
Ročník XXVIII.

18 
12. septembra 2018

cena: 0,10 €  

Mesto Vrbové Vás 
pozýva na

Dni
mesta Vrbové
10. – 13. október 2018
streda 10. októbra
Oslava 30. výročia otvorenia nových priestorov II. Základnej školy vo Vrbovom
 

štvrtok 11. októbra
18.00    Otvorenie výstavy historických pohľadníc Vrbového zo zbierky   
    Ing. Vladimíra Bzdušeka (Beňovského kúria)
 

piatok 12. októbra
17.00    Odovzdávanie ocenenia Beňovského glóbus (Dom kultúry)
17.30    Galakoncert Art music orchestra s vystúpením operných spevákov 
    Janky Juríčkovej a Mareka Tokoša (Dom kultúry)
19.30 hod.    Ľudová zábava s Duo Emi (nádvorie Beňovského kúrie)
 

sobota 13. októbra
Tradičný jesenný vrbovský jarmok – verejné priestranstvá v centre mesta
9.00 – 14.00 Hudobno-zábavný program pri Dome kultúry
9.00 – 14.00 Predaj Jubilejnej knihy mesta Vrbové za uvádzaciu cenu 20 €,   
    bežná cena 35 € (Dom kultúry)
9.00 – 14.00 Sprístupnenie výstavy historických pohľadníc Vrbového zo zbierky  
    Ing. Vladimíra Bzdušeka (Beňovského kúria)
15.00 hod.     Športové popoludnie
    (Internacionáli Spišské Podhradie – Internacionáli Vrbové)
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Poslanci už rozhodli o laureátovi
Beňovského glóbusu 2018

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na svojom zasadnutí 
dňa 8. augusta jednomyseľne schválilo okrem iného nasle-
dujúce uznesenia:

Uznesenie MsZ č. 211/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje v zmysle 

Štatútu mesta Vrbové udelenie mestského ocenenia Beňov-
ského glóbus Mgr. art. Milanovi Antolovi, autorovi libreta, 
hudby a režisérovi pôvodného slovenského muzikálu Móric 
Beňovský (2013), a to Beňovského glóbusu a grafi ky akad. 
maliara Igora Piačku, predstavujúcej Mórica Beňovského. 
Zároveň MsZ poveruje primátorku mesta odovzdať laureá-
tovi ocenenie pri príležitosti Dní mesta Vrbové 2018.
Uznesenie MsZ č. 212/VIII/2018

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje v zmysle

Štatútu mesta Vrbové udelenie mestského ocenenia – Ceny 
mesta Vrbové 2018:
Vladovi Krauszovi – autorovi textov piesní k muzikálu Móric 
Beňovský,
Adriánovi Harvanovi – spoluautorovi hudby muzikálu Mó-
ric Beňovský, ktorý vytvoril aj aranžmány,
Igorovi Timkovi – za výrazný podiel pri realizácii celého pro-
jektu, na uvedení muzikálu Móric Beňovský na scéne SND             
v Bratislave a za stvárnenie jednej z hlavných postáv,
Ivane Kučerovej – choreografke muzikálu Móric Beňovský,    
a to grafi ku akad. maliara Igora Piačku predstavujúcu Móri-
ca Beňovského. Zároveň MsZ poveruje primátorku mesta 
odovzdať laureátom ocenenie pri príležitosti osláv Dní mes-
ta Vrbové 2018. 

PRESTAVBA INTERNÁTU NA HASIČSKÚ ZBROJNICU
Mesto Vrbové bolo úspešné pri pred-

kladaní žiadosti o dotáciu zo štátneho 
rozpočtu  v roku 2017 prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky.  Ministerstvo 
vnútra  Slovenskej republiky  uzatvo-
rilo s mestom Vrbovým  zmluvu                                          
č. PHZ-OPK1-2018-000956-003 zo dňa                       
16. mája 2018 na poskytnutie dotácie                 
na podporu ochrany pred požiarmi.

Výzva č. VII. Prezídia Hasičského a zá-
chranného zboru  2017 na predklada-
nie  žiadosti o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky. 

Názov projektu: „Prestavba internátu 
na hasičskú zbrojnicu“.
Suma poskytnutá zo štátneho roz-
počtu:  29 969,13   €.
Spoluúčasť mesta Vrbové:  9 323,448  €.
Miesto stavby:  Ul. J. Zigmundíka, č. d. 
345/3,  Vrbové.

Z uvedenej dotácie boli vykonané    

na  1. nadzemnom podlaží a 2. nad-
zemnom podlaží  nasledovné stavebné 
práce: búranie podláh, búranie stien,  
murovanie stien, murovanie priečok 
pre novú dispozíciu objektu pre dobro-
voľný hasičský zbor vo Vrbovom, odvoz 
sute  na skládku. Priestory budú slúžiť 
na uskladnenie hasičskej techniky, hy-
gienické a administratívne zázemie  
pre Dobrovoľný hasičský zbor vo Vrbo-
vom. 

Ing. G. VALOVÁ
Útvar výstavby ÚPDŽP mesta Vrbové
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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.

† Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si nám všetkým, ktorí

Ťa radi mali. Odišiel si bez toho,
aby nám Tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.

Dňa 11. septembra uplynuli tri roky, čo tragicky 
zomrel náš milovaný syn Marek KALUŽA. 
Úsmev Tvoj chýba nám každý deň, spomienky 
zostanú len.
Vždy s láskou a so slzami v očiach a s krásnymi 
spomienkami na Teba spomínajú rodičia, brat 
Martin, babka, dedko a tety Ala a Iva s rodinami.

-N-

Pamätník Mareka Kalužu osadený nedávno na mieste tragédie spred troch rokov 
– pri Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Jeho autorom je piešťanský 
výtvarník Pavol Bratranec.

Foto: Pavol KOSTUR

† Dňa 14. septembra si pripomenieme 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec 

 Vladimír PETRÁK.

S láskou spomína dcéra Jana, syn Jozef s rodinami.

-N-

Dňa 20. septembra uplynie 10 rokov od smrti 

Antona TALAJKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. -N-

†

Termálne kúpalisko 
vo Vrbovom

Piešťanský týždeň vo svojom 35. 
tohtoročnom čísle prináša rozsiahly 
článok z pera šéfredaktora Gaba Ko-
púnka Z niekdajšej slávy Čerenca len 
voda ostala mokrá. Je k nemu pridaná 
informácia o zavádzajúcich informá-
ciách, ktoré môžeme nájsť prostredníc-
tvom internetu. „Špecialitkou jedného 
z webov je splavovanie Váhu na pltiach  
v Piešťanoch či návšteva termálneho 
kúpaliska vo Vrbovom.“ Zámena Vrbo-
vého s Vrbovom na Spiši nebýva ojedi-
nelá. O tom sa dosť často presviedčajú 
aj pracovníci Mestského úradu vo Vr-
bovom, ktorým volávajú záujemcovia  
o kúpanie v termálnom kúpalisku.

-rb-

OZNÁMENIE PRE 
URBÁRNIKOV

Urbárske pozemkové spolo-
čenstvo Vrbové oznamuje 
svojim členom, že dňa 22. 
septembra o 10.00 hod. sa 
bude konať Valné zhromaž-
denie Urbárskeho pozemko-
vého spoločenstva Vrbové na 
Poľnohospodárskom druž-
stve Vrbové.
Podrobnejšie informácie do-
stali členovia písomne poš-
tou.

Výbor UPS Vrbové

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

OTVÁRACIE HODINY

pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)
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Je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne dedičstvo
Na Námestí slobody vo Vrbovom, pri 

výjazde z pešej zóny na Hollého ulicu, 
sa za kovovou nízkou ohradou nachá-
dza barokový stĺp so súsoším Piety. Ide 
o Národnú kultúrnu pamiatku, zapísa-
nú v ústrednom zozname pamiatkové-
ho fondu pod číslom 1165/1. Zákon 
ukladá mestu  starať sa o kultúrne pa-
miatky. Slovom Pieta sa označuje so-
cha Panny Márie s mŕtvym Ježišom              
v náručí. 
Skladá sa z týchto častí:
• súsošie s hlavicou, driek, päta 

stĺpa, ktoré sú  z litavského vápen-
ca,

• podesta a pódium z piešťanského 
pieskovca.

Súsošie vzniklo pravdepodobne na 
konci 17. storočia. Rastlinný ornament, 
špirálovito obopínajúci ornament stĺpa, 
pripomína ornamentálnu výzdobu tr-
navského Trojičného stĺpa, ktorý v roku 
1695 zhotovil Ján Krištof Khien. Autor 
nášho súsošia je nezistený, no môže 
pochádzať aj z uvedenej dielne.

Komplexné reštaurovanie pamiatky 
sa uskutočnilo v rokoch 1992 až 1993 
pri rekonštrukcii parku. Vtedy mesto

Vrbové prvý raz dalo vyhotoviť kópiu 
vrchnej časti a celá zostava bola 
umiestnená na Námestí slobody, nie-
koľko metrov od pôvodného miesta. 

Prvá kópia bola vytvorená v umelom 
kameni na báze epoxidu. Materiál                   
v tom čase použitý aj s farebnou povr- 
chovou úpravou začal po čase degra-
dovať. Našťastie originál s ohľadom na 
jeho umelecko-historickú hodnotu bol 
uschovaný v interiéri kostola, aby ne-
podliehal poveternostným vplyvom.

Pamiatkovým úradom bolo rozhod-
nuté, že reštaurovanie kópie by nebolo 
vhodné a má sa vytvoriť nová kópia 
podľa originálu, ktorá bude tiež pred-
metom pamiatkovej ochrany. Občania 
si mohli všimnúť, že od apríla tohto 
roku  na námestí chýbala vrchná časť         
– súsošie Sedembolestej Panny Márie  
s mŕtvym telom ukrižovaného Krista            
v náručí. Originál bol premiestnený do 
reštaurátorskej dielne, kde sa musela 
vyhotoviť  podľa neho forma pre novú 
kópiu. Tým, že sa pracuje s kópiou, 
mohli reštaurátori  pristúpiť k plnej fa-
rebnosti, ktorá prislúcha baroku. 

Reštaurátorské práce vykonal Mgr. 

V blízkych dňoch (23. septembra) uplynie 90 rokov od slávnostného odhalenia Mohyly Milana Rastislava Štefá-
nika na Bradle. Výročie pripomíname zaujímavou pamiatkou – dobovou zástavou Združenia Slovenských dobro-
voľníkov, ktorá predstavuje práve uvedený monument. Vrbovčanov môže zaujať aj nápis v spodnej časti jej lícnej 
strany, kde môžeme čítať: „Vďaka mestám Bratislave, Skalici Slov., Malackám, Trnave, Vrbovému, Okr. výboru v 
Piešťanoch a obciam Krakovany, Stráže n./V. a Trebaticiam.“

-rb-, PK

art. Peter Šimon so svojím tímom. Osa-
denie sochy na stĺp sa uskutočnilo 30. 
augusta. Reštaurovanie stĺpa a pod-
stavca pokračovalo v nasledujúcich 
dňoch priamo na námestí.
Posviacka sochy sa uskutoční 15. sep-
tembra o 11.00 hod. na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie, patrónky Slo-
venska. Vysviacku uskutoční správca  
rímskokatolíckej farnosti  Mgr. Jaroslav 
Hanzlík. 

Ing. G. VALOVÁ
Útvar výstavby MsÚ Vrbové
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Seniorský spevokol nás reprezentuje

Všetkým vystupujúcim i zúčastne-
ným poďakovala hlavná organizátorka 
podujatia Mária Ilavská, predsedníčka 
okresnej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Piešťanoch, bývalá pra-
covníčka mesta Vrbové.

Druhé verejné vstúpenie nášho spe-
vokolu sa uskutočnilo v rámci sprievod-
ných podujatí Vrbovských vetrov.

-rb-, PK

Záujemcovia o zborový spev, ale i ná-
hodní okoloidúci sa vo štvrtok 21. júna 
mohli pristaviť pri Hudobnom pavilóne 
v piešťanskom mestskom parku a užiť 
si kultúru. Na pódiu sa predstavili spe-
vácke zbory z celého okresu a zaspieva-
li známe slovenské ľudové piesne.

Na pódiu „pod mušľou“ sa prvý raz 
predstavili aj členovia novozaloženého 
mestského seniorského spevokolu

z Vrbového. S podporou mesta Vrbové 
ho vedie učiteľka Mgr. Anna Mosná, 
ktorá má v tejto oblasti dlhoročné skú-
senosti. Zožali zaslúžený dlhotrvajúci 
potlesk. Medzi tými, čo prišli podporiť 
premiéru našich speváčiek a spevákov 
bola nielen primátorka mesta Dott. 
Mgr. Ema Maggiová, ale aj mnohí Vr-
bovčania, ktorí sa sem dostali špeciál-
ne vypraveným autobusom.

Šachový turnaj Jozefa Klča 2018
Šachový oddiel ZŠK Vrbové usporia-

dal v pohostinstve Baj v sobotu 1. sep-
tembra piaty ročník Šachového turnaja 
Jozefa Klča. Turnaj sa konal s fi nančnou 
podporou mesta Vrbové. Dvadsať hrá-
čov bez rozdielu veku a výkonnosti si 
zmeralo svoje schopnosti v sedemkolo-
vom turnaji hranom švajčiarskym sys-
témom s tempom hry 2x15 minút na 
partiu.

Víťazom turnaja sa stal spôsobom 
štart-cieľ Miloš Blažek (5,5 boda), ktorý 
bol u nás na hosťovaní zo ŠK Trenčín,           
a na jeho víťazstve nič nezmenila ani 
prehra v poslednom kole s Mirom Blat-
nickým.

O druhom mieste rozhodol priamy 
súboj medzi Jánom Kincelom a Micha-
lom Podjavorinským, pričom úspešnej-
ší bol Ján Kincel (5 bodov). 5 bodov zís-
kal aj obhajca víťazstva z minulého 
roku Miroslav Blatnický, ale pomocné 
hodnotenia mu určili celkové 3. miesto. 
Nepopulárnu zemiakovú pozíciu, čiže              
4. miesto si vybojoval František Lányi 
so ziskom 4,5 boda.

Medzi mužmi sa nestratila ani talen-
tovaná  15-násťročná Petra Jančovičo-
vá, ktorá obsadila 8. miesto so ziskom           
4 bodov.

Turnaj bol dobrou previerkou a mož-

nosťou rozohrať svoje šachové bunky 
pred blížiacimi sa šachovými súťažami 
4. a 5. ligy, ročníku 2018/19.

Celý turnaj prebehol v duchu fair-
play a v priateľskej atmosfére, o čo sa 
postaral organizačný výbor v zložení: 

Peter a Michal Podjavorinskí, Mirka Ko-
šinárová a Zuzka Brandejsová. A samo-
zrejme pekné fotografi e sú od Márie 
Blatnickej. Viac nielen o turnaji na 
stránke: https://vrbovesach.webnode.
sk/

Ing. Peter PODJAVORINSKÝ
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Študenti gymnázia J. B. Magina Vrbové spolu s priateľmi z ruských 
bilingválnych gymnázií v jazykovom kempe vo Voroneži

Od 15. júla do 7. augusta sa žiaci náš-
ho Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom 
zúčastnili vzdelávacieho pobytu v mes-
te Voronež v Ruskej federácii. Do Ruska 
sme sa dostali po trojdňovej ceste au-
tobusom, počas ktorej sme sa spoznali 
a zblížili so žiakmi z ruských bilingvál-
nych gymnázií z celého Slovenska, ktorí 
s nami tiež absolvovali tento netradič-
ný vzdelávací pobyt. Vo Voroneži sme 
boli vrelo privítaní našimi animátorka-
mi, ktoré následne s nami boli celý po-

a sídel v meste Voronež a jeho okolí. 
Program obsahoval tiež trojdňový výlet 
do mesta Volgograd, kde sme videli rie-
ku Volgu, navštívili múzeum bitky o Sta-
lingrad a videli Mamajevovu mohylu, 
kde sme len tak-tak ušli búrke. Taktiež 
sme mali možnosť navštíviť hlavné 
mesto Moskvu a vidieť jej dominantu 
Chrám Vasilija Blaženého. Okrem pa-
miatok bol náš program obohatený aj 
o návštevu zoologickej záhrady, areálu, 
kde žili bobry, ale aj o návštevu voro-
nežskej fabriky na cukríky, kde sme 
mali možnosť si také cukríky sami vyro- 
biť. Keď sme nechodili po meste, mali 
sme vymyslený  program v areáli tábo-
ra. Učili sme sa tradičné ruské tance, 
piesne, hrali divadlo, vyrábali ruské bá-
biky a každý večer sme zakončili poze-
raním fi lmu alebo diskotékou. Počas 
nášho pobytu boli našimi najväčšími 
nepriateľmi klimatizácia  spolu s ko-
mármi. No my sme sa nedali a všetké-
mu sme sa postavili čelom a tak sme           
s nadšením prežili tento výlet a odniesli 
si veľa nezabudnuteľných spomienok           
a taktiež aj priateľstiev na celý život. 
 

Anita MURÍNOVÁ, žiačka 3. BA 
Gymnázia J. B. Magina Vrbové

byt. Vytvárali nám aktivity, pomáhali-
nám plniť zadania a stali sa našimi no-
vými priateľmi. Boli sme ubytovaní na 
okraji mesta v tábore pod Voronežskou 
univerzitou. Program sme mali veľmi 
pestrý a videli sme toho viac než sme 
mohli vopred očakávať.

Počas nášho pobytu sme navštívili 
veľa múzeí týkajúcich sa 2. svetovej voj-
ny, ale aj zaoberajúcich sa históriou               
a kultúrou Ruska. Videli sme mnoho 
dominantných historických pamiatok  

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové,
Základná škola Komenského 2 Vrbové, mesto Vrbové
a rodičovské združenie pri Gymnáziu vás pozývajú na

EURÓPSKY DEŇ NETRADIČNÝCH ŠPORTOV
25. SEPTEMBER

PROGRAM
8.30  Slávnostné otvorenie

9.00   Začiatok športových súťaží doplnený  
 o krátku inštruktáž k danému športu

9.00 – 13.00 Priebeh športových súťaží

13.00 Vyhlásenie výsledkov 


