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Z rokovania mestského zastupite¾stva
Uznesenia Mestského zastupite¾stva

vo Vrbovom (ïalej len MsZ) konaného 17.
augusta 2017.

Uznesenie MsZ è. 102/VIII/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta Slovenskému Èervenému krížu na
zabezpeèenie svojej èinnosti na rok 2017
vo výške 350 €. Finanèné prostriedky bu-
dú vyplatené na bankový úèet SÈK a vyúè-
tovanie bude vykonané najneskôr v�me-
siaci december 2017. 

celkový poèet všetkých poslancov
MsZ: 11, prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdr-
žal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 103/VIII/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta obci Prašník na zabezpeèenie os-
láv 73. výroèia SNP organizované obcou
Prašník, mestom Vrbové, VÚC Trnava a
SZPB vo výške 500 €. Finanèné prostried-
ky budú vyplatené na bankový úèet obce

Prašník a vyúètovanie bude vykonané naj-
neskôr v mesiaci december 2017. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 104/VIII/2017
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie

dotácie v zmysle zákona è. 526/2010
Z.�z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MV SR na projekt pod názvom Prestavba
internátu na hasièskú zbrojnicu

2. zabezpeèenie 5 %-nej finanènej
spoluúèasti z rozpoètu mesta na financo-
vaní uvedeného projektu.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 105/VIII/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje nájom nebytového priestoru,
ktorý sa nachádza v budove „Haèkovec“,
s. è. 336, a to na prízemí v¾avo od dvora
na Ulici M. A. Beòovského  vo Vrbovom o
celkovej výmere 17,50 m2 + ostatné ploc-
hy o celkovej výmere 3,70 m2, formou ob-

chodnej verejnej súJaže na dobu neurèitú
od 1. 10. 2017 s 2-mesaènou výpoved-
nou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 106/VIII/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje podmienky obchodnej verejnej
súJaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme
nebytového priestoru“ na nájom nebytové-
ho priestoru, nachádzajúceho sa v budo-
ve „Haèkovec“, s. è. 336, a to na prízemí
v¾avo od dvora na Ulici  M. A. Beòovského
 vo Vrbovom. Celková výmera nebytového
priestoru je: priestor na prízemí – ostatné
plochy: 17,50 m2  +  3,70 m2.

Budova  je  vo  vlastníctve  mesta Vr-
bové, prièom  minimálna výška  nájomné-
ho je stanovená  na 17 €/m2/roène a ce-
nu nájmu ostatných  priestorov vo výške  
3,50 €/m2/roène.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Pod¾a zápisnice z rokovania

Od 7. do 13. júla sa v MAUBEUGE na
severe Francúzka konal prvý juniorský me-
dzinárodný  kinballový turnaj. Po tréningo-
vej príprave v ZŠ na Komenského ulici
pod vedením Mgr. Martiny Borsovej a
Mgr. Slávky Mešencovej a Bc. Aurela Bit-
tera a finanènej podpory od OZ Rodièia
škole vo Vrbovom a  mesta Vrbové  žiaci
Adam Gono - kapitán, Matúš Nizner, Ši-
mon Prievozník, Martin Mešenec, Nora
Valová, Soòa Foldiová, Sabína Konkušová
reprezentovali našu školu a naše mesto
vo Francúzku.

Cesta lietadlom do Bruselu a transfer
do 30 000 mesteèka Maubeuge prebehol
bez problémov, dohliadala na všetko pani

uèite¾ka a tréner Relo. Ubytovaní sme boli
v hoteli Campanile, v susedstve historic-
kého opevnenia, kde sme sa stretli s na-
šou tlmoèníèkou Janou.

Prvý deò sme oddychovali, zoznamo-
vali sa s mestom. Vïaka organizátorovi
Fabricovi sme mali možnosJ vidieJ haly,
kde sme hrali, trénovali s domácim tí-
mom a nadväzovali nové priate¾stvá.

Na turnaji, po prvých troch zápasoch  
so španielskymi, francúzskymi  a belgic-
kým mužstvami sme poètom bodov obsa-
dili tretie miesto z dvanástich a prebojo-
vali sa do semifinále, èím sme prekvapili
všetkých, pretože kin-ball hráme iba dva
roky. 

SEMIFINÁLE s Èeskou republikou a
francúzsko-španielskym zoskupením ne-
bolo jednoduché. Hralo sa na dve víJazné
periódy. Prvú aj druhú získali súperi, ale
sme ich dotiahli na 1:1:1 a poslednú roz-
hodujúcu periódu sme nepustili, prebojo-
vali sa do finále súJaže.

 FINÁLE zaèalo bombastickým nástu-
pom s menovitým predstavením hráèov
z�Kanady, Španielska a Slovenska. Atmo-
sféra bola úžasná, súperi nás od zaèiatku
tlaèili, ale opäJ zápas prešiel do napína-
vej fázy, kedy každý tím získava jednu per-
iódu a za stavu 1:1:1 sa išlo do rozhodu-
júcej, v ktorej prvé miesto získal španiel-
sky tím. V rozstrele do 5 bodov s kanad-
ským tímom, ktorí boli na tom technicky
lepšie sme prehrali 5:3 a získali 3.  mies-
to - BRONZ. Medaile, trièká, vaky - sláv-
nostné ocenenie všetkých mužstiev sa
konalo na radnici Maubeuge za osobnej
prítomnosti primátora mesta, sponzorov,
organizátorov. Hrdo sme prijali medaile
z�rúk predsedu Medzinárodnej Kin-ballovej
federácie a hlavného organizátora šam-
pionátu. Na príprave podujatia sa podie-
¾ali mladí ¾udia a ich rodièia, za èo im pat-
rí vïaka a obdiv.

Vo Vrbovom nás privítala pani riadite¾-
ka Mgr. Viera Rapantová, trénerka Mgr.
Martina Borsová a spolužiaci, ktorí nám
držali palce. Na druhý deò nás èakal sláv-
nostný obed na Èerenci s pani primátor-
kou Dott. Mgr. Emou Maggiovou a zástup-
cami mesta, kde všetkým odovzdali pa-
mätné medaile mesta Vrbové.

Kto ešte stále nevie èo je to kin-ball,
tak si môže pozrieJ archív televízie Markí-
za, kde sme 8. augusta prezentovali ten-
to šport a naše úspechy.

2. ZŠ

Získali bronz na kinballovom turnaji
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Naši jubilanti
v�mesiaci�september 2017

60 rokov: Zdenka Miklíková
Ladislav Drška
Ján Čupka
Mária Boháčiková
Peter Raffay
Andrej Minďar
Mária Sabová
Ing. Peter Karlík
Mgr. Mária Kureková
Mária Radošinská
Jarmila Miklíková
Mikuláš Raffay

65 rokov: Helena Krihová
Anna Mihalkovičová
sr. Mgr. Hermana 
Paulína Lalíková
Ing. Ľubomír Mikláš
Miroslav Klčo
Mária Brezulová

70 rokov: Michal Pašmík
75 rokov: Oľga Bjelová

Bohuslav Sedlák
Alojzia Hadárová
Stanislav Michna

80 rokov: sr. Serafína Antónia
Spelitzová
Terézia Angušová

81 rokov: Mária Hadárová
Jozef Sabo
Mária Říhová
Ján Frajšták
Anton Hornák

82 rokov: Ing. František Lányi
Jozef Filan

83 rokov: Viliam Bielko

85 rokov: Elena Nižnanská 
86 rokov: Mária Birčáková

Paula Strešková
89 rokov: Margita Pakanová
92 rokov: Anastázia Kodajová 
93 rokov: Mária Nižnanská

Srdečne blahoželáme! 

PODUJATIA VO VRBOVOM
29. augusta - kòazská vysviacka Ing. Andreja Kellera - Kostol
sv. Gorazda o 10.00 hod.
1. septembra - Cyklo Holeškatour, štart mestský štadión Vrbo-
vé o 9.15 hod. (trasa Vrbové - Lanèár - Chtelnica - Ve¾ké Kos-
to¾any - Krakovany - Ostrov - Vrbové), cie¾ o 13.30 hod.
3. septembra - primície Ing. Andreja Kellera - Kostol sv. Goraz-
da o 10.30 hod.
30. septembra - Jesenný vrbovský jarmok                    

Zost. -rb-

Niè už nie je také, aké bolo 
predtým, stále je �ažko 
a smutno nám všetkým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas, 
mal si rád život, 
my Teba, Ty nás.

Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byJ, no v našich srdciach
budeš navždy žiJ.
11. septembra uplynú dva roky od smrti

nášho syna, brata 
Mareka KALUŽU. 

Kto ste ho poznali, spomeòte si spolu
s�nami.
Spomína celá rodina, priatelia a známi

-N-

Nezomrel ten, kto zostáva v ¾udských
srdciach...

Dòa 19.  augusta uplynulo päJ rokov,
èo nás opustila naša mama a babka 

Emília ŠIMOVÁ
 vo veku 72 rokov a 9. novembra uplynie
20 rokov od úmrtia 

Štefana ŠIMU, 
ktorý nás opustil vo veku 61 rokov.

S láskou spomínajú synovia Dušan,
Štefan a Miroslav s rodinami.
Kto ste ich poznali venujte im spolu s na-
mi tichú spomienku

P/2839/2017

Cyklo Holeška
tour 2017

V piatok 1. septembra sa us-
kutoèní už XI. roèník tradièného
prejazdu na bicykloch cez obce
Mikroregiónu nad Holeškou (ïalej
MNH). Štart (registrácia od 8.30
hod.) a cie¾ (13.30 hod.) na šta-
dióne vo Vrbovom.

V tomto roku sme na základe
vyššieho poètu úèastníkov pristú-
pili k symbolickému štartovnému.
„Základné“ v cene 2 € (deti do
15 rokov zdarma) sa bude platiJ
až pri registrácii na štarte vo Vr-
bovom. Každý zaregistrovaný zís-
ka vlajku, odznak, v cieli guláš
a�poèas prestávok obèerstvenie.

Trasa bude tento rok dlhá
43,31 km a prestávky budú pri
chtelnickom kaštieli a na Námes-
tí sv. Mikuláša v Krakovanoch.

Tešíme sa na všetkých zaèí-
najúcich, pokroèilých i profesio-
nálnych cyklistov, ktorí si chcú vy-
chutnaJ krásy nášho regiónu na
dvoch kolesách.

Podujatie sa koná s finanè-
nou podporou TTSK.

OZNAMUJEME
OBÈANOM, 

že v dòoch od 28. augusta do
31. augusta bude Mestský úrad Vr-
bové (vrátane Mestskej knižnica)
zatvorený z�dôvodu hromadného
èerpania dovolenky.

V pondelok 28. augusta bude
ešte fungovaJ matrika a pokladnica
od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do
15.30 hod. 

Kontakt na matriku:
+421 905 960 528 (poèas do-

volenky volaJ iba v prípade úmrtia).
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Marie-Hélene Kam Hyo – Docteur Bernd Zschocke Antalaha, Ma-
dagaskar

Mal som 26 rokov, keï som sa s�Beòovským stretol po prvý raz:
v�nemeckej televízii vtedy dávali nieko¾kodielny fascinujúci seriál o jeho
cestách a dobrodružstvách, ktoré som aj ja s entuziazmom nasledoval.
Napriek tomu zapadol tento ve¾ký dobrodruh u mòa na dlhšiu dobu do
zabudnutia. Prešlo ïalších pätnásJ rokov, kým som sa o òom dopoèul
po druhý raz. Bolo to na východnom myse Cap Est na Madagaskare, keï
mi francúzsky kòaz, Pére Maison-Grosse, porozprával príbeh o�Beòov-
skom, ktorý sa dopoèul od starých miestnych obyvate¾ov na Cap Est a  
z�Maroantsetry, kde Beòovský pôsobil predtým.

Tiež ma informoval o maïarskej expedícii, ktorá zaèiatkom osemde-
siatych rokov osadila na kopci Amboangisay medenú tabu¾u na pamiat-
ku ve¾kému cestovate¾ovi. Tam mal Beòovský postavenú malú pevnosJ,
pri ktorej bol poèas prepadu francúzskeho komanda smrte¾ne zranený.

Pamätná tabu¾ka bola ale èoskoro odcudzená a na jej mieste sa
o�pár rokov objavila ve¾ká a hlboká diera.   

Fáma o tom, že Beòovský zakopal na Cap Este poklad sa opäJ oživi-
la a znásobila h¾adaèov pokladov, ktorí sa dovtedy márne namáhali a
márne sa namáhajú doteraz...

V roku 1986 sme dostali dve knihy od vtedajšieho francúzskeho ve¾-
vyslanca:

• História, fyzika, príroda a politika Madagaskaru – kniha V, zväzok
II + III. V týchto knihách sme našli množstvo zaujímavých infomácií ktoré
ma podnietili k�ïalším výskumom oh¾adom Beòovského.

Medzitým sa v mojej knižnici zozbieralo ïalšie množstvo literatúry
o�„prvých Európanoch“:

• MÓRIC AUGUST BEÒOVSKÝ: Pamäti a cesty, I., II, a III. zväzok
vo�francúzštine a v�angliètine,

• M. MATTEI: V zátoke N'gontsy, 
• Jacques Lasalle: Pamä� na Madagaskare, 
• F. COIGNET: Výlety na severovýchodnom pobreží Madagaskaru

(v�tejto knihe Coignet okolo roku 1850 popisuje cestu, ktorú Beòovský
budoval okolo roku 1776 z Maroantsetry do Antalahy a ktorá sa èiastoè-
ne zachovala až do dnešných èias ako „cesta baróna“),

• Protokol regimentu Beòovského dobrovo¾níkov, ktorý vznikol v roku
1772 (vydanie z Maïarska v maïarskom jazyku, francúzskom jazyku a
s�rukopisom pôvodného textu, Budapest 2004) – prevzatý od Zsolta
Csékeho

• ROBERT DE LA CROIX: Biely vládca Madagaskaru, 
• CHRISTOPHE GROSDIDIER: Beòovského dobrovo¾níci (román), 
• Madagaskar pod¾a svojich provincií francúzsky dokument (tu je

spomenutý aj odpor èlenov francúzskej š¾achty, aby bol projekt „Mada-
gaskar“ zverený do správy „cudzincov“).

Okrem toho som bol resp. stále som v�kontakte s dvoma žijúcimi
potomkami Beòovského, ktorí žijú v Spojených štátoch:

• professor Lilian Pibernik-Benyovszky-Pruett,
• pani Estera Mlch, ktorá bola prednendávnom v Antalahe (v�novem-

bri 2016 - pozn. prekladate¾a).
Od oboch príbuzných som získal dodatoèné osobné informácie o�Be-

òovského rode.
Tiež som od roku 1995 sprevádzal alebo radil viacerým expedíciam,

ktoré sa zaujímali, resp. navštívili Beòovského historickú lokalitu na Cap
Est:

1995 – Zsolt Cséke, ktorý postavil na kopci Amboangisay druhý mo-
nument. On bol predtým študentom u maïarského profesora histórie,
ktorý vybudoval prvý monument v Ambodirafii (Ambodirafia je dedina pri
Cap Est. Pravdepodobne ide o profesora Dénesa Balázsa - pozn. prekla-
date¾a). Csékemu som poskytol aj interview pre jeho filmový dokument.

1996 – 1. slovenská misia pod vedením  Františka Keleho a Miros-
lava Musila. Pri tejto expedícii boli objavené dve delá v rezidencii prefek-
ta, ktoré tam boli na dvore zahrabané a ktoré Beòovský daroval malgaš-
skému obyvate¾stvu na poloostrove Masoala v 18. storoèí. (Poèas tejto
expedície neboli objavené Beòovského delá, ale dve delá Merinov stred-
nej ve¾kosti. Tie Beòovského delá, o ktorých píše pán Bernd: ve¾ké kalo-
be a malé príruèné delo, boli na dvore prefekta objavené až o�nieèo ne-
skôr, takže tam boli spolu až štyri delá. Pozn. prekladate¾a.) V roku
1999 na základe žiadosti pána Musila adresovanej prefektovi mi boli
obe delá zverené na zreštaurovanie a konzerváciu.

Máj 2002 – 2. slovenská misia pod vedením Miroslava Musila. Geo-
grafické upresnenie miesta na Cap Est, ktoré súvisí s�Beòovským a kto-
ré je uvedené aj  v Matteiho správe. 

Apríl 2007 – podpora a poradenstvo pri ceste Stana Machovèáka do
Ambodirafie.

2008 – pri jednej ceste na východnom pobreží Masoalského poloos-
trova mi bolo referované o jednej jaskyni, v ktorej by mal byJ údajne po-
chovaný nejaký Beòovského dôstojník aj so svojim otrokom. Po prehliad-

ke a bližšom preskúmaní toho miesta som usúdil, že môže ale aj nemu-
sí ísJ o dôstojníka z Beòovského družiny. Môže ísJ aj o hrob piráta. V ja-
skyni sa nachádzali tri f¾aše od vína alebo rumu ako aj èínsky riad z 18.
storoèia.  

2010 – som sprevádzal slovenskú skupinu s pánmi Pekarèík, Jánoš
a Hruška, ktorý priniesli pamätnú tabu¾u, ktorú umiestnili na Cékeho
monument. 

2010 február/marec – Zsolt Cséke prišiel zrenovovaJ svoj pamätník
a odstránil slovenskú pamätnú tabu¾u, ktorá tam bola umiestnená v�ja-
nuári. Pýtal sa ma, èi je možné previesJ dva kanóny do maïarského ná-
rodného múzea. Toto som odmietol.

Apríl 2010 – 3. slovenská misia pod vedením Vladimíra Dudláka.
Pokus o lokalizáciu hrobu Beòovského v lokalite Cap Est. Skupinu som
následne sprevádzal v Ambilobe, kde som sprostredkoval audienciu u
krá¾a kmeòa Antakarana, ktorého predchodca mal s Beòovským dohod-
nutý vzájomný obranný pakt. Podobne aj vlajka krá¾ov Antakarana má na
sebe symboly podobné tým, ktoré mal na svojej vlajke Beòovský.

2012 január - Osadenie a slávnostné odhalenie Beòovského pomní-
ka v Antalahe, ktorého autorom je Stanislav Machovèák. Monument stojí
na pozemku pri nábreží a nesie meno Námestie Mórica Beòovského. Po-
zemok poskytla k dispozícii pre úèely osadenia monumentu a projektu
Beòovského námestia moja manželka Marie-Hélene. Na tomto pozemku
je predpokladaná výstavba "Café Benyowszky". Pod¾a plánu Stanislava
Machovèáka tu bude dostavané multifunkèné zariadenie s informaèným
strediskom o Beòovskom, ubytovacími izbami, kaviaròou/barom a mož-
nosJ konania rôznych kultúrnych podujatí.

Máj 2012 – ïalšia slovenská expedícia pod vedením Vladimíra Dud-
láka s režisérkou Lenkou Moravèíkovou-Chovanec, kameramanom Ladi-
slavom Gažom a  detektoristom Matúšom Valášekom. Filmová produk-
cia dokumentu Móric Beòovský žije! H¾adanie Beòovského náhrobného
kameòa pomocou detektoru na kovy.

November 2012 – slovenská expedícia pod vedením Vladimíra Dud-
láka. Opätovná návšteva jaskyne s hrobom piráta v Antanjokatafana.
Žia¾ jaskyòa bola medzitým malgašskými h¾adaèmi pokladov úplne preo-
raná a ve¾ké množstvo zeminy bolo z jaskyne vynesené von.

December 2015 – sprevádzal som Dr. Ivana Englera na Cap Est.
Viedli sme diskusie s vlastníkom kopca Amboangisay, èi by nebolo
možné tam postaviJ vyhliadkovú vežu. Hoci majite¾ prejavil poèiatoèný
záujem o projekt, na ïalšie rokovania sa však nedostavil.

Malý príbrežný ostrov Nosy Angontsy na Cap Est, nesie na starých
mapách meno Beòovského ostrov. Tento ostrov bol zo strany štátu od
roku 1980 daný do prenájmu a pod starostlivosJ mojej manželke Marie-
Hélene. V�období od roku 2001 do roku 2007 bol ostrov tri krát zasiah-
nutý silnými cyklónami a temer úplne zmizol pod hladinou mora. Tento
ostrovèek sa následne na naše prekvapenie relatívne rýchlo zaèal opäJ
regenerovaJ, takže sme mohli znovu na òom zaèaJ sadiJ rastliny a stro-
my. V súèasnej dobe na ostrove rastie množstvo kokosových paliem
a�malý les ihliènanov. 

Beòovského hrob, ktorý bol popísaný v�Matteiho správe z roku
1930, sa nám, žia¾, ani dodnes nepodarilo lokalizovaJ. Tropická vegetá-
cia ho nieko¾ko krát prekryla a prerástla. Ve¾ký objavite¾ a dobrodruh asi
nechce byJ na svojom poslednom odpoèinku vyrušený.

Bernd ZSCHOCKE, preklad Vladimír DUDLÁK, február 2017

BERND ZSCHOCKE „Stretnutia“ s Beòovským
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Gifra – františkánska mládež je spoloèen- stvo
mladých ¾udí, ktorí sú inšpirovaní príkladom sv.
Františka z Assisi.  Každoroène sa títo mladí
zúèastòujú letného putovného tábora. Tento
rok sa naša púJ niesla v myšlienke: „H¾adá sa
František!“, v ktorej sú skryté ïalšie výzvy:
„H¾a, František“ – predstavenie jeho života,
„H¾a, dá sa..“ – aj v dnešnom svete možno žiJ
Františkovým spôsobom života. Viac ako o-
semdesiat mladých sa stretlo 24. júla v�Becko-
ve, kde silueta hradu na masívnom brale vytvo-
rila pozadie k Františkovmu snu staJ sa rytie-
rom, zažiariJ, byJ slávnym stredovekým bojovní-
kom. Práve v�tomto období Františkovho života
sa k�nemu prihovoril Ježiš s otázkou, èi chce
slúžiJ sluhovi alebo Pánovi. Vybral si Pána a
tým sa jeho život zmenil o 180 stupòov – z roz-
maznaného, bohatého mladíka sa stal „žobrá-
k“ s bosými nohami, snílek, ktorý túžil zmeniJ

svet, ve¾ký obdivovate¾ a ochranca prírody. Gif-
ráci sa v prvý deò vzdali telefónov, hodiniek,
MP3-prehrávaèov a vôbec všetkého zbytoèné-
ho, èo by im mohlo brániJ v sústredení na to
podstatné – vidieJ vo svojom srdci sny a túžby,
rozpoznaJ svoje kríže, zistiJ èomu a komu slú-
žia. Na druhý deò sme pokraèovali cez Nové
Mesto nad Váhom do Èachtíc, kde sme vo ve-
èerných hodinách vyšli do ulíc a so svieèkami
v�rukách sa modlili za ¾udí tejto obce – za deti,
mladých, starých, chorých, za manželov, zra-
nených, za susedské vzJahy, za všetko, èo títo
¾udia potrebujú. Pridalo sa k nám aj zopár
miestnych, èo nás ve¾mi povzbudilo. V stredu
nás èakala dlhá cesta do krásneho cie¾a – ma-
li sme doputovaJ „domov“. Prechádzali sme
Èachtickým hradom, Malým a Ve¾kým Plešiv-
com cez Ošmek až nás privítala tabu¾a s nápi-
som Vrbové. Veèer sme spolu s farníkmi slávili
sv. omšu – na moje prekvapenie bolo v kostole
ve¾ké množstvo ¾udí, ktorí sa žièlivo usmievali
a fandili nám. Prichádzali ku mne mnohí s�o-
tázkou, èím by nám mohli poslúžiJ, ako by nám
mohli pomôcJ. Táto Vaša ochota na nás všet-
kých ve¾mi zapôsobila.

Vo veèerných hodinách sme spolu s Vrbov-
èanmi prežili Vianoce – netradiène, na konci jú-
la, bolo z kostola poèuJ príbeh o vrabèekovi,
ktorý túžil svetu zvestovaJ ve¾kú radosJ, že sa
nám v Dávidovom meste narodil Spasite¾, ale
tiež o tom, ako sa k jasliam prišli pokloniJ
všetky živly sveta èi ako Vianoce slávil sv. Fran-
tišek v malej dedinke Greccio. Vo štvrtok sme
poèas dòa, rozdelení do skupín, pracovali –

jedni èistili priestor okolo Kostola sv. Gorazda,
druhí okolo starého kostola, tretí si dali náma-
hu oèistiJ plot vo vo¾noèasovom centre a po-
sledná skupinka pomohla v kláštore sestier
premonštrátok s èím bolo treba. Práca bola sí-
ce namáhavá ale plná nádeje, že veèer bude
veselo. A táto nádej sa naplnila nad všetky
oèakávania. Na slávnosJ sv. Gorazda prišli na-
ozaj mnohí, poèas sv. omše panovala radost-
ná atmosféra, ktorá pokraèovala na nádvorí
kostola – vôòa gulášu, hudba, tanec a spev sa
niesli mestom až do desiatej hodiny, kedy sme
túto krásnu slávnosJ ukonèili modlitbou. V�pia-
tok ráno sme sa už museli posunúJ o krok ïa-
lej (pravdupovediac tých krokov bolo ove¾a
viac). Vybrali sme sa k lanèárskemu Kostolíku
sv. Michala Archanjela, v�ktorom sme slávili
sv. omšu, a odtia¾ plnou parou do Dobrej Vody.
V sobotu dopoludnia sme si ešte dopriali návš-
tevu Katarínky, no a po radostnom veèeri pred
dobrovodským kostolom sme sa uložili do spa-
cákov posledný raz, pretože v nede¾u nás èaka-
la cesta do Trnavy – cie¾a našej púte. Spolu
s�Trnavèanmi sme na slávnostnej sv. omši vy-
tvorili nezabudnute¾né spoloèenstvo, prišli nás
pozrieJ aj niektorí gifráci, ktorí sa nemohli zú-
èastniJ tohtoroèného putovania a mnoho ïal-
ších sympatizantov myšlienky sv. Františka. 

Všetkých sedem dní tohtoroènej Gifry bolo
skutoène naplnených a krásnych, boli sme ob-
darení teplom i dažïom, èasto sme boli una-
vení, vysilení, ale stále plní vnútornej radosti.
Všade bolo neskutoène dobre, ale ako hovorí
stará pravda: „Všade dobre, doma najlepšie!“.
Preto by som ve¾mi rada skutoène zo srdca a
úprimne poïakovala všetkým Vám, drahí Vrbov-
èania, ktorí ste nás akoko¾vek povzbudili.
ZvlášJ poïakovaJ by som chcela pani primátor-
ke a kolektívu mestského úradu, ktorý nám
vyšiel v ústrety skutoène vo všetkom, na èo
sme si pomysleli, pani riadite¾ke 2. Základnej
školy Mgr. Viere Rapantovej za poskytnutie
priestorov, pánovi farárovi za otvorenosJ voèi
nám, pánovi Jozefovi Puvákovi za vynikajúce
mäso na gu¾áš, pánovi Rakúsovi a úplne oso-
bitne kuchárom, ktorí nám pripravovali obedy
a�veèere poèas nášho pobytu vo Vrbovom –
v�takom teple navariJ 90 porcí musí byJ naozaj
zaberák, ve¾ká vïaka! Ïakujem ženièkám,
ktoré pripravili koláèe, nátierky, priniesli nám
džemy na raòajky... DeJom, ktoré tancovali,
hrali sa a usmievali. Musím priznaJ, boli to pre
mòa dva naozaj ve¾mi intenzívne dni doma, o-
päJ som mala radosJ, že som z�Vrbového, že
to malé, milé MESTO :-) skutoène disponuje
množstvom potenciálu, že je tu dosJ kvasu,
aby sa prekvasilo celé cesto, len ho treba doò
vmiešaJ. A toto gifrácko-vrbovské cesto bolo
naozaj mòam :). ÏAKUJEM, milí Vrbovèania!

HP

Gifra vo Vrbovom alebo Všade dobre, doma najlepšie

ROKOVALI
O�SPOLUPRÁCI

15. augusta sa na Mestskom
úrade vo Vrbovom uskutoèni-
lo rokovanie o vzájomných
projektoch, ktoré chce reali-
zovaJ mesto Vítkov a mesto
Vrbové. Primátorka mesta Vr-
bové Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá prezentovala naše pred-
stavy a zámery. Èeskú stranu
zastupovala vedúca oddele-
nia kultúry Mestského úradu
vo Vítkove Daniela Olbertová.
Dohodlo sa, že v budúcom
roku sa uskutoèní, ak bude
schválený, projekt Európskej
únie zameraný na aktivizáciu
obèanov na pomoc Afrike s
cie¾om pomáhaJ jej obyvate-
¾om v ich prirodzenom prost-
redí.
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