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21 
29. októbra 2018

cena: 0,10 €  

    Dni mesta Vrbové vyvrcholili v piatok 12. októbra udeľovaním mestských ocenení a slávnostným 
galakoncertom. V ňom excelovali dvaja Vrbovčania - operní speváci: Mgr. art. Janka Juríčková a Marek 
Tokoš, DiS. art. Právom sa dostali aj do novej Jubilejnej knihy mesta Vrbové. Na snímke im ju na pa-
miatku odovzdáva primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. Viac v čísle.

-rb-, PK

Gymnázium Jána Baltazára Magina pozýva záujemcov o štúdium na 5-ročných                                  
študijných odboroch: anglický bilingválny odbor a ruský bilingválny odbor na

Prípravné kurzy k prijímacím pohovorom.
Kurzy sa uskutočnia v priestoroch gymnázia v sobotu 24. novembra 2018 v čase                        
od 8.30 do 12.30 hod.

Počas kurzu bude prebiehať Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sú pripravené prehliadky 
školy, premietanie dokumentu o škole a konzultácie pre rodičov.

Prihlasovať sa môžete na e-mailovej adrese mymy5@azet.sk do 22. novembra 2018.                      
V prihláške uveďte, o ktorý prípravný kurz máte záujem (anglický alebo ruský).
Cena kurzu je 5 €. Informácie na tel. č. 033/7791495.

GY
M

NÁ

ZIUM J. B. MAGINA

V R B O V É
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NAŠA JUBILANTKA
V týchto teplých jesenných dňoch  naša kolegyňa 

pani učiteľka Lýdia Valášková oslávila svoje

80. narodeniny.
Kolektív II. ZŠ Vrbové jej k životnému jubileu 

praje veľa  zdravia, šťastia, energie a rodinnej 
pohody.  

V.R.

† Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, 
kolegom, známym a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť               

s našou milovanou

Annou SÝKOROVOU,
ktorá nás opustila 16. októbra, vo veku 80 rokov.
Ďakujeme za prejavenú poctu, slová útechy a kvetinové 

dary.

S úctou, rodina. -N-

Stanislav TAMAJKA
Kamil NETSCH
Ján KĹČ
Anna KOPÁČOVÁ
Miroslav SEKERKA

Jozef HOLÁN
Mária MAZÚROVÁ
Helena VARGOVÁ
Jana JURÍČKOVÁ
Ľudovít NOSKO

Marta KARLÍKOVÁ
Ján ŠTEFKO
Miroslav BIELKA
Júlia TOMIŠOVÁ
Marta TRESKOŇOVÁ
Emília MEIEROVÁ

Irena SABOVÁ
Eduard PIAČKA
Karol KRÁĽ
Helena NASAVRCKÁ
Emil LAMOŠ
Sr. Blandína Imelda ECKHARDTOVÁ

Peter GABLOVSKÝ
Albína VAKRČKOVÁ
Jiřina MICHALCOVÁ
Mária POLKOVÁ

Anna BAJCAROVÁ
Žofi a KUREKOVÁ

Pavol JURÍČEK
Emília PILÁTOVÁ

  

 

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

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.

P-163/2018

†V spomienkach deň čo deň
prichádzaš medzi nás,

no žiaden čas nezahojí ranu,
čo v srdciach bolí nás.

Dňa 3. novembra si pripomenieme smutných 6 rokov                 
a nedožitých 50 rokov, nášho drahého syna, brata, otca, 
švagra a kamaráta 

Borisa FULJERA.
So žiaľom v srdci spomína mama Anka, brat Patrik, sestry 

Xénia a Sylvia s rodinami, dcéry Lucka a Laurika, tety a ostat-
ná rodina.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku. Ďakujeme. P/P1-No 3947/18 

†More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, prázdno 
je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba zostáva v nás.

Dňa 10. novembra si pripomíname 8. výročie úmrtia našej dra-
hej maminy 

Vierky JAMRICHOVEJ, 
rodenej Chrapkovej.

S láskou spomínajú syn Dodo, dcéra Stanka a Iva s rodinou.
P/P1-No 3842/18

Mesto Vrbové Vás pozýva na

PRIJATIE NOVORODENCOV
nášho mesta narodených v druhom                 
a treťom štvrťroku roku 2018

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA,
streda 31. októbra 14.00 hod.
Súčasťou bude i sadenie stromčekov, 
ktoré budú niesť mená našich malých 
občanov.
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Voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové 10. novembra 2018
V O L E B N Á   A G I T Á C I A

Prezentácia kandidátov na funkciu primátora mesta Vrbové

Som stredoškolský učiteľ, absolvent vyso-
kej školy poľnohospodárskej, s praxou                   
v ekonomickej oblasti a 12 ročnými praktic-
kými skúsenosťami z komunálnej politiky.

Vrbové je mojím domovom a domovom 
mojich najbližších. Preto mi nie je ľahostajná 
jeho budúcnosť. Funkcia primátora je pre 
mňa výzvou a príležitosťou na zmenu, ktorú 
budem brať s rešpektom, ale s jasnou víziou                          
a úprimným presvedčením, že

POCTIVO A SPOLU TO DOSIAHNEME
Chcem, aby Vrbové bolo:
MESTO PRE VŠETKÝCH JEHO OBČANOV
- sfunkčním detské ihriská
- budem sa snažiť o uľahčenie komunikácie 
úradov mesta so seniormi a hendikepova-
nými
- skvalitním terénnu opatrovateľskú službu
TRANSPARENTNE A EFEKTÍVNE SPRAVO-
VANÉ MESTO
- budem zverejňovať všetky záväzky a fi -
nančné toky mesta a skvalitním systém kon-
troly
- zverejním všetky zmluvy aj s prílohami uza-
tvorené mestom za posledné roky
- zavediem systém elektronických aukcií pre 
verejné obstarávanie
- zefektívnim a sprehľadním organizačnú 
štruktúru mestského úradu
EKONOMICKY ROZVÍJAJÚCE SA MESTO
- zabezpečím, aby sa mesto aktívne uchá-
dzalo o fi nančné prostriedky z fondov EÚ
- budem prednostne využívať služby vrbov-
ských fi riem
- budem vytvárať podmienky pre prilákanie 
podnikateľských subjektov

MODERNÉ OTVORENÉ MESTO 
- zavediem elektronickú komunikáciu medzi 
mestom a jeho občanmi
- zavediem pravidelné konzultačné hodiny  
u primátora pre každého
- zabezpečím bezplatný verejný bezdrôtový 
internet v centre mesta
- skvalitním obsah webovej stránky mesta           
a jej prepojenie na moderné internetové 
služby
- vytvorím register podnikateľských subjek-
tov Vrbového
MESTO SO ZÁUJMOM O VYRIEŠENIE                
DLHODOBÝCH PROBLÉMOV
- ukončím konkurz na spoločnosť VETES              
a následne sa budem zasadzovať o vyrovna-
nie škôd vzniknutých občanom v súvislosti           
s dodávkou tepla a TUV
- budem sa snažiť o dobudovanie kanalizá-
cie mesta a skvalitnenie systému odvozu 
komunálneho odpadu
- zabezpečím využitie mestských káblových 
rozvodov pre vlastnú mestskú káblovú tele-
víziu 
KULTÚRNE MESTO
- vybudujem dom kultúry v rámci komplex-
ného mestského centra voľného času
- budem sa zasadzovať o zachovanie tradič-
ných vrbovských jarmokov a obnovu tradič-
ných hodových slávností
Môj program je ambiciózny, ale určite nie 
nerealizovateľný. Nedokážem ho však pre-
sadiť sám bez vašej podpory. Vážim si a bu-
dem vďačný za každý hlas, ktorý od vás do-
stanem. Bude to pre mňa výraz dôvery v to, 
že vo Vrbovom existujú ľudia, ktorým dobro 
nášho mesta leží na srdci a úprimne chcú             
k nemu prispieť.

ČÍSLO 1
Ján JÁNOŠKA, Ing.,

52 r.,
stredoškolsklý učitel‘,

nezávislý kandidát

Som rodená Vrbovčanka. Žijem tu, pracu-
jem tu, žije tu moja rodina, moji priatelia. 
Naše mesto milujem.

Vážení a milí Vrbovčania!
Dovoľte, aby som Vás oslovila s mojimi              

– našimi výsledkami po štyroch rokoch vede-
nia. Keď si prečítate môj program spred šty-
roch rokov zistíte, že som sa ho snažila 
maximálne naplniť. Moje dlhodobé ciele sú         
v polovici cesty.

A preto v krátkosti – od roku 2015 do ok-
tóbra 2018 sa zrealizovalo: Barcíkova ulica 
220 000, vodovod Záhradnícka ulica, odkú-
penie pozemku pod Domom kultúry, kanali-
zácia Ul. oslobodenia – 140 000, projekt ve-
rejného osvetlenia – 640 000 + 5 % spoluúčasť 
(32 000), grant Európa pre občanov – 10 000, 
od premiéra na detské ihrisko – 5 000, boli 
osvetlené všetky priechody pre chodcov, ho-
kejbalové ihrisko, šikmá veža a areál evanje-
lickej fary, rekonštrukcia Domu služieb na 6 
bytov a  obchodné priestory – ŠFRB + mesto 
183 000, chodníky na cintoríne + chladiaci 
box,  detské ihrisko 5 000, ihrisko LIDL 80 000 
+ 7 000 spoluúčasť, ihrisko na Sídl. 9. mája          
5 000, projekt osvetlenia kúrie, odkúpenie           
50 % synagógy 32 000, oprava mostu na 
Nám. J. Emanuela 7 000, oprava a rekon-
štrukcie v školách a v škôlkach – 30 000,  
útvar miestneho hospodárstva: auto Holder 
100 000 + 77 000 spoluúčasť, multifunkčné 
auto 76 900, záhradný traktor + multifunkčné 
kontajnery – 28 080, 15-bytovka „Košiar“         
– 1 000 000 ŠFRB + spoluúčasť, oprava sôch 
–  27 000, vydanie jubilejnej knihy  mesta

– 15 000, posilňuje sa kamerový systém cez   
2 projekty – 25 000, vytvorilo sa 150 parko-
vacích miest – 15 miest pre ZŤP.

Hodnota majetku nášho mesta sa zvýši-
la o 3 000 000 eur!

Dlhodobé ciele:  prestavba bývalého trikot-
ského internátu na Hasičskú zbrojnicu, kde 
sme v I. etape dostali z Ministerstva vnútra                                                                                                                                           
                       dotáciu   a   v   II.   etape   29 117,33,                   
a tým sme mohli začať riešiť niektoré staveb-
né práce, vodné a kanalizačné prípojky pre 
HZ. V druhej časti budovy sa budú realizovať 
byty – 26 s podporou ŠFRB. Prebieha realizá-
cia projektu na synagógu, kde sme dostali od 
Ministerstva kultúry 2 menšie fi nančné čiast-
ky na stabilizáciu pohybov muriva – 20 000 
(so spoluúčasťou) a pripravujeme sa požia-
dať o fi nančnú podporu „Nórske fondy“,         
projekt pre Dom kultúry je hotový a prebieha 
VO, sme pripravení na rozšírenie materskej 
školy a vytvorenie prvej triedy jasličkárov. Po-
darilo sa vysporiadať majetky pod ihriskom            
a na Hrabinskej ulici a inými komunikáciami, 
ktoré bolo potrebné pre budovanie rodin-
ných domov, dobudovať kanalizáciu, ulice, 
chodníky, cyklotrasy, zberný dvor, parkovis-
ko na Ulici 6. apríla.

- Mestský úrad bude otvorenou inštitú-
ciou, ktorá bude slúžiť občanovi,

- naše mesto je a bude mestské centrum či 
už pre mamičky, alebo pre oddych starším,

- budem pokračovať a podporovať mladé 
talenty, školstvo, kultúru a šport.

Budem rada, ak podporíte tieto naše 
spoločné ciele.

ČÍSLO 2
Ema MAGGIOVÁ, Dott., Mgr.,

63 r.,
primátorka mesta,

nezávislá kandidátka

29 969,13
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Voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové 10. novembra 2018
V O L E B N Á   A G I T Á C I A

Prezentácia kandidátov na funkciu primátora mesta Vrbové

Voľby sú jedinou možnosťou, 
kedy môže občan prejaviť svoj ná-
zor a účinne zasiahnuť.
PREČO  JE  POTREBNÉ  ÍSŤ VOLIŤ ?
• Pretože tu chcem ďalej žiť a zá-

leží mi na tomto meste.
• Pretože chcem žiť v peknom,             

v zdravom a v zelenom meste.
• Pretože chcem, aby sa v meste 

realizovali  zmysluplné veci, 
veci pre život potrebné.

• Pretože chcem spolurozhodo-
vať, ako sa s fi nanciami mesta 
bude hospodáriť.

• Pretože chcem spolurozhodo-
vať o investíciách a o tom, kde  
a kedy sa v meste budú realizo-
vať. 

• Pretože chcem mať parkoviská, 
cesty a chodníky v dobrom sta-
ve. 

• Pretože chcem, aby v meste 
boli ďalšie pracovné možnosti.

• Pretože nechcem chodiť za kul-
túrou, oddychom a za športom do 
iných miest a dedín.

• Pretože je to najefektívnejší spô-
sob, ako môžem slobodne prejaviť 
svoj názor bez následkov.

AK NEPÔJDEM VOLIŤ,
ROZHODNÚ ZA MŇA INÍ!

VOĽME ZMENU

VOĽME
JUDr. Gabrielu Nagyovú,

kandidátku na primátorku s č. 3

Rozhodla som sa zabojovať                  
o Vašu dôveru a rozhýbať naše 
mesto v prospech nás všetkých,              
s heslom

„PRE OBYVATEĽOV MESTA“

 s programom v oblastiach:
1. OTVORENOSŤ, KOMUNIKÁCIA                                                          
 A  SPOLOČNÉ  ROZHODOVANIE,

2. TRANSPARENTNOSŤ                                                                                                                                       
        FINANCOVANIA,

3. ROZVOJ MESTA,
4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
5. ŠKOLSTVO,
6. SOCIÁLNA OBLASŤ,
7. ŠPORT,  KULTÚRA, CESTOVNÝ                                                                                                                                         
        RUCH,

ktorý Vám čoskoro doručím do Vašich 
domovov.

ČÍSLO 3
Gabriela NAGYOVÁ, JUDr.,

57 r.,
právnička,

nezávislá kandidátka

Milí spoluobčania!  

V tomto volebnom období sa 
uchádzam o Vašu priazeň ako kan-
didát na primátora Vrbového, pre-
tože verím, že spolu dokážeme 
naše mesto postaviť na nohy                        
a vdýchnuť mu nový vietor do 
plachiet.
Či sa nám to páči, alebo nie, fak-

tom je, že za uplynulých päť  rokov 
naše mesto prišlo o viac ako 300 
obyvateľov a ak sa v jeho fungovaní 
niečo nezmení, počet našich obča-
nov bude aj naďalej klesať. Mladí 
ľudia potrebujú priestor a príleži-
tosti a som toho názoru, že mesto 
im ich musí poskytnúť  bez ohľadu 
na to, za akú stranu kopú. Nielen 
mladí, ale všetci Vrbovčania si zaslú-
žia mesto, ktoré sa zaujíma o ich 
názor, otvorene komunikuje a je tu 
práve pre nich. Ako budúci právnik 
a ako absolvent štúdia verejnej 
správy viem, že naše mesto má po-
tenciál fungovať  lepšie ako doteraz. 
Bohužiaľ v ňom dlhodobo prevládajú 
zaužívané postupy a obavy z inovácií.                         
K progresu je však potrebný pohľad, 
ktorý tu stále chýba - porovnávať  sa             
s tými lepšími, nie s horšími.  Poďme to 
spolu napraviť! Zmeňme teda Vrbové

na mesto, ktoré bude
BEZPEČNÉ, ŽIVÉ, ČISTÉ a ekolo-

gické,  OTVORENÉ a spravodlivé.
To chcem s vašou podporou do-

siahnuť:
• znovuobnovením Mestskej polície, 
avšak v jej funkčnej podobe,

• zákazom hracích automatov na 
území Vrbového,

• znovunavrátením života našim jar-
mokom a kultúrnymi podujatiami 
pre všetky vekové kategórie,

• otvorením denného materského 
centra,

• reorganizáciou a sfunkčnením 
Mestských služieb,

• dôslednou recykláciou odpadu               
a jeho efektívnejším vývozom,

• otvorenosťou a komunikatívnos-
ťou zo strany mesta,

• modernizáciou komunikačných 
kanálov mesta,

• transparentnými výberovými ko-
naniami a zákonným hospodáre-
ním MsÚ, - podporou miestnych 
podnikateľov,

• v čo najrýchlejšej možnej dobe re-
alizáciou nového povrchu parko-
viska na ulici 6. apríla/Beňovské-
ho.

Aby bolo Vrbové miesto vhodné pre 
život.

 ČÍSLO 4
František TAHOTNÝ, Bc., MBA,

47 r.,
obchodný riaditeľ,
nezávislý kandidát
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Voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové 10. novembra 2018
V O L E B N Á   A G I T Á C I A

Prezentácia kandidátov na funkciu poslanca MsZ Vrbové

3. Daniela
DROBNÁ, Mgr.,

49 r.,
učiteľka,

nezávislá kandidátka

1. Miroslav
BLATNICKÝ, Ing., PhD.,

34 r.,
vysokoškolský učiteľ,

SNS

2. Eva
BOGOROVÁ, Mgr.,

31 r.,
chemická laborantka, 
nezávislá kandidátka

4. Ľubomír
DUNAJČÍK,

31 r.,
konštruktér,

nezávislý kandidát

7. Jaroslava
HOLÁNOVÁ,

46 r.,
predavačka,

KDH

5. Jozef
DURAČKA, Ing.,

62 r.,
dôchodca,

nezávislý kandidát

6. Ján
HALAMA,

29 r.,
CNC technik,

KDH

8. Juraj
HOŠTÁK, Ing.,

57 r.,
energetik,
Smer - SD

11. Štefan
KUBÍK, JUDr.,

55 r.,
viceprimátor mesta/právnik,

Smer - SD

9. Ján
JÁNOŠKA, Ing.,

52 r.,
stredoškolský učiteľ, 
nezávislý kandidát

10. René
JUST, Mgr.

 47 r.,
výrobca športových doplnkov, 

nezávislý kandidát

12. Jaroslav
MADŽO,

70 r.,
dôchodca,
Smer - SD

15. Daniel
MIKUNDA,

45 r.,
SZČO,

Kotleba - ĽS naše Slovensko

13. Ema
MAGGIOVÁ, Dott., Mgr.,

63 r.,
primátorka mesta,

nezávislá kandidátka

14. Jana
MIKLÁŠOVÁ, PhDr.,

56 r.,
stredoškolská učiteľka, 
nezávislá kandidátka

16. Gabriela
NAGYOVÁ, JUDr.,

57 r.,
právnička,

nezávislá kandidátka
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K O M U N Á L N E    V O Ľ B Y
v meste Vrbové

sobota 10. novembra 2018 7.00 - 22.00 hod.

VOLÍ SA V ŠTYROCH VOLEBNÝCH OKRSKOCH.

Príslušnosť k okrsku je daná podľa trvalého bydliska.

Ďalšie informácie nájdete na www.vrbove.sk/volby

Voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové 10. novembra 2018
V O L E B N Á   A G I T Á C I A

Prezentácia kandidátov na funkciu poslanca MsZ Vrbové

19. Tomáš
POLÁK, Ing.,

31 r.,
štátny zamestnanec,

KDH

17. Peter
NIŽNANSKÝ, Ing.,

61 r.,
predseda PD,

Smer - SD

18. Ivan
NOSKO, JUDr.,

67 r.,
dôchodca,
Smer - SD

20. Tatiana
PRIEVOZNÍKOVÁ,

58 r.,
účtovníčka SZČO,

KDH

23. Ivan
SUDORA,

38 r.,
technik,

nezávislý kandidát

21. Dušan
SABO,
24 r.,

študent VŠ,
nezávislý kandidát

22. Ladislav
SABO, lng.,

58 r.,
súkromný podnikatel‘, 

Strana zelených Slovenska

24. Miroslav
ŠANDRÍK, Mgr.,

41 r.,
advokát,

Strana zelených Slovenska

27. Ján
VIŠŇOVSKÝ, doc., PhDr., PhD.,

35 r.,
vysokoškolský učiteľ,

nezávislý kandidát

25. Ľubomír
ŠTERUSKÝ, Ing.,

31 r.,
technik SZČO,

KDH

26. František
TAHOTNÝ, Bc., MBA,

47 r., 
obchodný riaditeľ,
nezávislý kandidát

VOLEBNÁ AGITÁCIA
ku komunálnym voľbám
 
Fotografi e si dodali 
jednotliví kandidáti.

Za obsah volebnej agi-
tácie kandidátov na 
funkciu primátora mes-
ta Vrbové zodpovedajú 
objednávatelia.
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BEŇOVSKÉHO GLÓBUS 2018

V piatok 12. októbra u nás vyvrcholili 
tohtoročné Dni mesta Vrbové. O 17.00 
hod. sa v Dome kultúry udeľovali mest-
ské ocenenia. Početných účastníkov 
moderátori Ľ. Bosák a L. Záhorcová pri-
vítali slovami: 

„Vzácni hostia, milí Vrbovčania, dámy 
a páni, dovoľte mi, aby som vás                            
v dnešný jesenný piatok tu čo najsrdeč-
nejšie privítal na našom už štvrtom roč-
níku oceňovania Beňovského glóbus 
Vrbové 2018. Osobitne chcem medzi 
nami privítať tri dámy, ktoré tu majú 
špeciálnu úlohu – budú laureátom 
odovzdávať naše prestížne ocenenia – 
Beňovského glóbus a Cenu mesta Vr-
bové. Sú to: Dott. Mgr. Ema Maggiová, 
primátorka mesta Vrbové, za Beňov-
ského rodisko, slečna Vlasta Machov-
čáková, dcéra Ing. Stanislava Machov-
čáka, laureáta nášho ocenenia, ktorý je 
však toho času na Madagaskare a práv-
na vedkyňa a diplomatka JUDr. Cecília 
Kandráčová, CSc., ktorá je takisto laure-
átkou nášho ocenenia.

Naše špeciálne privítanie patrí tiež 
príbuzným Mórica Beňovského. Je to 
pán Mikuláš Platthy, potomok po dcére 
Rozálii, s manželkou a dcérou, ďalej 
menovite vítame pani Anežku Boriovú, 
podnikateľku, ktorá poskytuje sponzor-
skú pomoc Madagaskaru a pani akad. 
maliarku Barbaru Neumannovú, grafi c-
kú tvorkyňu našej novej Jubilejnej knihy 
a doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc., býva-
lého verejného ochrancu práv.

Samozrejme vítam aj zástupcov part-
nerských miest: mesta Vítkov na čele 
so starostom Ing. Pavlom Smolkom               
a mesta Spišské Podhradie na čele                
s MVDr. Michalom Kapustom a všet-
kých vás, milí spoluobčania a hostia, 
ktorí ste tu dnes prišli, aby sme boli 
spoločne svedkami týchto slávnost-
ných chvíľ. Želám príjemný a ničím ne-
rušený podvečer.“

Potom sa ujala slova primátorka 
mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová.

„Dnes, keď v rámci Dní mesta Vrbové 
slávime dve veľké výročia: polstoročni-
cu opätovného povýšenia Vrbového za 
mesto a 25. výročie samostatnosti Slo-
venskej republiky, je vhodné pripome-
núť, že Vrbové a ani naša republika síce 
nevyniká veľkosťou, ale našou veľkou 
devízou sú práve výrazné osobnosti.              
Z nich najviac vo svete preslávil nielen 
naše mesto, ale i naše Slovensko miest-
ny rodák gróf Móric Beňovský, ktorý vo 
Vrbovom uzrel svetlo sveta v roku 
1746.

Hoci odvtedy uplynulo 272 rokov, 
mesto Vrbové na neho nezabúda. Sna-
ží sa rôznymi spôsobmi uchovávať jeho 
pamiatku. Za týmto účelom organizuje-
me viaceré podujatia a robíme rozličné 
aktivity. V roku 2015 sa vedenie mesta 
Vrbové spolu s poslaneckým zborom 
rozhodlo udeľovať Beňovského glóbus.

Beňovského glóbus je teda nové 
prstížne ocenenie, ktoré teraz udelíme 
po štvrtý raz.

Dostať ho môžu domáce aj zahranič-
né osobnosti, ktoré sa rôznym spôso-
bom výrazne zaslúžili o popularizáciu 
Mórica Beňovského v duchu dorozu-
menia medzi národmi, ako aj významní 
slovenskí cestovatelia.
Tohtoročný laureát vám bude                         
o chvíľu predstavený. Keďže pri realizá-
cii diela, ktorým oslávil nášho rodáka, 
mal viacerých spolupracovníkov, budú 
ocenení aj štyria z nich – získavajú Cenu 
mesta Vrbové. Z našej strany je udele-
nie týchto ocenení prejavom veľkej 
úcty voči nim za dielo, ktoré vykonali            
a za príklad, ktorý nám dávajú.

Chcem tu tiež inaugurovať aj našu 
veľkú reprezentatívnu publikáciu                      
– Jubilejnú knihu mesta Vrbové, ktorá 
bude mať zajtra na jarmoku svoju pre-
miéru. Veľká vďaka patrí jej tvorcom. 
Všetkým Vrbovčanom a vrbovským fa-
núšikom dávam do pozornosti, že na 
našom jarmoku si ju budú môcť zado-
vážiť za uvádzaciu cenu 20 eur (kým 
zaobstarávacie náklady sú okolo 35 
eur). Verím, že všetkým urobí radosť.

Napokon: Pre nás všetkých – tu prí-
tomných – je tiež pripravený malý dar-
ček. Na odovzdanie glóbusov totiž bez-
prostredne nadväzuje galakoncert 
vynikajúcich umelcov – hudobného te-
lesa Art Music Orchestra a našich vr-
bovských operných spevákov Janky Ju-
ríčkovej Bernáthovej a Mareka Tokoša.

A po koncerte vás pozývame na ná-
dvorie Beňovského kúrie na zábavu so 

Spevokol mesta Vrbové vedený Mgr. Annou Mosnou.
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pokon sa stal kráľom Madagaskaru, sa 
rodila približne šesť rokov. „V našom 
príbehu sme sa usilovali dostať do cen-
tra pozornosti štyri postavy, ktoré sa 
pohybujú okolo Beňovského. A samo-
zrejme dôležitou súčasťou je aj pros-
tredie, v ktorom sa pohybuje. To množ-
stvo kultúrnych rôznorodostí, od 
Kamčatky cez Čínu, Madagaskar, Paríž, 
Slovensko, Rusko, Ameriku, sme sa 
snažili zachytiť, ale nie ako nejaký be-
deker jeho putovania svetom, ale nao-
zaj ako príbeh vzťahov, ktoré prežíval,“ 
povedal o inscenácii hlavný tvorca Mi-
lan Antol. Predstavenie Móric Beňov-
ský bolo celodivadelným projektom, do 
ktorého sa zapojili všetky súbory – či-
nohra, opera aj balet.

Scéna bola pompézna, v celom pred-
stavení sa objavilo až 150 rôznych kos-
týmov a v niektorých obrazoch bolo         
na javisku v jednej chvíli aj viac ako 60 
účinkujúcich. V hlavných postavách sa 
predstavili nielen domáci umelci, ale aj 
hostia známi zo slovenského šoubizni-
su. Postavu Mórica Beňovského alter-
novali Maroš Goga a Tomáš Palonder, 
jeho priateľa a neskôr zradcu Stepano-
va stvárnili (tu prítomný) Igor Timko, 
Marián Lukáč a Michal Soltész, postavu 
Afanázie zahrali hosťujúce Kristína 
Greppelová a Natália Puklušová a v po-
stave Zuzany uvideli diváci Veroniku 
Gidovú a Tatianu Polákovú. Celkovo

skupinou Duo Emi a zajtra na jarmok.
Želám všetkým príjemný večer a pek-

né umelecké zážitky.“
Po príhovore primátorky, skôr než sa 

pristúpilo k oceňovaniu, úvod k nemu 
urobili členky a členovia tento rok sfor-
movaného Speváckeho zboru mesta 
Vrbové pod vedením Mgr. Anny Mos-
nej so skladbou Domovina moja, ktorú 
skomponoval Jozef Odkladal na slová 
Vojtecha Mihálika (1953).

Potom už začalo oceňovanie. Mode-
rátor ohlásil: „Tohtoročným laureátom 
oceňovania je vlastne prvý pôvodný 
slovenský muzikál o našom slávnom 
rodákovi Móricovi Beňovskom a jeho 
tvorcovia. Čo o tom vieme?“

Lenka Záhorcová ho takto predstavi-
la:

„V košickom divadle bola pred časom 
po šestnástich rokoch premiéra pôvod-
ného slovenského muzikálu, a to práve 
s hlavnou postavou nášho rodáka. Mu-
zikál mal svetovú premiéru 29. novem-
bra práve pred piatimi rokmi v Historic-
kej budove Štátneho divadla Košice. 
Jeho hlavným autorom je tu prítomný 
Mgr. art. Milan Antol. Predstavenie                   
v réžii Milana Antola vzniklo v kopro-
dukcii Štátneho divadla Košice a spo-
ločnosti Muzikál Slovensko. Ako pove-
dal Milan Antol, konečná podoba 
muzikálu o svetoznámom Slovákovi, 
ktorý precestoval štyri kontinenty a na-

účinkovalo viac ako 70 hercov, spevá-
kov a tanečníkov spolu so živým or-
chestrom.“

Toľko slovná charakteristika. Hovorí 
sa však, že raz vidieť je ako stokrát po-
čuť, preto program spestrila krátka 
ukážka z muzikálu Móric Beňovský.
Nato moderátorka ohlásila: „Už vieme 
aspoň zbežne o čo tu dnes ide. Tak 
teda oceníme tých, ktorí sa o to pričini-
li. Na základe rozhodnutia odbornej 
komisie a uznesenia Mestského zastu-
piteľstva vo Vrbovom Cenu mesta Vr-
bové 2018 získavajú:

VLADO KRAUSZ – autor textov piesní 
k muzikálu Móric Beňovský (prosím 
menovaného, aby prišiel na pódium                
a tak aj ďalších, ktorých oznámim),

ADRIÁN HARVAN – spoluautor hudby 
muzikálu Móric Beňovský, ktorý vytvo-
ril aj aranžmány,

IGOR TIMKO – líder skupiny No Name  
za výrazný podiel pri realizácii celého 
projektu, na uvedení muzikálu Móric 
Beňovský na scéne Slovenského národ-
ného divadla v Bratislave a za stvárne-
nie jednej z hlavných postáv (Stepano-
va)

a IVANA KUČEROVÁ – choreografka 
muzikálu Móric Beňovský.

Ešte informujem, že Cena mesta Vr-
bové pozostáva z grafi ky akad. maliara 
Igora Piačku predstavujúcej Mórica Be-
ňovského, z mestskej pamätnej medai-

Ocenení si preberajú Cenu mesta Vrbové.
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V dňoch 15. a 16. septembra sa členky MO Únie žien Slovenska vo Vrbovom spolu s rodinnými prí-
slušníkmi zúčastnili pekného výletu do Vysokých Tatier. Prezreli si krásnu oblasť Štrbského Plesa.

MM

MO Únia žien Slovenska na výlete

ly a z vrbovského dukátu s portrétom 
nášho slávneho svetobežníka. Zaznel 
džingel pre našich umelcov.“

Tri v úvode predstavené dámy sa uja-
li oceňovania a menovaným odovzdali 
Cenu mesta Vrbové (odovzdanie obra-
zov, medailí a dukátov). Po prevzatí 
ocenenia sa zapísali do Pamätnej knihy 
mesta Vrbové.
Hlavnú cenu L. Záhorcová takto zahlá-
sila: „Dámy a páni, oznamujem, že                 
z rozhodnutia odbornej komisie                        
a Mestského zastupiteľstva vo Vrbo-
vom sa laureátom Beňovského glóbu-
su za rok 2018 stáva ... Mgr. art. MILAN 
ANTOL. Mgr. art. Antol – ako tu už za-
znelo – je hlavným autorom muzikálu 
Móric Beňovský. A nielen to. Je aj auto-
rom libreta, hudby a režisérom muzi-
kálu v jednej osobe. Aspoň telegrafi cky 
doplním, že profesionálne v súčasnosti 
pôsobí ako riaditeľ činohry Štátneho di-
vadla v Košiciach.“

Po prevzatí Beňovského glóbusu 
Mgr. art. Milan Antol prehovoril o svo-
jom vzťahu k Beňovskému, čo ho viedlo 
k myšlienke vytvoriť muzikál a o jeho 
pocitoch vo Vrbovom.
Mesto Vrbové pri tejto príležitosti oce-
nilo ešte jednu umelkyňu. Je ňou špe-
cialistka na knižnú grafi ku akad. maliar-
ka Barbara Neumannová, príslušníčka 
slávnej umeleckej rodiny Hložníkovcov. 
Jej vďačíme za grafi ckú krásu našich 
kníh. Na znak veľkej vďaky si z Vrbové-
ho odniesla Pamätnú medailu nášho 
mesta.

A to už nasledoval hudobný program. 
Moderátor ho uviedol slovami: „Ďaku

jeme všetkým našim umelcom, že me-
rali dlhú cestu, aby prišli k nám, do Vr-
bového. V týchto chvíľach pozývame 
nielen ich, aj vás všetkých, na galakon-
cert známeho hudobného zoskupenia 
Art Music Orchestra pod vedením Mgr. 
art. Mareka Bielika. Už teraz prezrádz- 
am, že medzi hosťami, ktorí sa zapoja 
do programu, sú aj dvaja naši vrbovskí 
operní speváci: Mgr. art. Janka Juríčko-
vá Bernáthová a Marek Tokoš, DiS. art.

Pred záverom koncertu, ktorý všet-
kých nadchol, o čom svedčili dlhotrva-
júce potlesky a ovácie v stoje, sa primá 
torka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová

rozhodla na znak úcty pozdraviť našich 
operných spevákov Mgr. art. Janku Ju-
ríčkovú Bernáthovú a Mareka Tokoša, 
diplomovaného umelca, ktorý sa tiež o 
to v nemalej miere zaslúžili. Zaradila 
ich tiež do Jubilejnej knihy, do kapitoly 
Žijúci Vrbovčania, na ktorých sme hrdí. 
A práve túto čerstvú knihu im na pa-
miatku odovzdala, aby ani v šírom sve-
te nezabúdali na naše Vrbové.

Koncert síce skončil, ale program po-
kračoval ľudovou zábavou na nádvorí 
Beňovského kúrie a na druhý deň tra-
dičným vrbovským jarmokom.

-rb-, PK 

Mgr. art. Milanovi Antolovi Beňovského glóbus odovzdáva pri-
mátorka mesta Vrbové.
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KIN-BALL  na  ZŠ KOMENSKÉHO

Na kin-ballovom turnaji  Inter G cup 
Hradec Králové od 25. do 27. septem-
bra sa zúčastnili žiaci kin-ballového 
krúžku II. ZŠ: Martin Mešenec, Šimon 
Prievozník, Marek Machovič, Sabína 
Konkušová, Linda Peténiyová, Katarína 
Mitterová z 9. B a Alexandra Samuhelo-
vá, Nora Valová, Andrea Gogolová, Re-
beka Dérová z 9. A. Už počas prázdnin 
tri soboty usilovne trénovali, s trénin-
gami nepoľavili ani v septembri každú 
stredu a v piatok 21. septembra. Všetky 
zápasy boli odohrané na veľmi vysokej 
úrovni, obidva dni  sa žiaci dostali do 
semifi nálových stretnutí, ktoré boli vy-
rovnané až do poslednej chvíle. Jeden 
deň dokonca hrali vo vyššej kategórii            
- so stredoškolákmi.

Tu im pomáhali: Teodor Teplica, 
Adam Gono a Matúš Nizner i napriek 
tomu, že sú stredoškoláci. Na turnaji sa 
kinbalisti zo ZŠ Komenského 2 nako-
niec umiestnili na krásnom 5. a 4. mies-
te. Tréningy mali na starosti Mgr. Sláv-
ka Mešencová, Vladimír Manas, Zuzana 
Manasová, Aurel Bitter, Ondrej Bielik 
so synom a mnohí ďalší. Za fi nančné 
zabezpečenie turnaja ďakujeme mestu 
Vrbové a OZ Rodičia škole vo Vrbovom 
s Lenkou Prievozníkovou. Bezpečný 
odvoz mal na starosti Ján Frajšták. Už 
teraz sa hráči kin-ballu usilovne pripra-
vujú na turnaj 16+, ktorý bude v Brati-
slave 24. novembra. Držíme palce!

Mgr. Slávka MEŠENCOVÁ

Mesto Vrbové plánuje aj tento 
rok organizovať vianočné trhy, a to 
opäť v rozšírenej forme.

Pôjde o dva trojdňové bloky:

prvý blok
14. - 16. decembra

(piatok - nedeľa),

druhý blok
19. - 21. decembra

(streda - piatok).

O možnosti aktívne sa do nich za-
pojiť, sa môžete informovať na 
Útvare kultúry Mestského úradu 
vo Vrbovom. V prípade záujmu            
o predaj „vianočného“ tovaru na  
telefónnom čísle 033 73 506 43                       
- Sylvia Čeganová, v prípade po-
nuky kultúrneho programu na tele-
fónnom čísle 0915 769 374 - Ľubo-
mír Bosák.

MALÉ VIANOČNÉ
VRBOVSKÉ TRHY
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V meste Vítkov v Moravskosliezskom 
kraji prebehli komunálne voľby 5. a 6. 
októbra. Vítkov veľkosťou zodpovedá 
približne Vrbovému. K 1. januáru 2018 
tam žilo 5 753 obyvateľov. Volilo sa 21 
poslancov. Kandidovalo 8 politických 
subjektov. O poslanecký post sa 
uchádzalo 166 kandidátov, zvolený tak 
bol približne každý ôsmy (kým u nás sa 
o 11 mandátov uchádza 27 kandidátov, 
teda len 2,45 kandidátov na jedno 
kreslo). Volebná účasť vo Vítkove 
dosiahla 41,2 % oprávnených voličov.  
O starostovi mesta rozhodnú poslanci, 
zvolia ho spomedzi seba, najväčšiu 
šancu má doterajší starosta Ing. Pavel 
Smolka. Tretinu zastupiteľstva budú 
tvoriť ženy, bolo ich úspešných sedem.

Zvolení poslanci Mestského 
zastupiteľstva vo Vítkove:

Sdružení nezávislých kandidátů
MUDr. Lenka Škařupová, 47 rokov, 
praktická lekárka

Komunálne voľby 2018 v partnerskom meste

Strana / subjekt
Hlasy Získané 

mandáty Kandidátov
počet %

Sdružení nezávislých kandidátů 8613 23,9 5 21

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 6061 16,8 4 21

ANO 2011 5929 16,5 4 21

Změna pro Vítkov 3747 10,4 2 21

Sdružení nezávislých kandidátů města Vítkova a místních částí 3677 10,2 2 21

Česká strana sociálně demokratická 2932 8,1 2 21

„Senioři pro Vítkov“ 2858 7,9 1 21

Komunistická strana Čech a Moravy 2182 6,1 1 19

Ing. Pavel Smolka, 52 rokov, starosta 
mesta 
PhDr. Marie Mikulíková, 64 rokov, 
učiteľka
Jaroslav Szöllösy, 48 rokov, živnostník
Ing. Hana Kiššová, 48 rokov, vedúca 
bankovej pobočky

Křesťanská a demokratická unie           
- Československá strana lidová
Mgr. Martin Šrubař, 39 rokov, učiteľ
Josef Prusek, 57 rokov, technológ 
analytik
Pavel Kučerka, 52 rokov, sanitár
Mgr. Petr Molek, 48 rokov, učiteľ

ANO 2011
Ing. Šárka Medunová, 47 rokov, 
riaditeľka príspevkovej organizácie, 
vrcholový manažment
Ing. Ivo Tirol, 32 rokov, účtovník, 
ekonóm
Ing. Václav Říčný, 27 rokov, produktový 
manažér

Mgr. Jakub Cihlář, 31 rokov, technológ 
analytik

Změna pro Vítkov
Miroslav Snášel, 65 rokov, dôchodca 
Ing. Ivan Krajcar, 59 rokov, riaditeľ 
Vítkovská zemědělská, s. r. o.

Sdružení nezávislých kandidátů 
města Vítkova a místních částí
Miroslav Ondra, 55 rokov, súkromný 
podnikateľ
Petr Dohnálek, 58 rokov, hasič

Česká strana sociálně demokratická
Mgr. Blanka Váňová, 58 rokov, 
pedagogička ZŠaG
Zdeněk Hegar, 67 rokov, dôchodca

„Senioři pro Vítkov“
Olga Burianová, 59 rokov, dôchodkyňa

Komunistická strana Čech a Moravy
Mgr. Alena Grosová, 54 rokov, učiteľka

-rb-, PK

V ODLOŽENOM
TERMÍNE

Futbalový zápas Vrbové VS tím Gól za 
život, ktorý bol pôvodne ohlásený, že 
sa uskutoční 22. septembra, musel byť 
kvôli vrtochom počasia preložený.

O zmene termínu boli naši občania 
informovaní plagátikmi doručenými do 
poštových schránok. Uskutočnil sa na 
vrbovskom futbalovom štadióne v so-
botu 20. októbra.

-rb-

V nedeľu 21. októbra sme mohli po 
dlhých rokoch sledovať derby stretnu-
tie Trebatice - Vrbové. Bohužiaľ, už nie               
s takou diváckou kulisou ako kedysi. 
Zápas bol bojovný od prvej minúty. Do-
máci v úvode trafi li brvno, naši chlapci 
kontrovali nebezpečnými brejkami. Je-
den z nich premenil Hazda na náš ve-
dúci gól. V druhom polčase sme mohli 
viac ráz zvýšiť skóre zo sľubných brej-
kov.

Domáci v druhom polčase  len nako-
pávanými loptami skúšali našu pevnú 
obranu. V samom závere po faule zvý-

šil na 0:2 z jasnej penalty Srnec. Roz- 
hodca v nervóznej atmosfére zápas na 
prekvapenie všetkých ukončil po 2 nad-
stavených minútach, hoci sa malo ešte 
minimálne 4 - 5 minút hrať.
Ďakujeme fanúšikom a nielen z Vrbo-

vého za domácu podporu. Konečne 
sme vonku zvíťazili a vďaka Bohu práve 
v derby.

Týmto pozývame futbalovú verejnosť 
na zápas 3. novembra s Jaslovskými 
Bohunicami.

 VV MFK Vrbové

Susedské derby


