmehíl sa narodil 26. apríla
1989 v Pieš5anoch. Po absolvovaní zá-
kladnej školy vo Vrbovom navštevoval
Strednú odbornú školu technickú v Pieš5anoch. Po zložení matu-
ritnej skúšky na strednej škole pokraèoval vysokoškolským štú-
diom katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bo-
hosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred
piatym roèníkom študijne prestúpil na Cyrilometodskú teologic-
kú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 

Do diakonského rúcha ho obliekol správca vrbovskej farnos-
ti, farár ICLic. Daniel Lukaèoviè. Obetné dary priniesli k oltáru
v�slávnostnom sprievode vrbovskí mládežníci vo vrbovských kro-
joch. Na slávnostnej vysviacke sa zúèastnili mnohí vrbovskí far-
níci. Nového diakona prišli do Trnavy pozdravi5 a zablahožela5
mu k prijatiu diakonátu aj zástupcovia mesta Vrbové. 

Z rozhodnutia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha
bude dp. Lukáš Èmehíl od 1. júla 2017 diakonsky úèinkova5 a
pastoraèné skúsenosti získava5 vo farnosti Hlohovec.

Foto: archív L. È., text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

Aj deti zo Spojenej školy Vrbové
mali slávnos- prvého sv. prijímania

Dòa 17. júna v Kostole sv. Martina vo Vrbovom jedenás5 de-
tí zo Spojenej školy Vrbové prvýkrát prijalo Pána Ježiša do svo-
jich srdieèok. Na toto prvé sväté prijímanie naše deti s�láskou
pripravovali na hodinách náboženstva katechétka Mgr. Silvia
Kleinová a uèite¾ka Mgr. Miroslava Plozseková. Duchovný otec,
farár ICLic. Daniel Lukaèoviè, nás všetkých povzbudil, aby sme
tieto deti s porozumením prijímali na bohoslužbách a tešili sa,
že aj oni môžu ma5 plnú úèas5 na svätej omši.

Rodièia detí zo srdca ïakujú všetkým, ktorí prispeli k�dôstoj-
nému priebehu tejto ve¾kej slávnosti.

Zuzana KRAMÁRIKOVÁ

Oznamuje èitate¾om Hlasu Vrbového, že jeho ïalšie èíslo vyjde 27. júla 2017.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RBOVÉHOHV
LAS

 

Futbalový turnaj žiakov
a�prípraviek

O�pohár�mesta�Vrbové
V sobotu 17. júna sa konal prvý roè-

ník sú5aže vo varení kotlíkových špecialít
spolu s futbalovým turnajom žiakov a prí-
praviek pod záštitou mesta Vrbové,OBFZ
Trnava a MFK Vrbové. Zúèastnilo sa 9 tí-
mov v dvoch vekových kategóriách:

a) prípravky roèník 2005 – 4 tímy
1. PFK Pieš5any
2. MFK Vrbové
3. TJ Družstevník Chtelnica
4. TJ Slovan Ostrov
b) žiaci roèník 2002 - 2004, 5 tímov
1. MFK VRBOVÉ
2. ŠK 2011 Peèeòady
3. OŠK Veselé
4. OŠK Prašník
5. TJ Družstevník Chtelnica

Vyhodnotení a peknými cenami od-
menení boli vo svojich kategoriách naj-
lepší hráè turnaja, brankár a strelec.
Každý zúèastnený športovec dostal pre
spomienku medailu a trièko. Ceny odo-
vzdávali: primátorka mesta Vrbové Dott.
Mgr. Ema Maggiová a za OBFZ Trnava
pán Galbavý. Rozhodovali Miroslav Záhu-
ranèík a Libor Šašo. Súèasne prebiehala
sú-až vo varení kotlíkových špecialít.
Široká verejnos5 mohla okoštova5 gulá-
še, kapustnicu ale aj ostrokyslú dobrotu.
O�poradí rozhodli naozaj iba milimetre,
keïže všetky jedlá chutili výborne. 1.

miesto obsadil BB tím, 2. miesto Gur-
mánske šialenstvo a 3. miesto Vrbovské
kádre. Vynikajúce špeciality sa rozdali
medzi návštevníkmi podujatia a tak moh-
li všetci oceni5 kvalitu a jedineènú chu5
kotlíkových dobrôt. O zábavu pre najmen-
ších sa postarala Lenka Záhorcová, kto-
rá celú akciu moderovala s tímom mla-
dých animátoriek. Deti si mohli skúsi5
svoju šikovnos5 na prekážkovej dráhe,
v�hode na presnos5, v kreslení, pre5aho-
vaní lanom a ve¾a iných aktivitách. Sa-
mozrejme snaha detí bola odmenená
prezentom. Celé vydarené podujatie si
urèite zaslúži svoje ïalšie pokraèovanie
a už teraz sa tešíme na ïalší roèník. 

Podujatie podporili: mesto Vrbové,
oblastný futbalový zväz Trnava, MFK Vr-
bové, Rekreaèné strediská Slovakia.

BRSÈ

 Zapojili sa do kampane
Do�práce�na�bicykli

Aj Vrbovèania sa zapájajú do kampa-
ne Do práce na bicykli, o užitoènosti kto-
rej  sa rozpisova5 netreba. Ich tím Morí
jazdci, ktorí tvoria Jozef Hesko, Marián
Spaèek, Jozef Bukovèák a ¼ubomír Re-
menár, získal v r. 2015 2. miesto vïaka
najazdeniu 1560 km a v roku 2016 ví-
5azstvo najazdením 1730 km. Boli oce-
není diplomami, ktoré podpísal pieš5an-
ský primátor Miloš Tamajka, MBA.

-rb-

Cykloturisti vo Vrbovom
Informujeme obèanov, že v sobotu

24. júna sa v èase od 8.00 do 18.00
hod. uskutoènilo cykloturistické poduja-
tie „KARPATY TOUR“, so štartom a cie-
¾om v Trnave, ktorého 112-kilometrová
trasa viedla aj cez naše mesto.

-rb-

ZO ŠPORTU

Zomrel sochár
so�vz-ahom k Vrbovému

9. júna zomrel vo veku nedožitých 80
rokov významný slovenský sochár Emil Ven-
kov, ktorý sa okrem komornej tvorby venoval
ve¾kým realizáciám do architektúry a pamät-
níkovým monumentom. Narodil 22. augusta
1937 v Sofii. Študoval na Akadémii výtvar-
ných umení v Sofii a na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave. Od roku 1988 žil
v�Pezinku. Vo Vrbovom je jeho pamiatka
zhmotnená v monumentálnych plastikách sv.
Cyrila a Metoda a reliéfe sv. Gorazda, ktoré
sú umiestnené v Kosotle sv. Gorazda.

-rb-/mk
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