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Z rokovania mestského zastupite¾stva

Na úvod odznela naša štátna hymna
a po nej Bc. Lenka Záhorcová predniesla
báseò Antona Adamkovièa Vrbové.

Nato primátorka mesta Dott. Mgr.
Ema Maggiová otvorila rokovanie. Po pro-
cedurálnych náležitostiach odovzdala
slovo PhDr. ¼ubomírovi Bosákovi, ktorý
urobil krátky exkurz do histórie mesta. 

Mojou úlohu je priblíži�, èo dnes
vlastne oslavujeme. Jedným dychom
môžem poveda�, že sú to dve dôležité
výroèia: 580. výroèie udelenia mest-
ských privilégií a 50. výroèie opätovné-
ho povýšenia Vrbového na mesto.

Kvôli kontextu poviem, že už v roku
1113 sa v chotári Vrbového spomína de-
dina Poèkovec a v roku 1262 dedina
Holeška. Potom sa už záznamy množia.
V roku 1347 máme Vrbové doložené pod
jeho dnešným názvom (Worbow - Vrbov -
Vrbové) a v�roku 1398, o polstoroèie ne-
skôr, je doložené prvý raz ako mesteèko
(oppidum).

Dôležitým medzníkom je rok 1437,
keï krá¾ a cisár Žigmund Luxemburský
(† 1437) na základe žiadosti nového vr-
bovského zemepána Michala Orsága

z�Gutu oslobodil Vrbové (possessio
Warb) spolu s Èachticami (Chechte),
Dolným Lopašovom (Lopaso), Dobrou
Vodou (Johkew) a Modrou od platenia
mýta (poplatok za prevážaný tovar vo
vnútrozemskom styku) a tridsiatku (poh-
ranièné clo, predstavujúce tridsiatu èas(
hodnoty tovaru). Vrbovèania sa mohli
vo¾ne pohybova� po krajine a slobodne
obchodova�. Èoskoro sa to odrazilo v�e-
konomickom napredovaní Vrbového. 

Aj keï situácia v nasledujúcich sto-
roèiach nebola ružová, charakter mes-
teèka (po latinsky oppidum, po nemecky
Markt, resp. Marktflecken, po èesky mìs-
tys, po maïarsky mezõváros) si Vrbové
zachovalo až do zaèiatku poslednej treti-
ny 19. storoèia, ale i potom bolo vo ve-
domí jeho obyvate¾ov, ako i obyvate¾ov
okolitých miest a obcí pokladané za
mesteèko. 

Ako mesteèko malo Vrbové od ne-
pamäti svoju samosprávu na èele s�rich-
tárom a prísažnými. Tá sa riadila istými
právnymi normami. Po druhej svetovej
vojne samosprávu nahradili národné vý-
bory, ktoré boli vlastne orgánmi štátu.

1. december 1941 má osobitnú dô-
ležitos� pre opätovné priznanie štatútu
mesta Vrbovému. Vtedy boli založené
Bosákove textilné závody, z ktorých sa
postupne vyvinula Trikota, najväèší vý-
robca spodnej dámskej bielizne v�rámci
bývalej federácie. Koncom roka 1942
zamestnávala už 120 pracovníkov, v èa-
se najväèšieho rozkvetu okolo 2�000 ¾u-
dí.

Pre Vrbové ïalším dôležitým medzní-
kom je rok 1967, keï mu štátne orgány
priznali charakter mesta. Malo to ve¾ký
význam, lebo Vrbové sa za polstoroèie,
ktoré odvtedy uplynulo, rozrástlo doslo-
va do šírky i do výšky. Poèet obyvate¾ov
stúpol o polovicu. V roku 1967 bol otvo-
rený aj tento stánok kultúry, ktorého
výstavba sa vliekla od roku 1959. Sym-
bolické je tiež, že do užívania bol odo-
vzdaný prvý výškový bytový dom.

K posilneniu rozhodovacích právomo-
cí na miestnej úrovni došlo zaèiatkom
devä�desiatych rokov 20. storoèia po le-
gislatívnom obnovení samosprávy. Naj-
prv fungovala len na základe zákona o o-
becnom zriadení. Osobitný právny rámec
pre svoje pôsobenie nadobudla prijatím
vlastného mestského štatútu. Prvý raz
sa tak stalo rozhodnutím Mestského za-
stupite¾stva Vrbové 28. marca 1995.

Uvedený krátky historický preh¾ad
nám potvrdzuje, že máme èo oslavova�.

V rámci Dní mesta Vrbové 2017 sa v piatok 22. septembra 2017 o�16.00 hod.
uskutoènilo v Dome kultúry Vrbové slávnostné zasadanie Mestského zastupite¾stva
vo Vrbovom. Stalo sa tak pri príležitosti 580. výroèia mestských privilégií Vrbového
a 50. výroèia opätovného vyhlásenia Vrbového za mesto. Rokovania sa popri vrbov-
skom poslaneckom zbore zúèastnila i široká verejnos2, vrátane predsedu TTSK, bý-
valých mestských funkcionárov a hostí z partnerských miest.

Sediaci z¾ava: Mgr. Sylvia Frajštáková (tlmoèníèka), Jürgen Richter, Ing. Pavel Smola, Dott. Mgr. Ema Maggiová,
Dr.�h.�c.�Ing. Tibor Mikuš, PhD., MVDr. Michal Kapusta.
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Po krátkom historickom preh¾ade Dr.
Patrik Kýška predstavil novú Pamätnú me-
dailu mesta Vrbové k výroèiam Vrbového
a Slovenskej republiky.

Nasledoval príhovor primátorky mesta
Dott. Mgr. Emy Maggiovej, ktorého uvá-
dzame podstatné èasti:

Speváèka Jana Kirschnerová v piesni
Keï zatvorím oèi (2002) vidí

... nekoneèný priestor
a v òom jedno malé miesto,
kde môžeme spolu dýcha(, sníva(,
uteka( a vzdycha(.
A dotýka( sa.
Takým malým životným priestorom

pre nás je práve naše mesteèko. Je v�ne-
koneènom priestore tým miestom, ktoré
má pre nás osobitnú, nenahradite¾nú ce-
nu. Dnes, keï sme sa tu zišli pri príleži-
tosti mestských jubileí, si to hlbšie uve-
domujeme.

Teraz je tá vhodná chví¾a trochu po-
stá� a obzrie� sa do minulosti. Veï minu-
losti vïaèíme za prítomnos�. Básnik
(Svetloslav Veigl) to výstižne povedal:

Prítomnos( každá z minulosti žije,
predkovia slávni sú jej korene,
v ich svetle rodí sa svet harmónie,
strom vzácny ovocím i po mene.
Spomíname na generácie Vrbovèa-

nov, ktorí tu na tomto kúsku zeme preží-
vali svoje osudy, kultivovali ho a odo-
vzdávali tu štafetu života. To sa dialo od
stredoveku, a to sa deje až do dnešných
dní.

My si dnes pripomíname dva mí¾niky
našich dejín – ako sme to už poèuli
v�historickom preh¾ade. Jeden vzdialený
a druhý, ktorý má ešte stovky pamätní-
kov a protagonistov, i keï mnohí už me-
dzi nami fyzicky nie sú.

Chcem teda využi� túto príležitos�,
túto možnos� a oceni� tých, èo mali pred
pä�desiatimi rokmi zásluhu na opätov-
nom povýšení Vrbového na mesto. Oce-
nenie si iste zaslúžia aj mnohí ïalší, kto-
rí sa poèas polstoroèia snažili o stváròo-
vanie a rozvoj nášho mesta. Nezabúda-
me ani na nich. Aby však naša slávnos�
nebola zdåhavá, urobíme tak pri inej prí-
ležitosti. Veï na pripomenutie nášho ju-
bilea plánujeme ešte rad aktivít.

Predsa však chcem teraz ešte oceni�
našou Pamätnou medailou k výroèiam
Vrbového a Slovenskej republiky štyri
osobnosti, ktoré dlhoroène spolupracujú
s mestom Vrbové.

Ak dnes oceòujeme zaslúžilých obèa-
nov a priate¾ov nášho mesta, robíme tak
aj na povzbudenie mladším generáciám,
aby sa angažovali v záujme spoloèného
dobra a utužovania súdržnosti našej
mestskej komunity. Veï všetkým nám
má ís� o jedno: o Vrbové, ktoré napredu-
je a ktoré je príjemným miestom na ži-
vot.

Želám príjemné a obohacujúce chvíle
strávené spoloène pri oslave našich jubi-
leí.

Po príhovore primátorka mesta oceni-
la Pamätnou medailou mesta tie osob-
nosti, ktoré sa zaslúžili o vyhlásenie Vrbo-
vého za mesto. Sú to:

a) Ján Hrnèiar (1920 – 1987), pred-
seda MNV Vrbové a prvý predseda MsNV
Vrbové in memoriam. Prebrala dcéra Ele-
na Justová.

b) Michal Švaro (1920 – 2006), po-
slanec ONV v Trnave in memoriam. Preb-
rala vnuèka Ing. Eva Kýšková.

c) prof. PhDr. Jozef Šimonèiè, CSc.
(*�1928), archivár, historik, vedec a pe-
dagóg. V roku 1966 ako vedúci Okresné-
ho archívu v Trnave spracoval materiál
potrebný na vyhlásenie Vrbového za mes-
to – O mestský charakter Vrbového. Kvôli
zdravotným problémom sa ospravedlnil,
medaila mu bude odovzdaná dodatoène.

d) Jozef Mackovjak (* 1923), v�ro-
koch 1967 – 1983 prvý riadite¾ ZK ROH
vo Vrbovom.

Nasledovalo ocenenie predsedu TTSK
a predstavite¾ov partnerských miest. Pa-
mätnú medailu mesta Vrbové získali:

a) Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.,
predseda TTSK,

b) Dipl. Ing. Jürgen Richter, starosta
mesta Allstedt (40 rokov partnerstva),

c) Ing. Pavel Smolka, starosta mesta
Vítkov,

d) MVDr. Michal Kapusta, primátor
mesta Spišské Podhradie. 

Nasledovali príhovory predstavite¾ov
družobných miest a predsedu TTSK, Dr.
h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD., ktorý záro-
veò primátorke mesta odovzdal Pamätnú
medailu predsedu TTSK.

Po prijatí uznesenia z rokovania bolo
slávnostné rokovanie ukonèené a pro-
gram pokraèoval ude¾ovaním Beòovského
glóbusov a slávnostným koncertom.

-rb-

Naši jubilanti
v�mesiaci�október 2017

60 rokov: Ľubomír Slávik
Jaroslav Valo
Vojtech Palkech
Ing. Pavol Kramárik
Mária Hornáková
Anna Masarechová

65 rokov: František Mihálik
Miloš Černák
Peter Nižnanský
Marián Beles
Eva Jurčová
Zita Salajková

70 rokov: Mária Masárová
Danica Kellerová
Rudolf Dunajčík
sr. Stanislava Veronika
Janičová
Ján Grék
Marta Kepková

75 rokov: Mária Kostolánska

81 rokov: Vladimír Višnovský
Ferdinand Kurinec
Otília Majerníková

82 rokov: Vilma Brašková
Helena Sýkorová
Etela Nemčeková

83 rokov: Františka Čavojská
Božena Šašová
Elemír Rakús

84 rokov: Emília Nižnanská 
87 rokov: Marta Raffayová
89 rokov: Alica Ježková

Pavol Šašo
90 rokov: Emília Kubišová 
98 rokov: Ján Borovský

Srdečne blahoželáme! 

� Dòa 24. septembra uplynulo 10 ro-
kov, èo nás opustil manžel, otec, svokor a
dedko 

Florián KMENT. 

Za tichú spomienku ïakujeme všetkým,
ktorí na neho nezabudli. S láskou a úctou
spomína celá rodina.

P1/1907/2017

Primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema
Maggiová preberá Pamätnú medailu pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja.
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Program zaèal skladbou v interpretácii
kontrabasového kvarteta BassBand. Nato
Bc. Lenka Záhorcová privítala úèastníkov
podujatia.

„Osobitne chcem medzi nami privítaN
dve dámy, ktoré tu majú špeciálnu úlohu
– budú laureátom odovzdávaN naše nové
prestížne ocenenie. Sú to: Dott. Mgr.
Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbo-
vé, za Beòovského rodisko a JUDr. Cecí-
lia Kandráèová, CSc., právna vedkyòa a
diplomatka. Do tretice vítam pána Ing.
Stanislava Machovèáka, podnikate¾a a
cestovate¾a, ktorý postavil nášmu Beòov-
skému pamätník na Madagaskare. Dvaja
posledne menovaní: JUDr. Kandráèová a
Ing. Machovèák sú laureátmi Beòovského
glóbusu z predošlých roèníkov.“

Na slávnosti nechýbali predstavitelia
a delegácie družobných miest: mesta All-
stedt v�Nemecku (Dipl. Ing. Jürgen Rich-
ter a Dr. Bernd Matschulat), mesta Vít-
kov v�Èesku (Ing. Pavel Smolka, Ing. Šár-
ka Petrtýlová, Daniela Olbertová, Oldøich
Vícha, Ing. Šárka Medunová, spolu 9),
mesta Spišské Podhradie (MVDr. Michal
Kapusta, Jozef Komara, Mgr. Peter Vand-
raško, spolu 22) a zástupcovia Združenia
Mórica Beòovského (Vladimír Dudlák a
Mgr. Jozef Dermek).

V h¾adisku sme tiež mohli vidieN doc.
JUDr. Pavla Kandráèa, CSc., prvého slo-
venského verejného ochrancu práv, zná-
mu speváèku MUDr. Marcelu Laiferovú a
podnikate¾ku Anežku Boriovú, ktorá finan-
covala výstavbu školy na Madagaskare
v�misii, ktorú úspešne vedie chorvátsky
Slovák don Vladimír Stuchlý.

Skôr než pokraèoval program úèastní-
ci si minútou ticha uctili pamiatku prvého
laureáta Beòovského glóbusu MUDr. Iva-
na Englera, lekára, spisovate¾a a cesto-
vate¾a, ktorý nás zaèiatkom tohto roka
navždy opustil. 

Potom sa ujala slova primátorka mes-
ta Dott. Mgr. Ema Maggiová. Povedala:

Vzácni hostia, dámy a pani,
dnes, keï oslavujeme dve ve¾ké jubi-

leá Vrbového, je vhodné pripomenú�, že
Vrbové síce nevyniká ve¾kos�ou, ale jeho
ve¾kou devízou sú práve výrazné osob-
nosti. Z nich najviac vo svete preslávil
nielen naše mesto, ale i naše Slovensko
miestny rodák gróf Móric Beòovský, kto-
rý vo Vrbovom uzrel svetlo sveta v�roku
1746. Mimochodom dnes má meniny.

Hoci odvtedy uplynulo 271 rokov,
mesto Vrbové na neho nezabúda. Snaží
sa rôznymi spôsobmi uchováva� jeho pa-
miatku. Za týmto úèelom organizujeme
viaceré podujatia a robíme rozlièné akti-
vity. Predvlani sa vedenie mesta Vrbové
spolu s poslaneckým zborom rozhodlo u-
de¾ova� Beòovského glóbus.

Beòovského glóbus je teda nové pre-
stížne ocenenie, ktoré teraz udelíme po
tretí raz.

Dosta� ho môžu domáce aj zahraniè-
né osobnosti, ktoré sa rôznym spôso-
bom výrazne zaslúžili o popularizáciu
Mórica Beòovského v duchu dorozume-
nia medzi národmi, ako aj významní slo-
venskí cestovatelia. Nominácie s písom-
ným odôvodnením môžu podáva� fyzické
i právnické osoby. Výber uskutoèòuje
odborná komisia mesta Vrbové a schva-
¾uje mestské zastupite¾stvo.

Cenu tvorí:
- krištá¾ový glóbus vysoký 29 cm,
- grafika akad. maliara Igora Piaèku

predstavujúca Mórica Beòovského
a vrbovský dukát.
Tohtoroèní laureáti Vám budú o�chví-

¾u predstavení. Z našej strany je udele-
nie Beòovského glóbusu prejavom ve¾kej
úcty voèi ním za dielo, ktoré vykonali a
za príklad, ktorý nám dávajú.

Pre nás všetkých tu prítomných je
pripravený tiež malý darèek. Na odovzda-
nie glóbusov bezprostredne nadväzuje
koncert vynikajúcich umelcov – našich
vrbovských operných spevákov Janky
Juríèkovej Bernáthovej a Mareka Toko-
ša, spolu s ktorými vystúpi famózny
Martin Babjak. 

Svoje umenie nám predvedie aj Bass-
Band, v ktorom má Vrbové zastúpenie –
Janka Prievozníka mladšieho. 

A po koncerte Vás pozývame na ná-
dvorie Beòovského kúrie na zábavu so
skupinou Duo Emi.

Želám všetkým príjemný veèer.
Na príhovor nadviazalo vyhlásenie lau-

reátov Beòovského glóbusu 2017. 
Stali sa nimi manželia Marie-Hélene

Kam Hyo a Docteur Bernd Zschocke
z�Antalahy na Madagaskare, PhDr. ¼u-
bomír Bosák a PaedDr. Patrík Kýška  
z�Vrbového.

Bernd Zschocke (* 1948) je nemecký
lekár, ktorý žije už tridsaN rokov na Mada-
gaskare v�meste Antalaha, ležiacom
v�blízkosti miest, ku ktorým sa viažu osu-
dy Mórica Beòovského. V r. 1996 posky-
tol  úèinnú pomoc už prvej slovenskej ex-
pedícii po stopách Mórica Beòovského,
ktorú viedol známy horolezec a geograf
RNDr. František Kele, PhD. (1936 –
2014). A potom celému radu slovenských

cestovate¾ov (Machovèák, Engler, Dudlák,
Antolík), ktorí tam prichádzali h¾adaN Be-
òovského stopy.

Bol nápomocný aj pri postavení dô-
stojného pomníka Mórica Beòovského
v�Antalahe, ktorý navrhol a financoval Ing.
Stanislav Machovèák (jeden z trojice pr-
vých laureátov Beòovského glóbusu). Mo-
nument stojí na pozemku pri nábreží a
nesie meno Námestie Mórica Beòovské-
ho. 

Pozemok poskytla k dispozícii pre
úèely osadenia monumentu a projektu
Beòovského námestia Berndova manžel-
ka Marie-Hélene (* 1941), ktorá tiež po-
máhala slovenským cestovate¾om. Na
tomto pozemku je predpokladaná výstav-
ba „Café Benovsky“. Pod¾a plánu Stani-
slava Machovèáka tu bude dostavané
multifunkèné zariadenie s informaèným
strediskom o Beòovskom, ubytovacími iz-
bami, kaviaròou/barom a možnosNou ko-
nania rôznych kultúrnych podujatí.

¼ubomír Bosák a Patrik Kýška sa spo-
lu zaslúžili o bádanie o osobnosti Mórica
Beòovského a jeho popularizáciu. Tejto
èinnosti sa venujú dlhodobo. Špeciálne
prebádali jeho genealogický a etnický pô-
vod, väzby rodiny na Vrbové a odraz jeho
osobnosti v umení a literatúre.

Na tému Beòovského uverejnili rad
štúdií a publikácií, najnovšie je to kniha
To je náš Beòovský (2016). Dôležitou
skutoènosNou je fakt, že iniciovali a do
tlaèe pripravili prvé kompletné vydanie
Beòovského Pamätí a ciest v slovenèine,
základného dokumentu o tomto vrbov-
skom rodákovi.

Zorganizovali odborné konferencie o
Beòovskom, výsledkom je napr. zborník
Beòovský – legenda a skutoènos( (2007).
Prednášali o òom doma i v zahranièí (Var-
šava, BudapešN).

Okrem toho sa zaslúžili o zriadenie
historickej expozície v kúrii M. Beòovské-
ho a prípravu kultúrnych podujatí venova-
ných tejto osobnosti. Venujú sa tiež spo-
lupráci s odborníkmi na túto problemati-
ku, ako i popularizátormi a spolupráci
s�médiami (rozhlas, televízia, tlaè) atï.

O laureátoch prehovorili na základe
osobnej skúsenosti aj Ing. Stanislav Ma-
chovèák a JUDr. Cecília Kandráèová, CSc.

Odovzdanie Beòovského glóbusu a
grafiky od akad. maliara Igora Piaèku vy-
konali Dott. Mgr. Ema Maggiová, JUDr.
Cecília Kandráèová, CSc., a Ing. Stani-
slav Machovèák.

Ocenení poïakovali vedeniu mesta,
mestskému zastupite¾stvu a všetkým,
ktorí im boli akoko¾vek nápomocní, za
poctu, ktorej sa im dostalo.

Nasledoval hodinový koncert, v�kto-
rom sa predstavili vrbovskému publiku
známi operní speváci Janka Juríèková
Bernáthová, Martin Babjak a Marek To-
koš ako aj BassBand vrátane Jána Prie-
vozníka. Ich vystúpenie vzbudilo znaèný
ohlas, o èom svedèili dlhotrvajúce potles-
ky a závereèný standing ovation (potlesk
v stoji).

-rb-, PK

Beòovského glóbus 2017
V piatok 22. septembra, v posledný letný deò, sa v Dome kultúry vo Vrbovom us-

kutoènil už tretí roèník oceòovania Beòovského glóbus. Aj tento rok boli udelené tri
glóbusy, avšak štyrom laureátom.
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Z osláv mestských jubileí a ude¾ovania Beòovského glóbusu
Marek Tokoš pred vrbovským publikom.

Glóbusy laureátom odovzdávali (sprava) Dott. Mgr.
Ema Maggiová, Ing. Stanislav Machovèák a JUDr.
Cecília Kandráèová, CSc. 

Laureáti Beòovského glóbusu 2017 manželia Bernd
Zschocke a Marie Hélene Kam Hyo z Madagaskaru
s�tlmoèníèkou Mgr. Sylviou Frajštákovou.

Famózny Martin Babjak s BassBandom.

Z vystúpenia našej slávnej
rodèáky opernej speváèky
Janky Juríèkovej.
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Volí sa päN poslancov. 

1. Iveta Babièová, Ing., 60 r., uèite¾ka, PiešNany, nezávislý kandidát

2. Denisa Bartošová, RNDr., 50 r., prednostka MsÚ Hlohovec, PiešNa-
ny, nezávislý kandidát

3. Martin Beluský, Ing., PhD., 30 r., poslanec NR SR, PiešNany, Kotle-
ba – ¼udová strana Naše Slovensko

4. Jozef Bolješik, JUDr., PhD., 64 r., advokát, Ostrov, OBYÈAJNÍ ¼UDIA
a nezávislé osobnosti (O¼ANO), Sloboda a Solidarita, KresNanskodemo-
kratické hnutie, Obèianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demo-
kratická únia Slovenska

5. Ján Bzdúšek, Bc., 41 r., manažér ¾udských zdrojov, Moravany nad
Váhom, SME RODINA – Boris Kollár

6. Remo Cicutto, Ing., 55 r., výkonný riadite¾, PiešNany, nezávislý kan-
didát

7. Martin Cifra, 46 r., riadite¾ zariadenia pre seniorov, PiešNany, nezá-
vislý kandidát

8. Marián Dóczy, Ing., 56 r., starosta obce Sokolovce, Sokolovce, ne-
závislý kandidát

9. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 40 r., analytièka, PiešNany, OBYÈAJNÍ
¼UDIA a nezávislé osobnosti (O¼ANO), Sloboda a Solidarita, KresNan-
skodemokratické hnutie, Obèianska konzervatívna strana, Zmena zdo-
la, Demokratická únia Slovenska

10. Jozef Drahovský, Mgr., 41 r., softvérový inžinier, PiešNany, nezá-
vislý kandidát

11. Stanislav Drobný, Bc., 47 r., poslanec NR SR, PiešNany, Kotleba –
¼udová strana Naše Slovensko

12. Michal Fiala, 31 r., koordinátor OZ, poslanec MSZ, PiešNany, nezá-
vislý kandidát

13. Ján Forgáè, 62 r., konate¾, Moravany nad Váhom, Slovenská národ-
ná strana

14. Marek Foøt, 40 r., obchodný riadite¾, Krakovany, OBYÈAJNÍ ¼UDIA
a�nezávislé osobnosti (O¼ANO), Sloboda a Solidarita, KresNanskode-
mokratické hnutie, Obèianska konzervatívna strana, Zmena zdola, De-
mokratická únia Slovenska

15. Milan Gajdoš, MUDr., 51 r., lekár, PiešNany, SMER – sociálna de-
mokracia

16. Lívia Gregorièková, Ing., 29 r., športová trénerka, PiešNany, SME
RODINA – Boris Kollár

17. Renáta Hartling Oravcová, 51 r., SZÈO – personalistika, Moravany
nad Váhom, Kotleba – ¼udová strana Naše Slovensko

18. ¼ubica Holecová, Ing., 52 r., dopravný manager, Drahovce, Strana
zelených Slovenska

19. Ján Horváth, Ing., 62 r., vedúci sekcie, Chtelnica, SMER – sociálna
demokracia

20. Michal Hynek, Mgr., 29 r., podnikate¾, PiešNany, SME RODINA –
Boris Kollár

21. Peter Janèoviè, Mgr., PhD., 34 r., environmentalista, PiešNany,
nezávislý kandidát

22. Miroslav Juriš, Ing., 50 r., programátor, analytik, PiešNany, Kotleba
– ¼udová strana Naše Slovensko

23. Zuzana Komárková, PhDr., 46 r., riadite¾ka ÚPSVaR, Drahovce,
SMER – sociálna demokracia

24. Vladislav Krasický, 39 r., riadite¾ logistiky, Ratnovce, OBYÈAJNÍ
¼UDIA a nezávislé osobnosti (O¼ANO), Sloboda a Solidarita, KresNan-
skodemokratické hnutie, Obèianska konzervatívna strana, Zmena zdo-
la, Demokratická únia Slovenska

25. Dalibor Kuciaò, JUDr., 38 r., advokát, Moravany nad Váhom, Slo-
venská národná strana

26. Magdaléna Kuciaòová, JUDr., 61 r., poslankyòa NR SR, Moravany
nad Váhom, Slovenská národná strana

27. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, PiešNany, NOVÝ PARLAMENT

28. Peter Ottinger, MUDr., 65 r., odborný lekár, PiešNany, nezávislý
kandidát

29. Pavol Pauloviè, 41 r., starosta obce Ve¾ké Orvište, Ve¾ké Orvište,
nezávislý kandidát

30. Igor Puobiš, Mgr., 35 r., vedúci odboru na OÚ, Vrbové, SMER – so-
ciálna demokracia

31. Alexej Rymarenko, Ing., 54 r., podnikate¾, PiešNany, NOVÝ PARLA-
MENT

32. Irena Sklenárová, 49 r., zdravotná sestra na OAIM, Banka, Kotleba
– ¼udová strana Naše Slovensko

33. Miroslav Sluka, Ing., MSc., 56 r., výsluhový dôchodca, Borovce,
Slovenská národná strana

34. Alan Suchánek, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, lekár, PiešNany,
OBYÈAJNÍ ¼UDIA a nezávislé osobnosti (O¼ANO), Sloboda a Solidarita,
KresNanskodemokratické hnutie, Obèianska konzervatívna strana, Zme-
na zdola, Demokratická únia Slovenska

35. František Tahotný, Bc., MBA, 46 r., obchodný riadite¾, Vrbové, ne-
závislý kandidát

36. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 56 r., muž v domácnosti, PiešNany,
nezávislý kandidát

37. Martin Valo, 53 r., zástupca primátora, PiešNany, nezávislý kandi-
dát

38. Milan Vozár, Ing., 40 r., konate¾, Moravany nad Váhom, Slovenská
národná strana

http://www.minv.sk/?vuc17-kandidati

LETNÁ AKTIVITA
SENIOROV

Ani horúce letné dni  neodradili mnohých seniorov od úèasti
na rôznych podujatiach MO JDS, mestom Vrbové a ostatnými
spoloèenskými organizáciami. Boli to najmä: Majáles v Chtelni-
ci, vystúpenie spevákov DUO DANYO, spevácke súbory seniorov
okresu PiešNany, oslavy SNP, zájazdy na kúpaliská do Dunajskej
Stredy a Podhájskej, do Terchovej na Jánošíkove dni, opekaèka
v Hubine, Kapustové hody v Trebaticiach, aktívna úèasN na špor-
tových podujatiach: Okresné športové hry Trnavy v Špaèinciach,
v petangu J. Madžo 1. miesto, vrch gu¾ou J. Drinka 3. miesto.
Obaja sa zúèastnili Celoslovenských športových hier a turistiky
v�Trenèíne, aj na Župnej olympiáde TTSK v PiešNanoch.
Lieèebné poukazy využilo 8 našich èlenov a 43 sa zúèastnilo 9
dòového zájazdu k talianskemu moru v Lignane.

P r i p r a v u j e m e :
ZO JDS v Chtelnici spolu s našou organizáciou poriadajú

6-dòový zájazd do kúpe¾ov v Turèianskych Tepliciach od 16. ok-
tóbra 2017. Poplatok 138 € - ubytovanie, raòajky (švédske sto-
ly), obed a veèera (výber z troch jedál) a dve procedúry. Prihlás-
te sa u M. Raffayovej.

- november: èlenská schôdza
- december: zájazd na Vianoèné trhy.

Marta RAFFAYOVÁ, predsedníèka MO JDS

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VO¼BY
do�zastupite¾stva Trnavského samosprávneho kraja – 

Volebný obvod 4 PiešNany
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Poriadnu letnú dávku turnajových zá-
pasov má za sebou 16-roèný hráè NK Vr-
bové Adam Varga. Talentovaný ¾avonohý
nohejbalista pomohol na jar svojmu ma-
terskému klubu odpúta2 sa z�minuloroè-
nej poslednej prieèky Nohejbalovej ligy
Západ mužov k tohtoroèným bojom o
stred tabu¾ky a vïaka svojim výkonom
bol po ví2azstve NK Vrbové v�Mojmírov-
ciach zaradený do prípravy juniorských
reprezentantov Slovenska U-18 v nohej-
bale*footballtennise. Takže k dovolen-
kovému leòošeniu pri Jadranskom mori
iba krátko prièuchol a drvivú väèšinu
prázdninových víkendov pod pražiacim
slnkom strávil na dvorcoch.

Bohatá športová ponuka z kolísky no-
hejbalu umožnila Adamovi Vargovi štarto-

vaN po boku spoluhráèov na troch èeských
podujatiach dvojíc a rovnakom poète tur-
najov trojíc. Aké nároèné je presadiN sa
v�širokospektrálnej kvalitnej konkurencii
za riekou Moravou, to mladý Vrbovèan
spoznal na vlastnej koži. Jediný mládež-
nícky turnaj spomedzi spomínaných
(Prázdninový smeè dvojíc vo Veselí nad
Lužnicí) síce spolu s Tomášom Vidlièkom
z KZO Miláno 2007 Košice vyhrali, avšak
na mužskom turnaji dvojíc v Tøeboni junio-
ri SUN Slovensko nepostúpili zo základnej
skupiny. Na nadväzujúcom mužskom po-
dujatí Veselské dvojky sa zlepšená hra vr-
bovsko-vinodolskej dvojice Adam Varga,
¼uboš Kratochvíla prejavila v postupe slo-
venských juniorov do štvrNfinále.

Èeská extraligová latka medzinárodné-

ho podujatia trojíc Climax Valach Open vo
Vsetíne bola pre slovenských juniorov
U-18 postavená privysoko. Ani uprednost-
nenie štartu v rekreaènej kategórii pred
výkonnostnou nepomohlo hráèom NK Vi-
nodol v súèinnosti s Vrbovèanom Ada-
mom Vargom k prekonaniu štvrNfinálového
súpera. Nasledujúce 2. miesto trojice NK
Vrbové v súNaži útechy po osemfinálovom
vypadnutí z turnaja v�Èechoviciach pri Pro-
stìjove taktiež nemožno považovaN za ús-
pech.

Horúce „èeské“ leto juniorského no-
hejbalového reprezentanta Slovenska
Adama Vargu však korunoval závereèný
triumf. Ïalší moravský turnaj mužov Mat-
rix Cup vo Vsetíne sa stal korisNou trojice
NK Vrbové (Zoltán Varga, Adam Varga a
Trnavèan Ján Ïusko). Títo traja hráèi tak
pozlátili svoje úspešné strieborné vystú-
penie z Medzinárodných majstrovstiev
Slovenska v trojdopadovom nohejbale
v�Dobrej Nive, kde spolu s�¼ubošom Kra-
tochvílom z NK Vinodol reprezentovali zá-
padné Slovensko. Ich jediným turnajovým
premožite¾om sa stala víNazná trojica NK
Climax Vsetín.

Západoslovenské turnaje trojíc vo Vi-
nodole a Trnave skompletizovali nároènú
letnú prípravu mladého Vrbovèana Adama
Vargu, ale už bez úspechu. Pred ním však
stoja nové výzvy: jesenné vyvrcholenie No-
hejbalovej ligy Západ mužov a najmä boj
o�miestenku na XIII. Majstrovstvá Európy
FIFTA 2017 v nohejbale*footballtennise
mužov, juniorov U-18, žien, mixov dospe-
lých a mixov U-21.

Ing. Ivan MATIA, Košice, 
reprezentaèný tréner juniorov

Slovenskej únie nohejbalu
* SUN * Footballtennis Slovakia

Horúce „èeské” leto
nohejbalového�reprezentanta

23. septembra sa uskutoènilo na Mestskom
štadióne vo Vrbovom športové popoludnie zorgani-
zované mestom Vrbové. V�rámci neho Internacioná-
li Slovenska napriek usmoklenému poèasiu odohra-
li exhibièný futbalový zápas proti mužstvu neregist-
rovaných hráèov Vrbového a partnerských miest
(Spišské Podhradie, Allstedt).

Na snímke primátorka mesta Vrbové preberá od Duša-
na Gálisa, bývalého slovenského futbalového reprezentan-
ta a dlhoroèného poslanca Národnej rady SR a od nášho
rodáka - krá¾a ligových strelcov Jozefa Adamca „jubilejné
trièko“ s podpismi hosNujúcich futbalistov:
(Stanislav Fišan (* 1961), Ladislav Pecko (* 1968),
Ondrej Krištofík (*�1966), Štefan Maixner (* 1968),
¼ubomír Faktor (*�1967), Róbert Semeník (* 1973), 
Albert Rusnák (*�1974), Martin Obšitník (* 1969), 
Jaroslav Timko (*�1965), Jozef Valachoviè (* 1975), 
Attila Pinte (* 1971), Jozef Kožlej (* 1973).

Nielen pre hráèov, ale aj pre všetkých úèastníkov
mesto zabezpeèilo chutné obšerstvenie. 

FUTBALISTI K�MESTSKÉMU JUBILEU

-rb-, foto
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MESTSKEJ
KNIŽNICE
VRBOVÉ

pondelok -
piatok

12.00 - 18.00
hod.

Obhájil prvenstvo
na�turnaji 

Sobotné popoludnie 16. septembra
patrilo priaznivcom šachu, ktorí sa v�po-
hostinstve BAJ stretli, aby si zahrali šach
a spomenuli si na šachistu a kamaráta
Jozefa Klèa na turnaji, ktorý nesie jeho
meno. Štvrtého roèníka turnaja sa zúèast-
nilo 16 hráèov z Vrbového a blízkeho oko-
lia. Aj keï bol turnaj napínavý, až do po-
sledného siedmeho kola, favoriti nako-
niec naplnili oèakávania. Na treNom mies-
te sa umiestnil Michal Podjavorinský, na
druhom Ivan Mikudík a víNazom sa stal
obhajca z minulého roèníka, Miroslav
Blatnický (všetci z domáceho oddielu ZŠK
Vrbové). Celý turnaj prebiehal v priate¾-
skej  a uvo¾nenej atmosfére, k èomu urèi-
te prispelo aj obèerstvenie a vecné ceny
pre všetkých úèastníkov, za èo patrí ve¾ké
poïakovanie primátorke mesta Vrbové -
Dott. Mgr. Eme Maggiovej, pohostinstvu
BAJ, pani Mariške Lagovej a rodine Koši-
nárovej. Pekné foto z turnaja nám urobila
Ing. Mária Blatnická (Štauderová)

Šachový oddiel vás zároveò pozýva na
šachové zápasy 1. kola v sezóne 2017/
2018 v termínoch:

3. liga 8. októbra o 10.00 hod. ZŠK
Vrbové A – ŠK Osuské C

4. liga 1. októbra o 10.00 hod. ZŠK
Vrbové B – ŠK Nafta Gbely C

5. liga 7. októbra o 10.00 hod. ZŠK
Vrbové C – ŠK Sokolovce 

Domáce zápasy sa hrajú v Kultúrnom
dome vo Vrbovom. Viac sa dozviete na
stránke: http://vrbovesach.webnode.sk/

PP

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

http://www.cvisiontech.com



