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Pri sadení stromčekov pre našich novorodencov rodičom pomáhala i primátorka mesta                                                
Dott. Mgr. Ema Maggiová. Viac o podujatí sa dočítate na strane 4.           Foto: PK

Pozývame Vás na 

TRIEDNY KONCERT

učiteľky CZUŠ sv. Gorazda
Daniely GRANČAROVOVEJ

Vrbové, Beňovského kúria
26. júna o 17.00 hod.

Mesto Vrbové Vás pozýva na

OCEŇOVANIE ŽIAKOV
VRBOVSKÝCH ŠKÔL

Vrbové, Beňovského kúria
18. júna o 14.00 hod.
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Deň detí vo Vrbovom
Mesto Vrbové zorganizovalo pre deti nášho mesta už tradičné oslavy Medzinárodného dňa detí.                     
1. júna bol pre ne pripravený pri dome kultúry v čase od 15. do 19. hodiny bohatý zábavný program. 
Nezabudlo sa ani na súťaže, odmeny a na pitný režim. Ešte aj neisté počasie podujatiu prialo, rozpr-
šalo sa až po ňom. Organizátori veľmi pekne ďakujú fi rme Promotoys, s. r. o., Myjava za sponzorský 
príspevok pre deti na MDD.

-rb-, PK 
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Pohrebná služba Vrbové
NON STOP

Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória 
ZDARMA.

Hlboká vďaka, úcta a láska smrťou nekončí.
Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
brána spomienok ostala dokorán.
Kto ho poznal, ten si spomenie,
kto ho miloval, nikdy nezabudne.

Dňa 23. júna uplynie 1 rok od smrti nášho drahého 

 Jána STRAPATÉHO.
Smútiaca manželka, deti a celá rodina.

      Vrbovčania narodení
v mesiacoch január až apríl

Vitajte medzi nami !

V období od 1. januára do 30. apríla 
sa narodilo 13 detí. Z toho bolo 5 
chlapcov a 8 dievčat.

Január:   Nikto

Február:  Jeden chlapec
  a dve dievčatá

Marec:   Jeden chlapec
  a tri dievčatá

Apríl:   Traja chlapci
  a tri dievčatá

Stretnutie bývalých spolužiačok
25. mája sa v reštaurácii „Vallsi“ vo 

Vrbovom uskutočnilo stretnutie býva-
lých spolužiačok učňovskej školy pri            
n. p. Trikota Vrbové.

Bolo to stretnutie pri príležitosti 53. 
výročia ukončenia školy. Stretlo sa nás 

už len 15 bývalých učníc. Pospomínali 
sme na naše chvíle prežité na škole              
a potom na prácu v Trikote. Za organi-
záciu tohto stretnutia ďakujeme p. Li-
buši Jamrichovej z Dolného Lopašova.

Text a foto A. ČERŇANSKÁ

P/P1-No 2419/18

KIPA, s. r. o.
so sídlom Ul. F. Kráľa 1707
922 03 Vrbové

prijme na dohodu upratovačku              
na 20 hodín mesačne, za 100 €                
v čistom.

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

pondelok – piatok

12.00 – 18.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

Festivalové pokračovanie
cher z Rakúska, ktorý je už našej kultúr-
nej verejnosti známy a Viktória Heren-
csár z Maďarska, ktorá už roky pedago-
gicky pôsobí na Akadémii umení                        
v Banskej Bystrici. Prvý hrou na baro-
kové husle a husle, druhá hrou na cim-
bal. Účastníci si odnášali pekné ume-
lecké zážitky, za čo sa umelcom 
poďakoval manažér podujatia Ján Prie-
vozník ml. a za primátorku mesta, kto-
rá bola odcestovaná, vedúci útvaru kul-
túry MsÚ.

Škoda, že túto skvelú príležitosť nevy-
užili viacerí Vrbovčania.

-rb-

8. júna pokračoval vrbovský Festival 
Móric Beňovský, zameraný na vážnu 
hudbu, tretím podujatím.

V Beňovského kúrii sa tentoraz pred-
stavili dvaja zahraniční umelci Fritz Kir-

Ilustračná fotografi a
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Mesto Vrbové pozvalo na 23. mája ro-
dičov i ich novorodeniatka narodené            
v štvrtom štvrťroku minulého roku          
a v prvom štvrťroku 2018 na spoločné 
stretnutie, ktorého hlavným bodom 
bolo sadenie stromčekov. Medzi malý-
mi Vrbovčanmi, ktorí sú takto poctení, 
nechýbal Milan Konkuš, ktorý prišiel  
na svet v r. 2018 ako prvý Vrbovčan. 
Podujatie sa začalo 23. mája v Mestskej 
knižnici a pokračovalo na Ulici 6. apríla, 
kde boli vysadené stromčeky pre chlap-
cov a na Sídlisku 9. mája, kde svoj 
stromček majú zasa novonarodené 
dievčatá. Rodičia si zároveň prevzali od 
mesta fi nančný príspevok.

Najmladšími Vrbovčanmi, ktorých me-
dzi sebou vítame, sú: 
Lilien Bartošová
Eliška Bobčeková
Lívia Bogorová 
Patrícia Danišková 
Júlia Devečková 
Emilián Eliáš
Tadeáš Ferkodič 
Edita Hanudely 
Mia Juricová
Teo Klátik
Milan Konkuš 
Lucia Kureková 
Maxim Kurňavka

Zuzana Májovská 
Mia Martinovičová
Viktória Masarechová 
Adam Michalka 
Martin Peterka 
Matúš Puček 
Liliana Remiášová 
Rebeka Remiášová
Sabína Skočíková
Stanislav Šnajdar 
Mia Šteff eková
Dominika Trojáková 
Kiara Kubíková 

-rb-, foto PK

Sadenie stromčekov pre novorodencov
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Spoluautori – bývalý redaktor TV, no-
vinár a fotografi sta – zaujímavo popisu-
jú pre Slovákov tento náš susediaci re-
gión za tatranskými štítmi nielen                        
z hľadiska prírodných krás, kultúrneho 
dedičstva, ale samozrejme i historické-
ho prepojenia so Slovenskom. Dejiny 
nás totiž spojili pred mnohými storo-
čiami s osobami a hrdinami histórie, 
keď sa Slovensko ešte nazývalo Horné 
Uhorsko.

Pripomínajú i v Poľsku veľmi populár-
ne príslovie „Polak, Węgier dwa bratan-
ki i do szabli, i do szklanki“, v ktorom 
ide predovšetkým o potvrdenie stároč-
nej bojovej tradície, najmä od 18. sto-
ročia, v čase bojov o Barskú konfederá-
ciu (za ktorú aktívne bojoval i M. 
Beňovský s Kazimierzom Pulaským, 
neskôr s Radziwillom), keď našli účast-
níci protiruských bojov po porážke úto-
čisko za južnými hranicami. Zaujímavé, 
že publikujú i zdôvodnenie prof. Marti-
na Homzu z UK Bratislava (nezverejňo-
vané v Poľsku!), že Poliaci sa predsa na 

južných hraniciach nestretávali s etnic-
kými Maďarmi, ale Uhrami – ku ktorým 
patrili Slováci, s ktorými sa Poliaci kvôli 
podobnosti jazykov mohli ľahko doro-
zumievať. I v prípade hrdinu z Vrbové-
ho uvádzajú, že od malička hovoril po 
slovensky, preto neskôr ľahko zvládol 
poľštinu i ruštinu.

Z našej histórie dávnejšej i novšej 
spomínajú autori nezhody a konfl ikty, 
ku ktorým medzi susedmi dochádzalo. 
Boli to najmä spory o vymedzenie štát-
nych hraníc na Orave a Spiši po I. a II. 
sv. vojne. Obdivujú však mnohých na-
šich spoločných hrdinov, počnúc Jáno-
šíkom, Thurzovcami, spišskými Nemca-
mi a  inými, nekončiac M.  Beňovským. 
Jemu je  v tejto knižke venovaná celá 
kapitola. 

Dosiaľ sme sa v poľskej literatúre 
ešte nestretli s konštatovaním, že Mó-
ric Beňovský bol „pôvodom Slovák               
a vnútorným presvedčením Poliak.“ 
Ako píšu autori na str. 11: „Je jednou 

z najpestrejších európskych osobností 
18. storočia, ktorého búrlivý život fasci-
noval toľkých poľských autorov k tvor-
be literárnych a hudobných diel.“

V kapitole nazvanej Wielkanoc przy 
Miechowie sa autori venujú pobytom 
kráľa Madagaskaru na tomto území. 
Ide najmä o jeho sobáš so Zuzanou 
Hönschovou zo Spišskej Soboty dňa 
20. apríla 1768 v protestantskom kos-
tole v Miechowie pri potoku Golczanka, 
35 km nad Krakovom. Opäť tu konšta-
tujú... „trochu Slovák, trochu Maďar              
a z vlastného rozhodnutia Poliak – hrdi-
na jednej z najbláznivejších biografi í, 
ktorú sa komukoľvek a kedykoľvek po-
darilo skonštruovať... obsahujúcu síce 
veľa nezmyslov a tárania, ale autor  
usmerňuje svoj osud tak, aby sme 
mohli na každom kroku obdivovať jeho 
odvahu, nápaditosť, dôvtip  a hrdin-
stvo...“ (str. 61).

Nuž, môžeme prijať takéto ich stano-
visko, ale v ďalšom tvrdení zo skoršieho 
Beňovského obdobia už nie. Opisujú 
totiž, že Móric sa v gymnáziu piaristov 
vo Sv. Jure stretol s rehoľnými bratmi           
a učiteľmi z Krakova, ktorým sa nedari-
lo zakoreniť v ňom vzťah k rímskokato-
líckej viere, „pretože sa rýchlo stal 
evanjelikom. Na luteránsku vieru pre-
šiel počas nepríjemných majetkových 
sporov so súrodencami“...Takže toto 
tvrdenie o 15 – 16-ročnom mládencovi 
môžeme asi skôr zaradiť do kategórie 
konšpirácií. Nie sú k tomu uvedené 
žiadne citácie, odkazy. Zostáva len na 
historikoch vyjadriť sa k tomuto tvrde-
niu.

Vráťme sa k sobášu vo Wielkejnoci.             
V obci je umiestnená tabuľa „W 1768 r. 
ślub tutaj wzial legendarny podróžnik 
Maurycy Beniowski“ – po slovensky:              
V roku 1768 sa tu oženil legendárny 
cestovateľ Móric Beňovský. Pre náv-
števníkov miesta autori uvádzajú, že 
kostol postavený v r. 1613 slúžil najmä 
krakovským protestantom, Poliakom, 
Slovákom, Maďarom, Nemcom i Škó-
tom. Po zrušení farnosti v r. 1848 a zbú-
raní kostola preniesli liturgické knihy            
a predmety do ev. kostola a. v. v Sta-
rom meste v Krakove a mramorovú 
krstiteľnicu do rím.-kat. Kostola sv. Mal-
gorzaty  v Bydline. Jedinou pamiatkou 
po protestantoch tu zostal už len zvy-
šok cintorína s liatinovým krížom                  
na návrší.

-cek-

O BEŇOVSKOM V PUBLIKÁCII SLOVÁCI V MALOPOĽSKU
250. výročie sobáša M. Beňovského

Ešte v r. 2014 vyšla autorom – M. Czuma, L. Mazan, M. Źerański – vo               
vydavateľstve „Pracownia“ na Pastwiskach v Tešíne (Cieszyn) v Poľsku 
publikácia na propagáciu Malopoľského vojvodstva, nazvaná „Slowacka 
Malopolska“, ktorú do slovenčiny preložila lektorka Inštitútu slavistiky 
Jagelonskej univerzity v Krakove Vlasta Juchniewiczová. V knižke na 122 
stranách obsiahlo a veľmi pútavo opisujú všetky zaujímavé deje, miesta                    
a lokality regiónu a veľa, veľa ďalších skutočností, z ktorých sme pre vás 
niektoré vybrali.



12/2018strana 6

Deň otvorených dverí
vrbovského Poľnohospodárskeho 

družstva (PD), konaný už po druhý raz 
bol celkom neformálny.  17. mája od 
14.00 hod. PD sprístupnilo svoj areál 
všetkým srdečne vítaným návštevní-
kom, bývalým zamestnancom a ostat-
ným záujemcom. Vo vozovom parku si 
mohli prezrieť modernú poľnohospo-
dársku techniku, chov mladého hovä-
dzieho dobytka, vysokoteľných jalovíc  
a ďalšie. Všetci boli pohostení gulášom, 
kofolou alebo pivom. V zamračenom 
počasí s občasným dažďom najviac pri-
lákal kultúrny program v spoločenskej 
sále. Hudobno-spevácke vystúpenie 
manželov Klimentovcov a speváka Sta-
šáka nielen potešilo, ale aj vylákalo tan-
cachtivých na parket.

Zároveň to bola aj vhodná chvíľa na-
zrieť aj do „kuchyne“ PD – oboznámiť sa 
so súčasnou situáciou družstva. V po-
sledných rokoch sa veľmi veľa zmenilo 
vo výrobe potravín a družstvá museli 
reagovať na otvorenie sa zahraničným 
dovozom a prehodnotiť svoju činnosť.

Vrbovské PD je teraz zamerané v rast-
linnej výrobe na pestovanie sladovníc-
keho jačmeňa, potravinovej pšenice, 
kukurice na zrno (výroba potravín a kr-
mív) a na siláž, cukrovej repy, krmovín 
(lucerna, ďatelino-trávne miešanky)              
a najvýnosnejšej repky zimnej olejna-
tej. Výrazné zmeny nastali v živočíšnej 
výrobe, v chove hovädzieho dobytka. 
Zrušil sa chov génovej rezervy sloven-
ského červeno-strakatého plemena. 
Takto z chovu vypadli mliečne kravy, čo 
malo za následok zrušenie obľúbeného  
„mliekomatu“. Skončil sa aj chov býkov 
a jatočných zvierat. V rámci družstva 
vznikla Mäsovýroba Vrbové, s. r. o., kto-
rá spracováva bravčové a hovädzie                
z nákupu a vyrába ostatné mäsové 
údenárske výrobky, ktoré ponúka vo 
vrbovských predajniach Mäsovýroby 
Vrbové. Podľa slov predsedu PD Ing. 
Petra Nižnanského je to len slovenské 
mäso z partnerských podnikov združe-
ných v Slovenskom farmárskom druž-
stve a z regiónu Považie.

Aj vrbovské PD citlivo vníma súčasnú 
nevyprofi lovanosť slovenského stred-
ného a odborného školstva a rozhodlo 
sa tomu venovať pozornosť. Dopolud-
nie Dňa otvorených dverí bolo venova-
né organizovaným návštevám žiakov 
základných škôl. Nebola to však len prí-
ležitostná akcia. V minulom roku PD              
v spolupráci so základnými školami za-
ložilo Farmársky krúžok. Vedie ho člen-
ka PD Zuzana Siblíková. Jeho cieľom je 
zaktivizovať záujem detí a ich rodičov            
o túto prácu. Deti tu tri razy do týždňa 
získavajú priame praktické znalosti            
a skúsenosti v pestovaní. K ním patria 
aj odľahčujúce práce, ako napr. spraviť 
zeleninový, či ovocný šalát alebo deko-
ráciu. Deti to zaujíma, rozširuje im to 
svet a časom spoznajú, že aj sem patria 
nové moderné technológie. Veď získa-
vanie potravín je najstaršia a najdôleži-
tejšia práca pre existenciu života.

-el-

Europoslanec Škripek sa stretol s poškodenými
zamestnancami fi rmy Bodet & Horst

V sobotu 26. mája sa uskutočnilo 
stretnutie poslanca Európskeho parla-
mentu Branislava Škripeka s primátor-
kou Vrbového Dott. Mgr. Emou Mag-
giovou. Stretnutia sa zúčastnili aj 
zástupcovia zamestnancov spoločnosti  
Bodet & Horst. Menovaná spoločnosť 
dostala dotáciu vo výške 5,5 milióna 
eur zo štátneho rozpočtu SR na rozvoj 
podnikania. Lenže teraz výrobu zo Slo-
venska presúva do Nemecka a Rumun-
ska, napriek nevyplateným mzdám                 
a navyše pohľadávkam voči  sociálnej            
a zdravotnej poisťovni až vo výške               
600 000 eur!

Viac ako 400 ľudí tak zostáva bez za-
mestnania a odstupného, čo je pre

nich iste zdrvujúce. Ak-
téri stretnutia diskuto-
vali o vzniknutom prob-
léme.   

Branislav Škripek po-
vedal: „Je mi nesmierne 
ľúto, že nezodpoved-
ným podnikaním sa 
mnohé rodiny ocitli               
v zložitej sociálnej situ-
ácii. Aj keď si Vrbovča-
nia poctivo odviedli 
svoju prácu, zamestná-
vateľ sa voči nim zacho-
val vrcholne cynicky.” 
Na konkrétnu otázku, 
a k o 

môže B. Škripek po-
môcť Vrbovčanom                  
v tomto zložitom pro-
bléme, povedal: „Bu-
dem priamo v EP hovo-
riť o vašej situácii. Ne-
môžem akceptovať, 
aby sa podobná neprá-
vosť zopakovala. Preto  
pripravím so svojím tí-
mom ďalšie kroky na 
európskej, ako aj na 
národnej úrovni, aby 
sme zamedzili nezod 
povednému podnika-
niu fi riem, ktoré dosta-

nú dotácie či už zoštátneho rozpočtu ale-
bo eurofondov.”

A sľub aj dodržal. Hneď na najbližšom  
plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu  
B. Škripek vystúpil a v rozprave pove-
dal: „Je neprijateľné, že fi rmy môžu nie-
kde po sebe zanechať spúšť,  vyhlásia 
konkurz a odídu a my ich podporujeme           
v podnikaní v inej krajine. Preto žiadam 
komisiu, aby vytvorila legislatívny nástroj, 
ktorý zabráni presunu fi riem medzi kraji-
nami EÚ, pokiaľ nebudú mať vyriešené 
všetky záväzky v pôvodnej krajine pôso-
benia - ako voči zamestnancom, tak voči 
štátnym inštitúciám.”  

E.B.
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Vrbovskí gymnazisti navštívili partnerskú školu vo Votkinsku
Od 20. mája do 26. mája skupina žia-

kov Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom 
spolu so svojou učiteľkou ruského jazy-
ka a riaditeľkou školy absolvovali prvú 
návštevu partnerskej školy, ktorou je 
8-ročné gymnázium vo Votkinsku                 
v Rusku, ktoré je zároveň rodiskom P. I. 
Čajkovského.

Počas výmenného pobytu naša slo-
venská výpravná skupina žila v ruských 
rodinách, čo  bolo obrovským príno-
som pre obe strany, nielen z dôvodu 
rozvoja komunikačných zručností                   
v ruskom jazyku, ale najmä pochopenia  
neobyčajnej a rozmanitej ruskej kultú-
ry a histórie v praxi. Neobyčajným zá-
žitkom  pre našich žiakov a učiteľov 

bola aktívna účasť na vyu-
čovaní rôznych predmetov.  
Boli sme ohromení vysokou 
kvalitou vyučovania, spôso-
bom ako efektívne pracova-
li ruskí študenti v skupi-
nách, sebavedome obha-
jovali svoje názory a mali ši-
roký prehľad informácií, ve-
domostí, ktoré okamžite 
vedeli aplikovať.

Vedenie školy bolo veľmi 
ústretové a naša návšteva 
splnila účel cesty. Podpísali 
sme dohodu o budúcej spo-
lupráci, ktorá bude spočívať nielen vo 
výmenných jazykových pobytoch na-

šich študentov, ale aj 
výmenných stáží slo-
venských a ruských 
učiteľov našich gym-
názií.

Z Ruskej federácie sme si odniesli 
veľmi pozitívne skúsenosti, z ktorých 
budeme určite veľa čerpať pri budova-
ní našej slovensko-ruskej  bilingválnej 
sekcie.

Mgr. Henrieta GROMANOVÁ
riaditeľka Gymnázia J. B. Magina

PÍŠU O NAŠINCOCH
Beňovský na Univerzite Karlovej

Mgr. Miroslava Beňačková spracova-
la v r. 2017 v rámci Katedry stredoeu-
rópskych štúdií Filozofi ckej fakulty Uni-
verzity Karlovej v Prahe pod vedením 
doc. Simony Kolmanovej, PhD., baka-
lársku prácu na tému Gróf Móric Be-
ňovský a stredoeurópske literárne 
refl exie jeho života a tvorby.

Ako sa v abstrakte uvádza: „Cieľom 
predkladanej bakalárskej práce je za-
merať sa na grófa Mórica Beňovského, 
cestovateľa, dobrodruha a kráľa na Ma-
dagaskare, na jeho život a dielo, a re-
fl ektovať jeho osobnosť a význam                   
v stredoeurópskom priestore. Ide o po-
kus vysledovať rozdiely medzi jeho zo-
brazovaním v literárnych dielach spo-
mínaného regiónu, zdôvodniť ich                    
a konfrontovať ich s historickou skutoč-
nosťou. Pozornosť bude tiež venovaná 
vydaniam jeho denníkov z ciest a spô-
sobu ich prekladu do slovenčiny a ma-
ďarčiny.“ 

Práca sa v značnej miere opiera               
o materiály, ktoré majú pôvod vo Vrbo-
vom (slovenský preklad Beňovského 
pamätí, zborníky z konferencií, knihy       
o Beňovskom). Je písaná po slovensky, 
má rozsah 43 strán.       

Dva razy o rodákovi
Revue pre kultúrne dedičstvo Pa-

miatky a múzeá prináša v prvom tohto-
ročnom čísle až dva príspevky, v kto-
rých je venovaná pozornosť nášmu 
rodákovi Dr. Pavlovi Jantauschovi (1870 
– 1947). Marek Gilányi v článku Nezná-
my erb biskupa Jozefa Čárskeho?           
(s. 34 – 40) upozorňuje, že v zbierke Ga-
lérie mesta Bratislavy sa okrem iného 
nachádzajú skice a náčrty od bratislav-
ského rodáka Alojza Rigeleho s heral-
dickou tematikou, ktoré galéria získala 
v roku 1961. Medzi nimi sa podarilo 
identifi kovať aj návrh na biskupský erb 
Pavla Jantauscha.

Lucia Duchoňová sa zasa venuje 
téme Nábytok pre biskupa Jan-
tauscha z dielne Vojtecha Novotné-
ho (s. 41 – 43). Zaujímavý nábytok so 
slovenskou ornamentikou, ktorý je 
predmetom článku, získalo od bisku-
povho príbuzného Západoslovenské 
múzeum v Trnave a koncom roka 2016 
ho inštalovalo v biskupovej pamätnej 
izbe.

Propagátor krás slovenčiny
Pod týmto názvom priniesli Sloven-

ské národné noviny (s. 10) 24. marca 
článok, ktorý je venovaný vrbovskému 

rodákovi Jozefovi Emanuelovi (1803 – 
1890), a to pri príležitosti 215. výročia 
jeho narodenia.

Autor, podpísaný (jč), ho charakteri-
zuje ako hriešne zabúdaného spolu-
zakladateľa Matice slovenskej a lite-
rárne aktívneho kňaza. Ďalej o ňom 
píše, že keď sa v roku 1846 stal farárom 
v Košeci „literatúra sa mu stala druhým 
povolaním – od mladíckej poézie pre-
šiel k fi lozofi ckej eseji, vzdelávacej pub-
licistike, humoru i satire. Nebolo slo-
venského periodika vrátane najväčších, 
ako boli Katolícke noviny alebo Černo-
kňažník, ktoré by rady neuverejnili 
Emanuelove hĺbavé, a predsa ľahko či-
tateľné eseje, zábavné fejtóny či ostrú 
spoločenskú satiru. Od zrodu štúrov-
skej spisovnej slovenčiny písal iba v nej. 
Aj Jozef Miloslav Hurban pri obrane slo-
venčiny pred stareckým Kollárovým 
uprednostňovaním biblickej češtiny 
používal ako argumentáciu práve krás-
ne príklady z Emanuelových textov.“

Chybička sa do pekného príspevku 
vkradla v podobe ilustrácie. Uverejne-
ná busta totiž nepredstavuje Jozefa 
Emanuela, ako je deklarované, ale iné-
ho zaslúžilého národovca Jozefa Kozáč-
ka.

-rb-/CK/-el



12/2018strana 8

Konfi rmácia 2018

Dňa 27. mája, t. j. na Svätú Trojicu, sa v evanjelickom chráme Božom vo Vrbovom konala slávnosť konfi rmácie, 
ku ktorej pristúpilo 8 mladých ľudí (5 dievčat a 3 chlapci). Pani farárka kázala z Listu Židom 11,6 (a): Bez viery 
však nie je možné ľúbiť sa (Bohu). Nech týchto mladých ľudí sprevádza viera počas ich celého života.

JM

Historická spomienka na rok 1928
Vrbovskí evanjelici si v nedeľu 3. júna 

v rámci bohoslužieb pripomenuli histo-
rické udalosti týkajúce sa miestneho 
cirkevného zboru, ktoré sa odohrali 
pred 90 rokmi. Vtedy totiž ich predko-
via urobili rozhodný krok k výstavbe 
nového kostola. Historické okolnosti              
v rámci bohoslužieb objasnil Ing. Ivan 
Durec. Z jeho prednášky vyberáme:

„Velebná pani farárka, vážená pani 
dozorkyňa, milé sestry a bratia [...]. 
Rozlúčka so starým kostolom bola 11.
marca a 25. marca 1928 padlo rozhod-
nutie, že dňom 26. marca sa začne sta-
rý chrám búrať. Na konvente 9. apríla 
1928 bol zvolený za dozorcu Gustáv 
Škodáček. Gustáv Mego, staviteľ, pred-
ložil plán výstavby a bola vyjednaná 
cena 410 000 Kč. Celkové náklady činili

490 163,77 Kč. 

Základy k novému chrámu sa vyme-
riavali 29. mája 1928, 1. júna boli vyko-
pané základy pre piliere držiace kupo-
lu, 2. júna 1928 sa nabíjal betón do 
základov a 3. júna 1928 – presne pred 
90 rokmi – slávnostný krojovaný sprie-
vod priviezol z vrbovskej železničnej 
stanice základný kameň pre nový 
chrám Boží, ktorý daroval kamenársky 
majster V. Rympler z Piešťan, s nápi-
som: „Doufejtež v Hospodina, v Hospo-
dinu jest skála věčná.“ (Izaiáš 26,4).

Do základného kameňa bol vložený 
Pamätný spis s podpismi Július Bodnár, 
evanjelického Slova Božieho kazateľ, 
Gustáv Škodáček, cirk. dozorca, Štefan 
Krajčík Janči, kurátor, presbyteri: Karol 

Polóni, Viliam Školuda, Ján Čistý, Ján 
Bachár, Ján Žák, Martin Baroška, Ľude-
vít Škodáček, Matej Soita–Piešťany, Mi-
chal Molnár, Karol Krutý, starosta obce 
Vrbové Klčo a notár Ján Gočár, s peča-
ťami Ev. cirkvi a. v. vrbovskej a s peča-
ťou obce Vrbové (je vystavený pri vcho-
de do chrámu Božieho).

Posviacku základného kameňa vyko-
nal Július Bodnár, senior nitrianskeho 
seniorátu a zborový farár, na slová pro-
roka Izaiáša, 28, 16. Kázal Ján Lichner, 
ev. farár z Brezovej p. Bradlom: Kristus 
základný kameň spásy, ktorý rozumní 
použijú, nerozumní zavrhujú. Liturgiu 
odbavil Michal Valášek, ev. farár z Ko-
šarísk. Spievali tri domáce spevácke 
zbory.“
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Od 27. apríla počas celého mesiaca 
máj mali Vrbovčania možnosť navštíviť 
v Beňovského kúrii zaujímavú výstavu 
nazvanú Tvorba z nití a dreva. Na nej 
boli predstavené práce myjavského vý-
tvarníka Vlada Pagáčika. Podujatie bolo 
organizované v spolupráci mesta Vrbo-
vé a občianskeho združenia Bábence 
Krakovany, ktoré vedie Daniela Piscová 
(na snímke), ako súčasť Festivalu palič-

kovanej čipky.
Pri otvorení výstavy zazneli 

slová: „Je jar a naše lúky za-
kvitli pestrofarebnými kvet-
mi. Niečo podobné sa stalo 
aj tu v našej kúrii. Naša vý-
stavná sieň zakvitla jemnými 
čipkárskymi prácami vše-
stranného výtvarníka Vlada 
Pagáčika z Myjavy. Výtvarnej 
tvorbe sa venuje už od det-
stva – blízke sú mu grafi ka, 
maľba, drevorezba a paličko-
vanie. Preto ho jeho priazniv-
ci nazývajú univerzálnym 
tvorcom umenia.“ O opod-
statnenosti tejto charakteris-
tiky sa návštevníci mohli          
na vlastné oči presvedčiť.

Vlado Pagáčik sa narodil 
18. augusta 1950 na Myjave. 
Prakticky celý život od skon-
čenia priemyslovky v rod-
nom meste sa pohyboval              
v oblasti výtvarníctva. Praco-

val ako výtvarník na propagácii v PSF             
v Brezovej pod Bradlom i v SAM Myja-
va. Neskôr v Kodrete pri vytváraní inte-
riérov, ako grafi k v senickej tlačiarni  a  
v reklamnej agentúre na Myjave. Naj-
mä stvárňovanie interiérov rôznych fi -
riem a zariadení mu prinášalo stále 
nové skúsenosti.

Najskôr sa venoval kresbe a maľbe.

Keď mu takéto štúdium nebolo umož-
nené, venoval sa výtvarnej tvorbe ako 
priemyselný výtvarník. Veľa sa priučil          
u akad. maliara Ľudovíta Hološku, po-
dobne i u akad. maliara doc. Milana 
Rašlu, pedagógov VŠVU. Ako priemy-
selný výtvarník často navštevoval kurzy 
v Senici, kde títo významní maliari a pe-
dagógovia prednášali.

Hoci Vlado už od malička obdivoval 
kroj, najmä čipku, ktorá ho zdobila, pa-
ličkovanie prišlo na rad neskôr. Osobit-
ne ho zaujali výtvarné práce textilnej 
výtvarníčky Eleny Holéczyovej, rodáčky 
z Moravského Lieskového, ktorá                    
vo svojej tvorbe často využívala práve 
čipku. Vlado sa paličkovacej technike 
venuje od roku 1974 a túto techniku sa 
učil sám. Vytvoril si osobitý štýl, ktorý 
sa zakladá na kombinácii klasickej čip-
ky s technikou viazania a uzlovania nití. 
Vďaka tomu dosahuje jemnejšie línie. 
Novšie kombinuje čipku s klasickou 
olejomaľbou na pozadí. 

Keďže v súčasnosti je už v dôchod-
covskom veku, svojej záľube sa môže 
naplno venovať. Hlavné je, čo o ňom 
napísali už pred nami: „Mladícky elán 
mu nedá zaspať v tvorivej invencii aj              
v hľadaní krásy, či jej vytváraní v prírod-
ných materiáloch.“

Tí, ktorí vrbovskú výstavu Vlada Pa-
gáčika navštívili, mali len slová uznania 
a obdivu. Sprac. -rb-

Výstava Vlado Pagáčik: Tvorba z nití a z dreva

Nie každý má to šťastie, že sa narodil v “bohatšej” 
časti sveta, tak ako my. Jedinečný zelený ostrov 
Madagaskar patrí medzi najchudobnejšie krajiny 
na našej planéte a aj napriek tomu tam žijú (aj keď 
nie ľahko) šťastní, spokojní a vďační ľudia.

Daruj svoj bicykel a nájdi si kamaráta na dru-
hom konci zemegule, možno aj na celý život :o) 

Tvoj bicykel dostane “zelené číslo” a poputu-
je  4 týždne cez more na misijné miesto Ijely               
v centrálnej časti ostrova. Stane sa obrovskou motiváciou pre deti, ktoré navštevujú školu Anež-
ka, prvú školu na Madagaskare, ktorú sme tam vybudovali a otvorili v roku 2017.

Na jeseň stovku bicyklov na Madagaskare osobne odovzdáme novým majiteľom 
a Tebe v maili pristane fotopozdrav so šťastným majiteľom tvojho bicykla. 

Ako sa môžeš zapojiť?
• skontroluj technický stav bicykla • prihlás sa mailom a dohodneme detaily odo-• skontroluj technický stav bicykla • prihlás sa mailom a dohodneme detaily odo-
vzdania • pridelíme ti zelené číslo • bicykel uskladníme a bude čakať na transport • vzdania • pridelíme ti zelené číslo • bicykel uskladníme a bude čakať na transport • 
trackuj svoj bicykel počas plavby na Madagaskar • na jeseň tam letíme aj my a bicy- trackuj svoj bicykel počas plavby na Madagaskar • na jeseň tam letíme aj my a bicy- 
kel slávnostne odovzdámekel slávnostne odovzdáme

Anežka BoriováAnežka Boriová
0903 439 171 * anezka.boriova@gmail.com0903 439 171 * anezka.boriova@gmail.com
www.ludialudom.sk/skolamadagaskarwww.ludialudom.sk/skolamadagaskar
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• Zabezpečiť v objektoch a v priesto-roch 
vykonávanych preventívnych protipo-
žiarnych prehliadok a odstraňovať zis-
tené nedostatky.

• Zabezpečiť plnenie opatrení na  ochra-
nu pred požiarmi na miestach so zvýše-
ným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru ale-
bo v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru, ako aj opatrenia na za-
bezpečenie ochrany pred požiarmi pri 
podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje 
väčší počet osôb.

• Určovať miesta so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru a označovať 
ich príslušnými príkazmi, zákazmi a po-
kynmi.

• Zabezpečovať pravidelné školenie                  
a overovanie vedomostí o ochrane 
pred požiarmi zamestnancov a osôb, 
ktoré sa s vedomím právnickej osoby 
alebo podnikajúcej fyzickej osoby zdr-
žujú v jej objektoch.

• Vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade 
so skutočným stavom dokumentáciu 
ochrany pred požiarmi.

• Umožniť orgánu vykonávajúcemu štát-
ny požiarny dozor a obci vstup do ob-
jektov a priestorov na účely vykonania 
kontroly plnenia povinností na úseku 
ochrany pred požiarmi, poskytovať mu 
požadované doklady, dokumentáciu 
ochrany pred požiarmi.

• Splniť opatrenia na odstránenie ziste-
ných nedostatkov uložené orgánom 
vykonávajúcim štátny požiarny dozor 
alebo obcou v nimi určených lehotách. 

• Zabezpečiť vykonávanie pravidelnej 
kontroly stavu požiarnotechnických, 
technických a technologických zariade-

Ochrana pred požiarmi
(povinnosti právnických osôb

a fyzických osôb – podnikateľov)

• ní  a vecných prostriedkov ochrany 
pred požiarmi a technologických zaria-
dení a vecných prostriedkov ochrany 
pred požiarmi.

• Zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní pro-
jektovej dokumentácie stavieb, pri rea-
lizácii stavieb a pri ich užívaní riešili           
a dodržiavali požiadavky protipožiarnej 
bezpečnosti stavieb.

• Zabezpečovať pravidelné čistenie ko-
mínov, vykonávať kontrolu a zabezpe-
čiť odborné preskúšanie komínov oso-
bami s odbornou spôsobilosťou.

• Pred pripojením spotrebiča na komín, 
zámenou lokálneho spotrebiča palív na 
ústredný alebo etážový zdroj tepla, 
zmenou druhu paliva a po stavebných 
úpravách na telese komína dodržiavať 
technické podmienky a požiadavky  
protipožiarnej bezpečnosti pri inštalá-
cii a prevádzkovaní pali-vových spotre-
bičov, elektro-tepelných spotrebičov            
a zariadení ústredného vykurovania.

• Dodržiavať pri skladovaní, ukladaní              
a pri manipulácii s horľavými látkami 
požiadavky protipožiarnej bezpečnosti.

Vážení  podnikatelia a živnostníci,
v záujme ochrany zdravia a vášho majetku 
sa na vás touto cestou obraciame my dob-
rovoľní hasiči so žiadosťou, aby ste popri 
vašich podnikateľských aktivitách venovali 
dostatočnú pozornosť aj tejto oblasti legisla-
tívy – ochrane pred požiarmi. Vyhnete sa 
možným škodám spôsobeným nežiaducim 
požiarom, vyhnete sa možným sankciám vy-
plývajúcim zo zákona o ochrane pred po-
žiarmi a nakoniec ušetríte aj nám prácu pri 
zásahu.  

  
 Mgr. Silvester BOŠKOVIČ
              DHZ Vrbové

Vážení  podnikatelia a živnostníci!
     V našej sérii článkov o požiarnej prevencii sme sa doteraz venovali predovšet-
kým užitočným radám pre našich spoluobčanov. Dnes pokračujeme ďalšou oblas-
ťou, ktorá sa pri analýze nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou Štátneho 
požiarneho dozoru dotýka neplnenia si povinností právnických osôb a fyzických 
osôb – podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi. 
    Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi okrem iného upravuje i  
povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Pripomeňme si teda 
o aké povinnosti ide:

ŠTAFETOVÝ BEH
The Run Slovakia 2018

Tretí ročník
(vo Vrbovom etapa č. 41)

V dňoch 1. – 3. júna sa uskutočnil             
3. ročník najdlhšieho štafetového behu 
na Slovensku, ktorý vedie z Košíc do 
Bratislavy. Je nazvaný The Run Slova-
kia. Jeho dĺžka je okolo 500 km. Jedna          
z jeho etáp začínala i v našom meste 
Vrbové. Bola evidovaná pod číslom 41. 

Bežci k nám dorazili 3. júna z obce 
Častkovce cez Krakovany a pokračovali 
do obce Dechtice. Prvú účastníčku šta-
fetového behu u nás zaznamenali               
o 3. hod. 12. min. a poslednú o 6. hod. 
15. min. Beh bolo možné sledovať                
na veľkoplošnej obrazovke umiestne-
nej na prenosovom vozidle.

Počet zúčastnených družstiev na šta-
fetovom behu bol 25. Počet bežcov               
v jednotlivých družstvách bol dvanásť. 
Striedali sa po jednotlivých etapách.

Mesto Vrbové dalo účastníkom k dis-
pozícii Dom kultúry, kde im bolo po-
skytnuté občerstvenie, prospekty, od-
počinok a sociálne zariadenia a v jeho 
areáli aj priestor na parkovanie. Sprie-
vodných vozidiel prišlo približne 80, 
členov sprievodu a pretekárov okolo 
300.

Organizátori štafetového behu The 
Run Slovakia 2018 ďakujú mestu Vrbo-
vé za poskytnuté služby a Obvodnému 
oddeleniu Policajného zboru SR vo Vr-
bovom za bezproblémový prechod cez 
naše mesto. Zároveň ubezpečili, že aj 
do budúcnosti plánujú trasu viesť cez 
naše mesto. 

Za mesto Vrbové podujatie organi-
začne zabezpečovali Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, primátorka mesta, PhDr. Ľu-
bomír Bosák, Jozef Drinka, Jaroslav 
Madžo a Mgr. Tomáš Karlík.

JDBlahoželáme nášmu priateľovi

Básnik, publicista, prekladateľ, organizátor 
slovenského literárneho života v Maďarsku, 
čestný člen Spolku slovenských spisovateľov 
a člen Maďarského zväzu spisovateľov, nosi-
teľ Radu Bieleho dvojkríža II. triedy udeľova-
ného prezidentom SR Gregor Papuček sa  
24. júna dožíva významného životného jubi-
lea. Oslávencovi, ktorý má silné väzby aj na 
naše mesto, k okrúhlym narodeninám 
úprimne blahoželáme a prajeme ešte veľa 
tvorivých síl a životného optimizmu.

Rekacia HV, mesto Vrbové
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Výkup papiera priamo pred Vaším domom 

V dňoch 18. - 22. júna sa v meste Vrbové uskutoční 
ambulantný výkup papiera.

Počas celého týždňa môžu občania Vrbového využiť mobilnú výkupňu pa-
piera. Dodávkové vozidlo bude postupne prechádzať ulicami mesta. Prinese-
ný papier Vám na mieste odváži zodpovedná osoba na digitálnej váhe a ako 
protihodnotu za prinesený papier môžete získať nasledovné:

2 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek
5 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 
1 kg papiera = 3 centy (peniaze vyplácame nad 300 kg papiera)
alebo ak nazbierate viac ako 1000 kg papiera, môže Vám byť vyplatené 0.05 Eur/kg

Začiatok zberu bude vždy o 15.00 hod. O presnom čase výkupu na vašej ulici Vás informuje letáčik umiestnený do 
vašej poštovej schránky. Presný zoznam ulíc bude oznámený vyhlásením v mestskom rozhlase vždy v deň konania výku-
pu.

Čo vykupujeme:

noviny, časopisy, letáky, katalógy, kancelársky papier, zošity, knihy

Upozornenie:    
!!! KARTÓNY NEVYKUPUJEME !!!

V zdravom tele sídli zdravý duch. 
Tohto  osvedčeného hesla starých Gré-
kov sa drží aj naša Základná škola na 
Školskej ulici vo Vrbovom. Preto koniec 
zimy, príchod slnečných dní a začiatok 
jari pre nás už tradične znamená dať 
zelenú  športovým aktivitám. V mesia-
coch máj a jún sa naši žiaci  a žiačky zú-
častnili hneď dvoch veľkých športových 
podujatí a počínali si na nich veľmi 
úspešne.

Športom, v ktorom naša škola pravi-
delne dosahuje vynikajúce výsledky, je 
futbal. Nebolo tomu inak ani v tomto 
roku.   Pod vedením svojich pedagógov

Mgr. Petry Bališovej a Mgr. Ju-
raja Kuťku sa naše mladšie žiač-
ky a naši mladší žiaci prebojova-
li z okresných a krajských kôl až 
do celoslovenského fi nále Škol-
ského pohára SFZ 2017/2018. 
Finále turnaja sa konalo v dňoch 
5. a 6. júna v NTC v Poprade.              
V konkurencii najlepších tímov 
zo všetkých kútov Slovenskej 
republiky skončili naše dievčatá 
na siedmom a chlapci na 
ôsmom mieste. K získanému 
umiestneniu im gratulujeme!

Žiaci prvého stupňa si so svojimi ko-
legami z iných škôl merali sily na podu-
jatí s názvom Moravianska Venuša, kto-
ré sa uskutočnilo dňa 31. mája v obci

Moravany nad Váhom. Pre deti prvého 
až piateho ročníka bolo pripravených 
viacero atletických disciplín. Šestnásť 
reprezentantov našej školy zápolilo              
v behu na 60 a 300 metrov, v skoku do 
diaľky, v hode kriketovou loptičkou             
a v zmiešanej štafete. V jednotlivých sú-
ťažiach získali pre našu školu spolu 
šestnásť medailí. Pedagógom, ktorí ich 
pripravovali, ako aj samotným žiakom 
za ich úsilie ďakujeme!

Veríme, že podobných pekných po-
dujatí a s rovnako dobrými výsledkami 
budeme mať možnosť zúčastniť sa aj             
v budúcnosti.

J. KARKUŠ

V zdravom tele ...
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LETNÝ DETSKÝ TÁBOR
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien

Slovenska vo Vrbovom plánujú zorganizovať

V DŇOCH 16. – 20. JÚLA
MESTSKÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI

so stravovaním, celodenným programom a výletmi.

Poplatok 30 €.
DENNÝ REŽIM LETNÉHO TÁBORA

  7.00 –   8.00 Príchod detí
  8.00 – 12.00 Hlavný program podľa rozpisu
12.00 – 12.30 Obed
12.30 – 13.00 Poobedňajšia individuálna siesta
13.00 – 15.00 Hry a činnosť podľa rozpisu
15.00 – 16.00 Odvádzanie detí rodičmi

Vyplnenú prihlášku priniesť na sekretariát
Mestského úradu.

Obec Krakovany Vás srdečne pozýva na

52. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
A 12. ŽUPNÝ FESTIVAL 

22. a 24. júna.
V piatok 22. júna koncert Slniečko a Fuera Fondo.

Bližšie informácie na www.festivalkrakovany.sk.
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