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

Pôjde o dva trojdňové bloky:

prvý blok    druhý blok
14. – 16. decembra  19. – 21. decembra
(piatok - nedeľa)   (streda - piatok)

O možnosti aktívne sa do nich zapojiť, sa môžete informovať na Útvare kultúry Mestského úradu vo Vrbo-
vom. V prípade záujmu o predaj „vianočného“ tovaru na  telefónnom čísle 033 73 506 43 - Sylvia Čeganová, 
v prípade ponuky kultúrneho programu na telefónnom čísle 0915 769 374 - Ľubomír Bosák.

MALÉ VIANOČNÉ VRBOVSKÉ TRHY

Ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili 
volieb vo Vrbovom. Ďakujem Vám za aktívnu účasť. Zvlášť 
všetkým, ktorí mi dali hlas zo srdca ďakujem za dôveru. 
Veľmi si to vážim a nesklamem Vaše očakávania. Chcem, 
aby mesto Vrbové bolo pre naše deti, mládež, strednú  
generáciu i seniorov príjemným domovom.

Nech nám všetkým Pán Boh pomáha a ochraňuje naše 
mesto!

Neoddychujeme a ideme ďalej!
S úctou Vaša

Ema MAGGIOVÁ KRAVÁRIKOVÁ,
primátorka mesta 

DOTERAJŠIA PRIMÁTORKA PRESVEDČIVO 
OBHÁJILA SVOJ MANDÁT

10. novembra sa i v našom meste uskutočnili ko-
munálne voľby. Svoje právo využilo 2318 Vrbovča-
nov, t. j. 47,04 % tých, ktorí mali na to oprávnenie 
(4928).

Obyvatelia Vrbového hlasujúci v štyroch voleb-
ných okrskoch presvedčivo rozhodli o tom, že v na-
sledujúcich štyroch rokoch bude naďalej riadiť 
osudy mesta ako primátorka Dott. Mgr. Ema            
Maggiová Kraváriková, ktorá získala spomedzi 
štyroch kandidátov najvyššiu podporu (1369 hla-
sov, 60,36 %). Je to ešte o 121 hlasov viac ako                       
vo voľbách v r. 2014.

Volilo sa tiež 11 poslancov Mestského zastupiteľ-
stva Vrbové. Občania mali na výber z 27 kandidátov. 
Najvyššiu podporu aj v tomto prípade získala Dott. 
Mgr. Ema Maggiová (1027 hlasov). Voliči vo funkcii 
poslanca potvrdili osem doterajších. Sú to: JUDr. 
Štefan Kubík (1000 hlasov), Mgr. René Just (933), 
PhDr. Jana Miklášová (910), Mgr. Daniela Drobná 
(883), Ing. Jozef Duračka (765), Dušan Sabo (764), 
Ing. Ľubomír Šteruský (693) a Bc. František          
Tahotný, MBA (693), ku ktorým pribudli doc. PhDr. 
Ján Višňovský, PhD. (899) a Tatiana Prievozníko-
vá (748). Keďže Dott. Mgr. Ema Maggiová sa posla-
neckého mandátu vzdá vzhľadom k  opätovne zís-
kanému postu primátorky, poslancom sa stane aj 
prvý náhradník Ľubomír   Dunajčík (661). Najvyššie 
zastúpenie v novom vrbovskom mestskom parla-
mente budú mať poslanci, ktorí kandidovali ako ne-
závislí (8), nasledovaní nominantami KDH (2) a stra-
nou Smer-SD (1). Podrobné výsledky volieb nájdete 
na strane 2.

-rb-, PK
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č. Kandidát
I. okrsok

I. ZŠ
II. okrsok

Gymnázium
III. okrsok

II. ZŠ
IV. okrsok
bývalá SOŠ Vrbové spolu

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 Ing. Ján JÁNOŠKA 98 15,83 95 15,57 82 17,52 83 14,54 358 15,78

2 Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ 389 62,84 387 63,44 236 50,43 357 62,52 1369 60,36

3 JUDr. Gabriela NAGYOVÁ 30 4,85 19 3,11 24 5,13 39 6,83 112 4,94

4 Bc. František TAHOTNÝ, MBA 102 16,48 109 17,87 126 26,92 92 16,11 429 18,92

Spolu / platne hlasujúcich v % 619 48,36 610 46,60 468 40,91 571 47,78 2268 46,02

Oprávnených voličov 1280 1309 1144 1195 4928

VOĽBY PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ 10. novembra 2018
V Ý S L E D K Y   H L A S O V A N I A

VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VRBOVÉ 10. novembra 2018
V Ý S L E D K Y   H L A S O V A N I A

P. č. Poslanec / náhradník Vek Povolanie Politická strana
Počet hlasov

I. II. III. IV. Spolu %

1 Ing. Miroslav Blatnický, PhD. 34 vysokoškolský učiteľ SNS 185 124 111 132 552 24,13

2 Mgr. Eva Bogorová 31 chemická laborantka nezávislá kandidátka 74 71 71 57 273 11,93

3 Mgr. Daniela Drobná 49 učiteľka nezávislá kandidátka 260 235 161 227 883 38,59

4 Ľubomír Dunajčík 31 konštruktér nezávislý kandidát 169 160 152 180 661 28,89

5 Ing. Jozef Duračka 62 dôchodca nezávislý kandidát 183 190 142 250 765 33,44

6 Ján Halama 29 CNC technik KDH 151 160 81 120 512 22,38

7 Jaroslava Holánová 46 predavačka KDH 105 164 75 96 440 19,23

8 Juraj Hošták 57 energetik SMER-SD 44 41 45 61 191 8,35

9 Ing. Ján Jánoška 52 stredoškolský učiteľ nezávislý kandidát 153 170 133 142 598 26,14

10 Mgr. René Just 47 výrobca pletených 
športových doplnkov

nezávislý kandidát 256 207 193 277 933 40,78

11 JUDr. Štefan Kubík 55 viceprimátor mesta  
/ právnik

SMER-SD 276 254 184 286 1000 43,71

12 Jaroslav Madžo 70 dôchodca SMER-SD 99 100 72 126 397 17,35

13 Dott. Mgr. Ema Maggiová 63 primátorka mesta nezávislá kandidátka 280 308 168 271 1027 44,89

14 PhDr. Jana Miklášová 56 stredoškolská 
učiteľka

nezávislá kandidátka 232 232 204 242 910 39,77

15 Daniel Mikunda 45 SZČO KOTLEBA–ĽS Naše 
Slovensko 59 39 43 70 211 9,22

16 JUDr. Gabriela Nagyová 57 právnička nezávislá kandidátka 84 67 59 83 293 12,81

17 Ing. Peter Nižnanský 61 predseda PD SMER-SD 84 107 62 100 353 15,43

18 JUDr. Ivan Nosko 67 dôchodca SMER-SD 108 61 39 67 275 12,02

19 Ing. Tomáš Polák 31 štátny zamestnanec KDH 128 182 158 116 584 25,52

20 Tatiana Prievozníková 58 účtovníčka SZČO KDH 240 227 133 148 748 32,69

21 Dušan Sabo 24 študent VŠ nezávislý kandidát 197 197 189 181 764 33,39

22 lng.  Ladislav Sabo 58 súkromný podnikatel‘ Strana zelených 
Slovenska 131 136 105 106 478 20,89

23 Ivan Sudora 38 technik nezávislý kandidát 148 236 129 130 643 28,10

24 Mgr. Miroslav Šandrík 41 advokát Strana zelených 
Slovenska 144 166 116 140 566 24,74

25 Ing. Ľubomír Šteruský 31 technik SZČO KDH 205 214 126 148 693 30,29

26 Bc. František Tahotný, MBA 47 obchodný riaditeľ nezávislý kandidát 164 174 179 176 693 30,29

27 doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 35 vysokoškolský učiteľ nezávislý kandidát 262 211 202 224 899 39,29

Počet platných hlasovacích lístkov 631 607 472 578 2288 46,43
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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.
P-163/2018

† Mama, otec, tie slová sú cennejšie ako hocijaké iné na svete.
 Keď Vás už niet, rúti sa nám svet.
 Spite sladko, snívajte svoj večný sen,

 v spomienkach sme pri Vás každý deň.
Dňa 11. novembra a 11. decembra si s veľkou 
bolesťou v srdci pripomíname rok, čo nás 
opustili obaja naši milovaní rodičia, starí                      
a prastarí rodičia 

Ing. Michal Braško a Vilma Brašková.

S láskou, úctou a vďakou spomíname na ich 
nesmiernu obetavosť, starostlivosť a lásku                
k nám. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Deti Peter, Ľubomír, Viera a Pavol s rodinami.

P/P1-No 4172/18

Ako sa v posledných rokoch stalo                
v našej škole zvykom, koncom októbra 
sme opäť  vystavili tekvice. V týždni od 
22. októbra si žiaci všetkých tried pri-
pravovali materiály, začali so zdobením 
a postupne aj s vyrezávaním tekvíc od 
obrovských až po tie najmenšie. V pia-
tok 26. októbra boli už všetky tekvice            
i  tekvičky  vystavené v predzáhradke

 ZŠ na Školskej ulici 4 vo Vrbovom. 
A nebolo ich málo. Celé jesenné 

prázdniny zdobili priestor pred školou, 
priťahovali pohľady okoloidúcich a azda 
aj inšpirovali malých či veľkých maj-
strov, ktorí sa ešte len chystali vyrobiť si 
vlastnú zdobenú tekvicu. 
Ťažko uveriť, znova sme mali mož-

nosť  vidieť úžasné množstvo nových

TEKVICOVÁ PARÁDA
nápadov. Od  farbených zvierat a  roz-
právkových postavičiek cez  vyrezávané 
tekvicové svietniky či nádherné jesen-
né dekorácie. Niektoré vtipné, roztomi-
lé, iné strašidelné. Pri viacerých sme 
obdivovali umeleckú úroveň, skutočne 
precíznu prácu tvorcov hotových vý-
tvarných diel.

Sme veľmi radi, že súťažou o najkraj-
šiu tekvicu každoročne podnecujeme 
deti, aby predviedli  nielen svoju snahu, 
ale aj umelecké nadanie. Zároveň pod-
porujeme spoluprácu rodičov so ško-
lou a snažíme sa prispievať k skrášleniu 
priestorov školskej budovy. Spoločne 
objavujeme a zároveň obdivujeme 
čaro jesene a mnohí uznanlivo prikyvu-
jú. Aká krása!

Hoci hodnotenie krásy tekvíc je pre 
ich rôznorodosť mimoriadne náročné, 
aj v tomto roku sme vyhlásili víťazov. 
Ide predsa o súťaž. Prvé miesto získal 
roztomilý snehuliak Olaf z 1. A triedy. 
Boli to teda prváci, ktorí si pochutili na  
jesennej torte. Ďalšiu tortu získal kolek-
tív 3. B triedy  spolu s ocenením najak-
tívnejšej triedy, pretože do súťaže pri-
niesli najväčší počet tekvíc, pričom 
všetky boli mimoriadne nápadité                     
a krásne.

 Z druhého miesta sa tešili deti z 3. A 
triedy s vtipnou kúpajúcou sa tekvico-
vou dámou a na treťom mieste sa vyní-
mal  dokonalý tekvicový plameniak zo 
4. B. Druhé a tretie miesto bolo odme-
nené vecnými cenami pre celú triedu. 
Pretože aj ďalšie tekvice, ktoré sa na 
stupne víťazov nedostali, boli skutočne 
nápadité a krásne, všetci žiaci dostali 
sladkú odmenu. Už teraz sa tešíme, čo 
si pripravia o rok...

MO JDS VO VRBOVOM 
PRIPRAVUJE

• 14. novembra – členská 
schôdza

• 4. decembra – zájazd na 
vianočné trhy do Viedne

• ešte neurčený termín zájazd na 
vianočné trhy do Poľska                    
/ podľa záujmu

•  12. – 20.  júla 2019 – dovolenka 
pri mori Lignano, Taliansko

Marta RAFFAYOVÁ
predsedníčka MO JDS vo Vrbovom
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Je to pre mňa obrovská česť, som do-
jatý, že sa mi dostalo tejto ceny, pocty 
od vás a že ste si všimli našu prácu, kto-
rá je možno trošku ďaleko odtiaľto. Mu-
zikál Móric Beňovský nevznikal ľahko, 
ale je to úplne v poriadku, lebo aj celý 
život a cesta Mórica Beňovského nebo-
la ľahká. Bola mnohokrát tŕnistá, ale 
vždy sa dočkala určitého úspechu                   
a dodnes si na Mórica Beňovského radi 
spomíname.

Vo Vrbovom nie som prvýkrát. Keď 
som začínal pracovať na muzikále Mó-
ric Beňovský, tak som spolu so svojou 
priateľkou, choreografkou Ivankou Ku-
čerovou prišiel do Vrbového, pretože 
som chcel pocítiť  miesto, kde sa Móric 

Aby sme nezabúdali na ľudí, ktorí dostali               
Slovensko do povedomia sveta

Kučerovou, s ktorou sme pripravovali 
choreografi u, sme sa mohli konečne 
pustiť do prípravy realizácie celého mu-
zikálu v Štátnom divadle v Košiciach. Je 
to veľké trojsúborové divadlo, v ktorom 
sme dostali príležitosť urobiť toto dielo 
spolu s operou, baletom, činohrou a so 
živým orchestrom. Takýto typ muzikálu 
sa už dnes na Slovensku veľmi nenosí. 
Kedysi som pripravoval muzikál s Jož-
kom Bednárikom, preto je tento žáner 
pre mňa veľmi blízky a spracovanie 
spolu so živým orchestrom bola pre 
mňa obrovská výzva. Po troch mesia-
coch príprav na scéne divadla sa nám 
podarilo zrealizovať premiéru. Účinko-
vali tam mnohí interní pracovníci di-
vadla aj externí umelci. Postavu Mórica 
hral Maroš Goga a Juraj Bernáth. Muzi-
kál sa dočkal veľkého úspechu už pri 
premiére, hrali sme ho tri a pol roka. 
Štátne divadlo Košice je koncipované 
ako divadlo troch súborov a na javisku 
historickej budovy v Košiciach sa tieto 
súbory striedajú. Tento muzikál bol ori-
ginálny projekt, pri ktorého príprave sa 
stretli všetky tri súbory a zrealizovali ho 
so cťou. Muzikál mal 63 repríz a videlo 
ho 24 tisíc divákov. Som presvedčený, 
že aj mnohí Vrbovčania boli na tomto 
predstavení, ako som sa dozvedel a ve-
rím, že sa aj vám tento náš muzikál pá-
čil. 

Keď som na začiatku uvažoval o tom, 
aký muzikál by som mal pripravovať, 
som veľmi rád a myslím si, že to bolo 
Božie vnuknutie, že sa zrazu objavila 
táto osoba. Ja som naozaj o Móricovi 
veľmi veľa nevedel, podobne ako 
množstvo ľudí na Slovensku. A pros-
tredníctvom tejto prípravy som sa začal 
Móricom Beňovským oveľa viac zaobe-
rať a myslím si, že by sme sa ním na 
Slovensku mali zaoberať ešte viac, pre-
tože sa máme čím pýšiť. Vy, Vrbovča-
nia, môžete byť na svojho rodáka prá-
vom hrdí. Za Móricom Beňovským, za 
jeho rodiskom aj za vami budú do Vr-
bového prichádzať ľudia a budú čím 
ďalej tým zvedavejší. 

Pri príprave muzikálu som sa ešte 
stretol s jedným pre mňa vzácnym člo-
vekom, Vladom Dudlákom, riaditeľom 
Združenia Mórica Beňovského. Stál tiež 
veľmi významne pri príprave tohto mu-
zikálu a dodnes sa radi stretávame. 

Vznikli veľmi zaujímavé priateľstvá            
a myslím si, že aj dnes večer vznikne 
medzi nami mnohými priateľstvo, a že 
práve Móric Beňovský bude ten, kto sú-
streďuje okolo seba kvalitných, vzác-
nych a zaujímavých ľudí.

Ďakujem VÁM, Vrbovčania!
Zapísal Vladimír DUDLÁK, foto PK

Beňovský narodil, kde vyrastal a kde 
vyrastajú možno takí slovenskí génio-
via, na ktorých by sme nemali zabúdať. 
Preto, aby sme na nich nezabúdali, 
sme sa pustili do prípravy tohto muzi-
kálu. Na začiatku to mal byť súkromný 
projekt, kde by vstúpili súkromní in-
vestori, ale nedarilo sa to spolu s moji-
mi priateľmi, vznikali rôzne prekážky, 
avšak aj vďaka týmto prekážkam to die-
lo mohlo dozrievať a libreto k muzikálu 
sa mohlo lepšie pripraviť a prepraco-
vať.

Vďaka mojim spolupracovníkom, 
ktorí boli na začiatku Vlado Krausz, 
Adrián Harvan, s ktorými sme sa spo-
ločne morili s muzikou, s Ivkou 

Laureát Beňovského glóbusu 2018 Mgr. art. Marián Antol,               
riaditeľ činohry Štátneho divadla v Košiciach.

Našu správu z minulého čísla Hlasu Vrbového o udeľovaní Beňovského 
glóbusu 2018 dopĺňame príhovorom, ktorý na slávnosti predniesol laure-
át tohto ocenenia Mgr. art. Marián Antol, riaditeľ činohry Štátneho divad-
la v Košiciach. 
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Náš veľký básnik Milan Rúfus v básni 
Skromné šťastie okrem iného napísal:
...Vy všetci, čo ste tu pred nami,
ste v živote nič nedostali zadarmo.
Boli ste stĺpmi života
a široko ďaleko niet nikoho,
komu by ste zostali dlžní.
A práve teraz
tvárou v tvár tajomstvu vášho života
máme hlbokú túžbu všetko pochopiť
a vzdať vám nekonečnú úctu...

Úcta. Práve toto slovo spolu so slova-
mi vďaka a láska bolo skloňované vo 
všetkých pádoch nielen v úvodnej básni, 
prednesenej Mgr. Boženou Kamenic-
kou, ale aj v nasledujúcom otváracom 
príhovore Mgr. Márie Adamcovej i prí-
hovore Dott. Mgr. Emy Maggiovej na 
„Stretnutí dôchodcov nášho mesta nad 
70 rokov“ v školskej jedálni ZŠ na Ko-
menského ulici vo Vrbovom. Pani pri-
mátorka po príhovore odovzdala sym-
bolickú kyticu kvetov tentokrát pani 
učiteľke Lýdii Valáškovej, ktorá bola dlho 
aktívnou členkou výboru viacerých or-
ganizácií v meste a práve v októbri sa 
dožila svojho významného životného 
jubilea. Stretnutie dôchodcov už polsto-
ročie organizuje v októbri mesto Vrbo-
vé, ZO ÚŽS Vrbové a MS SČK Vrbové               
v rámci Mesiaca úcty k starším, pre všet-
kých spoluobčanov nad 70 rokov, ktorí 
majú trvalý pobyt v našom meste.

Súčasťou tohto podujatia býva tiež 
tradične malý štatistický prehľad dané-
ho vekového obdobia, ktorý predkladá 
Viera Sabová. Ten tohtoročný zachytil, 
že v našom meste žije 582 obyvateľov 
nad 70 rokov, z nich je 234 mužov a 348 
žien vrátane 20 sestričiek z kláštora.

Bližšie rozpätie veku bolo zatriedené 
do 3 vekových kategórií, a to: - vo veku 
90 – 99 rokov, býva vo Vrbovom 31 ob-
čanov, z toho je 8 mužov (k nim patrí aj 
najstarší občan mesta, ktorý sa v októbri 
dožil 99 rokov) a 23 žien (1 sestrička). Vo 
veku 88 – 89 rokov býva vo Vrbovom 
153 obyvateľov, z toho je 40 mužov

a 113 žien, z nich je 10 sestričiek.
Vekovú kategóriu 70 – 79 rokov tvorí 

398 občanov, z nich je 186 mužov, 212 
žien, z nich je 9 sestričiek.

Pre všetkých prítomných na podujatí 
organizátori pripravili kultúrny program, 
v ktorom ako prvé potešili účastníkov 
stretnutia deti, žiaci CZUŠ sv. Gorazda 
vo Vrbovom tančekmi, recitáciami                
i piesňou pod vedením Bc. Lenky  Zá-
horcovej a Mišky Urbanovej.

Kultúrny program ďalej pokračoval 
vystúpením Mestského spevokolu Vr-
bové, ktorý vznikol v marci tohto roku             
a všetkých milo prekvapil hodnotným 
prevedením náročných skladieb zná-
mych hudobných skladateľov aj ľudo-
vých piesní.

Spevokol tvoria ženy i muži nášho 
mesta, ktorí radi spievajú a pod kvalit-
ným odborným vedením dirigentky 
pani  učiteľky Mgr. Anny Mosnej všet-
kým dokázali, že hudba a spev povznáša 
dušu človeka, čo bolo vidieť nielen vďa-
ka peknému oblečeniu v réžii mesta Vr-
bové, ale i na rozžiarených tvárach čle-
nov spevokolu a počuť v pekných 
hlasoch melódií piesní.

Nečudo, že je tento spevokol žiadaný  
a pozývaný na vystúpenia v našom mes-
te a v jeho bližšom i vzdialenejšom okolí. 
Spevokol vystriedal Vincent Majkut so 
svojou harmonikou, ktorá vyprovokova-
la prítomných k zaspievaniu si pekných 
ľudových piesní, počas ktorých obetavé 
ženy z Únie žien a Červeného kríža ponú-
kali účastníkom stretnutia pripravené 
občerstvenie, zabezpečené združením 
prostriedkov organizátorov.

Dôkazom toho, že „Stretnutia dô-
chodcov mesta nad 70 rokov“ požíva 
uznanie a obľubu, bola i početná účasť 
pozvaných, čo bolo najlepšou odmenou 
a poďakovaním pre organizátorov za 
prípravu a priebeh celého podujatia.

AM, foto PK

TVÁROU V TVÁR TAJOMSTVU ŽIVOTA
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Publikáciu tvorí niekoľko rôznoro-
dých kapitol, ktoré by mohli vyjsť aj 
samostatne či už knižne, alebo v iných 
tlačovinách. Reprezentačnú publiká-
ciu zostavili naši historici PhDr. Ľu-
bomír Bosák a PaedDr. Patrik Kýška 
a zaradili do nej historické state pro-
fesorov PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc.,                                   
PhDr. Jána Lukačku, CSc. a docenta 
PhDr. Ivana Mrvu, CSc. spolu s príspev-
kami Dott. Mgr. Emy Maggiovej, Ing. 
Vladimíra Bzduška a vlastnými, čím 
vzniklo svojou skladbou originálne die-
lo literatúry faktu, aké často v monogra-
fi ách iných obcí nenachádzame. Záro-
veň plynulo nadväzuje a doplňuje dote-
raz vydané práce k dejinám mesta. Kni-
ha je nielen súborom všeobecných tém, 
ale predovšetkým je o ľuďoch. Už od 
kapitol z dejín mesta od stredoveku po 
koniec 18. storočia spoznávame mená                                                                                                         
a priezviská našich predkov a ich                                                                                                                                              
konanie. V tom pokračujú aj historické 
pohľadnice a výber fotografi í z rodin-
ných albumov Vrbovčanov, oživujúce 
spomienky na verejný a súkromný život 
a šport v druhej pol. 20. storočia. Mnohí 
čitatelia tu iste nájdu seba, príbuzných 
a známych a pripomenú si, že každý 
človek je pre niekoho alebo niečo dô-
ležitý.

Kniha začína uverejnením state prof. 
Jozefa Šimončiča O mestský charakter 
Vrbového, ktorá vznikla v roku 1966 ako 
podporný a odporúčajúci materiál pre 
udelenie štatútu mesta Vrbovému. Stať 
je predovšetkým zameraná na vyzdvih-
nutie postavenia obce v minulosti, po-
vyšovanej rôznymi výsadami, ktoré ju 
prirodzene kategorizovali ako mesteč-
ko/mesto. Tento text obrazne možno 
nazvať „krstným listom“ mesta, nebol 
doteraz známy širokej verejnosti a po 
prvý raz je tu publikovaný tlačou.

Stať Vrbové v stredoveku prof. Jána Lu-
kačku sa venuje zaradeniu Vrbového do 
štruktúry tvoriaceho sa Uhorského krá-
ľovstva a jeho vývoj do r. 1526, keď sa 
stalo Uhorsko súčasťou Habsburgskej 
monarchie. Medzi najzaujímavejšie 
údaje patrí postupné vymenovávanie 
viac ako 100 obyvateľov žijúcich na kon-
ci 15. storočia. Sú dôkazom slovenské-
ho rázu mestečka, ktorý potvrdzuje aj 
úradná korešpondencia. Najstarší zná-
my po slovensky písaný list z Vrbového  
z roku 1522 je citovaný v predchádzajú-
cej kapitole.

Rozsiahly príspevok Vrbové v rokoch

JUBILEJNÁ KNIHA MESTA VRBOVÉ

1526 – 1790 doc. Ivana Mrvu sa zaoberá 
nepokojnou situáciou na západnom 
Slovensku. Podáva plastický obraz poli-
tických a vojenských dejín od vpádov 
tureckých vojsk a priebeh proti-
habsburgských (stavovských) rebélií            
v blízkom i širokom okolí mesta. Na po-
zadí týchto udalostí sa dozvieme o po-
stupnom striedaní majiteľov Čachtické-
ho panstva, do ktorého Vrbové patrilo. 
Veľmi zaujímavé riadky sú venované 
obecnému zariadeniu, rozvrstveniu 
miestnej spoločnosti, hospodárstvu, 
remeslám a cechom, školstvu a nábo-
ženským pomerom.

Pozornosť si zaslúžia aj doplňujúce 
mapy. Na farebnej reprodukcii výrezu 
mapy z Katalánskeho atlasu z roku 1375 
(s. 22 – 23) Vrbové síce nenájdeme, 

ale zobrazuje časť nášho slovenského 
priestoru. Je to kompasová mapa (por-
tolán) pre nás ťažko čitateľná už aj tým, 
že je opačne orientovaná. Tvorcov 
mapy viac zaujímali námorné cesty        
a prístavy, vnútrozemie zakresľovali iba 
podľa ústnych informácií cestovateľov. 
Dokladom, že slovenčina bola rešpek-
tovaným jazykom je Lazarova mapa 
Uhorska z roku 1528 (s. 41), na ktorej je 
po prvý raz zakreslené Vrbové a okolité 
obce so slovenskými menami.

Na mape z roku 1663 (s. 42 – 43) tiež 
Vrbové priamo nenájdeme, ale zato 
prehľadne dokumentuje ťaženie Tur-
kov cez Vrbové na Moravu. Zaujímavé 
je aj vykreslenie hlavného cestovného 
systému v našom regióne.

Na prvej predsádke je reprodukova-
ná mapa mesta z roku 1891. Mapa je 
otextovaná vo vtedy úradnom maďar-
skom jazyku, ale chotárne názvy sú 
uvedené slovensky. Za pozornosť stojí 
zakreslenie vodných tokov cez obec, 
dôležitých pre mlynárstvo. Na druhej 

Do rúk obyvateľov sa opäť dostáva pozoruhodná publikácia vydaná pri 
príležitosti 50. výročia povýšenia Vrbového na mesto a 25. výročia samo-
statnosti Slovenskej republiky, ako aj na počesť 90-ročného životného 
jubilea prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc., ktorý sa zaslúžil o opätovné 
pozdvihnutie nášho mesta. 
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Na Madagaskare sú bicykle aj z Vrbového
Tento rok na jar vznikla spontánne 

myšlienka „Daruj bicyklu novú dušu 
alebo 100 bicyklov pre Madagaskar“. 
Moja sesternica z Vajnor mi totiž začala 
ponúkať v rámci jarného upratovania 
staré, nepotrebné, ale stále funkčné bi-
cykle.  Kúpili už nové a lepšie a vraj, 
nech ich vezmem v lete do Chorvátska. 

Tak to všetko začalo, vnukla mi ná-
pad a ja som začala premýšľať, ako ich 
čo najlepšie využiť. Rozhodla som sa 
darovať ich ľuďom na Madagaskare, na 
ostrove, ktorý nám priblížil vo svojom 
pestrom živote vrbovský rodák Móric 
Beňovský. Keďže dobre poznám tamoj-
ší jednoduchý a skromný spôsob živo-
ta, vedela som, že tam budú bicykle 
vzácne, určite potrebnejšie a prinesú 
veľa osohu aj kopec radosti.

S mojím synom Michalom a jeho 
priateľmi sme odvážne navrhli celý pro-
jekt a stanovili počet bicyklov na 
okrúhlu stovku. Bicykle sme začali zbie-
rať na Slovensku začiatkom apríla, ná-
pad sa ujal, oslovil veľa dobrých ľudí. 
Pošleme ich do oblasti, kde som z vlast-
ných fi nančných zdrojov v roku 2017 
postavila základnú školu pre miestne 
deti. Každý bicykel zdobí slovenský 
znak a číslo zelenej farby - zelená ako 
znak ekológie  „čo už nie je potrebné 
pre Európu, môže poslúžiť ešte inde...”
Čo som chcela týmto projektom uká-

zať?
Že je dôležité priamo prepojiť darcu  

a prijímateľa. Že na takéto veci nie je 
potrebná žiadna veľká organizácia, 
združenie alebo fi rma. Potrebný je ná-
pad, odhodlanie, čas a chuť urobiť všet-
ku prácu okolo toho, fi nancovať pre-
voz, no predovšetkým komunikovať         
s potenciálnymi darcami bicyklov. Vy-
skúšala som si, ako zabezpečiť dopravu 
na Madagaskar pomocou lodného 

kontajnera, čo bola pre mňa veľmi 
dobrá nová skúsenosť. Zber bicyk-
lov trval od začiatku apríla do kon-
ca júla 2018 a cesta bicyklov na 
miesto určenia trvala presne me-
siac. V týchto dňoch sú už bicykle            
v bezpečí v tábore na Madagaskare 
a čakajú iba na nás, kedy prídeme         
a osobne ich budeme rozdávať     
Malgašom...

Na tento projekt som nebola sama. 
Pridali sa dobrovoľníci, ktorí sa stali 
mojimi priateľmi. Pomáhali mi so servi-
som, zháňaním bicyklov, vybavovali do-
klady, papiere. Vo Vajnoroch pri Roľníc-
kom družstve mi zapožičali 3 garáže, 
kde boli všetky bicykle postupne usklad-
nené.

Môžem potvrdiť, že k dobrým myš-
lienkam sa ľudia pripájajú s ochotou 
pomôcť. Dôležitým partnerom je  don 
Vladimír Stuchlý, slovenský salezián 
pochádzajúci z Chorvátska, ktorý pôso-
bí na Madagaskare od roku  1986

a je mojím dobrým pomocníkom nie-
len pri tejto akcii. 

Prioritou bude spravodlivé rozdele-
nie všetkých dovezených bicyklov. Vy-
tvárame zoznam ľudí a rodín, ktoré ich 
dostanú. Budú slúžiť učiteľom, leká-
rom, ale hlavne deťom, ktoré navštevu-
jú prvú „slovenskú školu” na Madagas-
kare a ich rodinám. Keď vidím ľudí na 
Madagaskare, v oblastiach kde nie sú 
vybudované asfaltové cesty, ako veľmi 
si vážia bicykle, ako na nich vozia svoje 
deti do školy, ako prepravujú materiál 
a tovar na stavby, ako im pomáhajú             
v každodennom živote, mám z toho vý-
borný pocit na duši.

Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým priateľom a darcom, medzi 
mnohými aj z Vrbového, bez ktorých by 
som nedokázala dotiahnuť tento pro-
jekt do úspešného konca. Vďaka všet-
kým, ktorí ma podporili a verili mi.
Ďakujem.  

Anežka BORIOVÁ

predsádke je mapa súčasného mesta 
(2017), ktorá zaznamenáva jeho rast 
najmä v druhej pol. 20. storočia. Publi-
kácia sa nevenuje historicky význam-
ným a slávnym osobnostiam, ktoré boli 
prezentované už v iných tlačovinách. 
Život však ide ďalej a túto tému nikdy 
uzavrieť nemožno. Primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema Maggiová vo svojom 
príspevku Malé mesto s veľkými ľuďmi 
predstavuje niekoľko vynikajúcich ta-
lentovaných osobností pochádzajúcich 
z Vrbového v oblasti kultúry – výtvarné-
ho a hudobného života, športu a lieči-
teľstva.

Príjemným osviežením je listovanie 
medzi kvalitnými reprodukciami po-
hľadníc od prelomu 19. a 20. storočia 
po súčasnosť. So zverejnením historic-
kých pohľadníc tlačou v takomto rozsa-
hu sme sa zatiaľ nestretli. Sú zo zbierky 
starých pohľadníc a fotografi í Vrbové- 
ho Ing. Vladimíra Bzduška, ktorý k nim

pripojil podnetné informácie pre zbe-
rateľov. Fundované komentáre ku kaž-
dému publikovanému obrazovému do-
kumentu spracovali Ľubomír Bosák                
a Patrik Kýška. Na historické pohľadni-
ce v  kontraste nadväzuje séria fareb-
ných leteckých fotografi í Michala Ros-
tasa, vyhotovených v jubilejnom roku 
2017. Fotografi a ako fenomén 20. sto-
ročia, ktorý dokáže zachytiť prchajúce 
okamihy života, je témou editorov kni-
hy v časti Nahliadnutie do rodinných al-
bumov Vrbovčanov. 

Z predchádzajúcich riadkov vieme, že 
naše mesto vždy malo slovensky hovo-
riacich obyvateľov. To ale nebránilo 
tomu, aby malo (a má) vlastnú reč                    
– dialekt, ktorý je korením každého re-
giónu. Ľubomír Bosák a Patrik Kýška po 
prvý raz predstavujú tlačenou formou           
v kapitole Jak sa povjé po vrbovski výber 
okolo 1600 miestnych slov aj s vysvet-
livkami. 

Dielo je ukončené základnými infor-
máciami o meste v šiestich jazykoch. 
Kniha poteší aj vzhľadom. Autorkou cit-
livého výtvarného a typografi ckého 
spracovania je akad. mal. Barbara Neu-
mannová, ktorá sa podieľala aj na 
úprave predchádzajúcich kníh. Jubilej-
ná kniha mesta Vrbové je dôstojným              
a reprezentačným príspevkom k mest-
ským výročiam. Zároveň je zdrojom 
cenných poznatkov nielen o nás, ale aj  
o dejinách Slovenska. Majme na pamä-
ti, že bez minulosti by nebola súčas-
nosť a bez súčasnosti, ktorú tvoríme 
teraz, nebude budúcnosť. V živote 
môžu byť predely, ale bod 0 neexistuje.

-el-
Knihu vydalo mesto Vrbové vo Vyda-

vateľskom družstve LÚČ Bratislava                  
v r. 2018. Editori PhDr. Ľubomír Bosák     
a PaedDr. Patrik Kýška. Záujem o knihu 
je vysoký. Len počas jarmoku sa preda-
lo 113 výtlačkov.

Anežka Boriová na podujatí Beňovského glóbus 2017.
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145 SCHODOV VRBOVSKÝCH
Prvú októbrovú sobotu pripravil Dob-

rovoľný hasičský zbor Vrbové v spolu-
práci s mestom Vrbové a sponzormi 
ofi ciálny prvý ročník súťaže najtvrdších 
hasičov s názvom 145 schodov vrbov-
ských. Na súťažnú dráhu sa postavilo 44 
pretekárov z rôznych kútov SR v troch 
kategóriách - ženy, muži a muži 30+. Sú-
ťažná dráha pozostávala z rozvinutia 
hadicového vedenia na 35 m, 60 úderov 
šesťkilogramovým kladivom v tzv. ham-
merboxe, zvinutia dvoch hadíc s dĺžkou 
20 m, odtiahnutia 90 kg ťažkej fi guríny 
na vzdialenosť 20 m, zapojiť dva spoje 
do zásahového rozdeľovača a nakoniec 
vybehnúť 145 schodov Bieleho domu 
bývalého n. p. Trikota. Toto všetko bolo 
treba absolvovať v hasičskom zásaho-
vom odeve, zásahovej prilbe a ako záťaž 
slúžil dýchací prístroj na chrbte každého 
súťažiaceho. Absolútnym víťazom  s ča-
som 3:22,13 sa stal Maroš Bošeľa z DHZ 
Polomka (okr. Brezno), 4:04,42 dosiahla 
v ženskej kategórii  Andrea Špaňová               
z DHZ Mostište (okr. Púchov) a v kategó-
rii mužov nad 30 rokov Milan Vyhlídal             
z DHZ Voderady s časom 3:53,47.

Pre všetkých návštevníkov sme pri-
pravili stánok Akadémie prvej pomoci, 
kde si každý návštevník mohol zadar-
mo vyskúšať poskytnutie prvej pomoci 
– resuscitáciu a Heimlichov manéver 
pod dohľadom profesionálnej inštruk-
torky. Samozrejmosťou bola hasičská 
technika DHZ a HaZZ.

6. októbra nám počas súťaže prevlá-
dalo veľmi príjemné aj keď veterné po-
časie. Bol pripravený zaujímavý 
program a bolo možné vidieť veľmi 
dobré športové výkony. Napriek tomu 
nám všetkým chýbalo povzbudzovanie 
a divácka kulisa. Pevne dúfame, že               
v ďalších ročníkoch nás prídete podpo-
riť vo väčšom množstve.

FG, foto  Pavel PLENCNER


