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JEDNOTA DÔCHODCOV OSLAVOVALA SPOMIENKAMI

Otvorila ju Viera Sabová, ktorá viedla           
z poverenia výboru celú slávnostnú 
schôdzu JDS.

Hneď na úvod vyzvala všetkých prí-
tomných k ucteniu si pamiatky nedáv-
no zosnulej predsedníčky MO JDS Mar-
ty Raff ayovej a privítala primátorku 
mesta, okresnú predsedníčku JDS Má-
riu Ilavskú i predsedníčky JDS z okoli-
tých obcí a všetkých členov JDS vo Vr-
bovom.

Nasledoval kultúrny program, v kto-
rom účinkovali najskôr deti – žiaci CZUŠ 
sv. Gorazda, ktoré svojím spevom                  
a hrou na hudobné nástroje všetkých 
potešili, ale hlavne znovu dokázali, že 
táto škola má výborných pedagógov, 
ktorí dokážu rozvíjať talent svojich zve-
rencov a pripraviť ich na sľubnú ume-
leckú dráhu. Tento raz sa predstavili 
žiaci: Mia Kratochvílová, Nelly Böhmo-
vá, Svetlana Ostružinská a Jakub Kováč 
pod vedením pedagógov Bc. Lenky Zá-
horcovej, Mgr. Miroslava Kubicu a Mgr. 
Jozefa Srogončíka.

Deti v programe vystriedal Miešaný 
mestský spevokol, ktorý vedie Mgr. Anna 
Mosná, učiteľka a skúsená dirigentka.

Pre slávnostnú schôdzu si spevokol             
z bohatého repertoáru vybral hlavne 
slovenské a moravské ľudové piesne. 

Prvú pieseň Horela lipka od M. Sch. 
Trnavského zbor venoval zosnulej Mar-
te Raff ayovej, čím vzdal hold jej svetlej 
pamiatke a pomoci, ktorú zboru veno-
vala, ale súčasne ukázal prítomným 
svoje umelecké napredovanie.

V. Sabová poďakovala účinkujúcim za 
spestrenie slávnostnej schôdzky, ktorá 

ďalej pokračovala jej malým pohľadom 
do začiatkov MO JDS vo Vrbovom,                    
v ktorom pripomenula hlavne zaklada-
teľov  a prvý výbor organizácie v zložení 
Anton Jurica (prvý predseda), Lýdia Va-
lášková a Viera Sabová, tiež členskú zá-
kladňu v počte 30 členov pri  založení 2. 
augusta 1999. Počet členov do konca 
roka vzrástol na 70.

V ďalších rokoch sa nerozrastala len 
členská základňa, ale zmenil sa i výbor, 
na čele ktorého bola po A. Juricovi (od-
stúpil zo zdravotných dôvodov) zvole-
ná Marta Raff ayová v roku 2002 a vied-
la MO JDS až do svojho odchodu do 
večnosti. 

Výbor musel kvôli štátnej dotácii na

činnosť organizácie do 10 dní koopto-
vať novú predsedníčku, a tak bola do 
tejto funkcie navrhnutá a zvolená Má-
ria Madžová do nových volieb.

Práve ona sa v ďalšej časti schôdze 
všetkým prihovorila a vyzdvihla v prího-
vore hlavne zásluhy predchádzajúcej 
predsedníčky M. Raff ayovej. Celá sláv-
nostná schôdza bola zorganizovaná na 
jej počesť, aby naplnila jej sen dôstoj-
ného oslávenia 20. výročia MO JDS, na 
ktorého príprave začala pracovať ešte 
ona sama, žiaľ, nedočkala sa jeho napl-
nenia.

Zásluhy M. Raff ayovej pripomenula 
vo svojom príhovore aj okresná pred-
sedníčka JDS Mária Ilavská, ktorá 
(okrem iného) prehodnotila aj príslovie 
o tom, že staroba je choroba. Zmenená 
verzia príslovia by mala znieť, že staro-
ba je výzvou k aktívnemu prežívaniu 
seniorského veku, čoho najsvetlejším 
príkladom bola práve M. Raff ayová.

Následne M. Ilavská s primátorkou 
Dott. Mgr. Emou Maggiovou odovzdali 
ďakovné listy a kytice kvetov zakladajú-
cim členom MO JDS A. Juricovi, L. Valáš-
kovej a V. Sabovej, čo prítomní ocenili 
potleskom.

Bola to pekná bodka za ofi ciálnou 
časťou schôdzky, lebo v ďalšej časti už 
všetkým prítomným pre dobrú náladu  
i do tanca hrala známa výborná kapela 
Vavrinecká trojka z Kočína a organizá-
tori (členovia a členky výboru) v úlohe 
hostiteľov obslúžili všetkých bohatým 
občerstvením, ku ktorému prispela M. 
Madžová, fi nančnú podporu poskytli: 
R. Drobný, Z. Karlík, M. Hruška, B. Bran-
dejs, M. Hadviga, Ľ. Kostúr, M. Bartulák, 
O. Hornáková a rodina Drobná napiek-
la chutné pečivo.

Bohatá účasť seniorov na slávnostnej 
schôdzi bola dôkazom toho, že vrbov-
skí seniori sa neuťahujú do svojich ulít, 
ale majú záujem o spoločenský život             
v rôznych oblastiach a podobách, čo im 
umožňuje realizovať práve členstvo                     
v MO JDS.

Organizátori pre každého seniora za-
bezpečili ešte aj spomienkový i úžitkový 
darček v podobe tašiek s logom poduja-
tia z ekologického materiálu žltej farby, 
ktorá symbolizuje jeseň v prírode  i v ži-
vote. Vďaka!

Za účastníkov podujatia AM
foto Dušan STREČANSKÝ

Dňa 14. novembra viedli kroky mnohých seniorov do jedálne ZŠ na Ko-
menského ulici vo Vrbovom, kde sa konala slávnosť k 20. výročiu založe-
nia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vrbovom.
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 30. októbra.

Dokončenie z predošlého čísla.

Uznesenie MsZ č. 176/X/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je – v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hos-
podárenia a nakladania s majetkom mesta Vr-
bové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
– parcela registra „C“ č. 12428/5 o výmere 87 m2, 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná na LV č. 2196, ktorá je v bezpodielo-
vom spoluvlastníctve manželov:
– Stanislav Masarech, rod. Masarech,
– Anna Masarechová, rod. Sučičová,

t. j. príslušné podiely v celosti za sumu                    
vo výške 435,00 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 177/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
– parcela registra „C“ č. 12320/7 o výmere 56 m2 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria            
v celosti - podiel 1/1, zapísaná na LV č. 2293, 
ktorá je vo výlučnom vlastníctve:
– Marek Podmela, rod. Podmela za cenu                   
vo výške 280 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 178/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
– parcela registra „E“ č. 2467 o výmere 9 567 m2, 
zapísaná na LV č. 3132, druh pozemku orná 
pôda – evidovaná v CKN ako parc. č. 12467/1          
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
orná pôda o výmere 678 328 m2 bola na zákla-
de geometrického plánu číslo 351/2019 zo dňa 
26. 9. 2019 rozdelená nasledovne:
• parcela reg. „E“ č. 2467 – orná pôda o vý-

mere 9 287 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12467/1 – orná pôda          

o výmere 678 199 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12467/32, diel č. 4                    

– orná pôda o výmere 129 m2;
kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnuteľnosť parcela reg. „C“ č. 12467/32, 
diel č. 4 - orná pôda o výmere 129 m2 – pôvod-
ne evidovaná v CKN ako parc. č. 12467/1 v do-
posiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná 
pôda o výmere 678 328 m2, ktorá je v podielo-
vom spoluvlastníctve:
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 3132 pod č. 3: 
Marek Podmela, rod. Podmela, (podiel 1/6 - t. j. 
21,50 m2 x 5 €) za sumu 107,50 €.
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 3132 pod č. 4: 
Ján Gazdík (podiel 1/3 - t. j. 43 m2 x 5 €) za sumu 
215,00 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 179/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
– parcela registra „E“ č. 2467 o výmere 9 567 m2, 
zapísaná na LV č. 3132, druh pozemku orná 
pôda - evidovaná v CKN ako parc. č. 12451/4            

v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
vodná plocha o výmere 6 791 m2 bola na zákla-
de geometrického plánu číslo 351/2019 zo dňa 
26. 9. 2019 rozdelená nasledovne:
• parcela reg. „E“ č. 2467 — orná pôda o vý-

mere 9 287 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/4 — vodná plo-

cha o výmere 4 579 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/9, diel č. 5 — vod-

ná plocha o výmere 151 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/10, diel č. 2 - vod-

ná plocha o výmere 536 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/11 - vodná plo-

cha o výmere 1 525 m2;
kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnuteľnosť parcela reg. „C“ č. 12451/9, 
diel č. 5 vodná plocha o výmere 151 m2 – pô-
vodne evidovaná v CKN ako parc. č. 12451/4              
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
vodná plocha o výmere 6 791 m2, ktorá je v po-
dielovom spoluvlastníctve:
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 3132 pod č. 3: 
Marek Podmela, rod. Podmela (podiel 1/6 - t. j. 
25,16 m2 x 5 €) za sumu 125,80 €.
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 3132 pod č. 4: 
Ján Gazdík, rod. Gazdík podiel 1/3 – t. j. 50,33 m2 
x 5 €) za sumu 251,65 €.
prítomní: 7
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 180/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
– parcela registra „E“ č. 2453 o výmere 2 291 m2, 
zapísaná na LV č. 2949, druh pozemku orná 
pôda - evidovaná v CKN ako parc. č. 12467/2         
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 4 389 m2 
bola na základe geometrického plánu číslo 
351/2019 zo dňa 26. 9. 2019 rozdelená nasle-
dovne:
• parcela reg. „E“ č. 2453 - orná pôda o výme-

re 1 441 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12467/2 - zastavané plo-

chy a nádvoria o výmere 2 794 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12467/31, diel č. 1 - zasta-

vané plochy a nádvoria o výmere 312 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12467/33 - zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1 283 m2;
kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnuteľnosť parcela reg. „C“ č. 12467/31, 
diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 312 m2 – pôvodne evidovaná v CKN ako 
parc. č. 12467/2 v doposiaľ nezaloženom liste 
vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria              
o výmere 4 389 m2, ktorá je v podielovom spo-
luvlastníctve:
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 1: 
Eva Fidlerová, rod. Klčová, (podiel 1/8 - t. j. 39 m2 
x 5 €) za sumu vo výške 195,00 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 3: 
Miroslav Podmela, rod. Podmela, (podiel 5/32 
– 48,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 243,75 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 4: 
Marta Titková, rod. Podmelová, (podiel 5/32            
– 48,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 243,75 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 5: 
Miroslav Podmela, rod. Podmela, (podiel 5/32          
– 48,75 m2 x 5€) za sumu vo výške 243,75 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 7: 
Vojtech Klčo, rod. Klčo, (podiel 1/8 - 39 m2 x 5€) 
za sumu vo výške 195,00 €;

prítomní: 8
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 181/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zá-
konníka odkúpenie nehnuteľnosti:
– parcela registra „E“ č. 2453 o výmere 2 291 m2, 
zapísaná na LV č. 2949, druh pozemku orná 
pôda – evidovaná v CKN ako parc. č. 12451/4               
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
vodná plocha o výmere 6 791 m2, bola na zákla-
de geometrického plánu číslo 351/2019 zo dňa 
26. 9. 2019 rozdelená nasledovne:

parcela reg. „E“ č. 2453 - orná pôda o výmere 
1 441 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/4 - vodná plocha 

o výmere 4 579 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/9, diel č. 5 - vod-

ná plocha o výmere 151 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/10, diel č. 2 - vod-

ná plocha o výmere 536 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12451/11 – vodná plo-

cha o výmere 1 525 m2;
kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnuteľnosť parcela reg. „C“ č. 12451/10, 
diel č. 2 – vodná plocha o výmere 536 m2 – pô-
vodne evidovaná v CKN ako parc. č. 12451/4             
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
vodná plocha o výmere 6 791 m2, ktorá je v po-
dielovom spoluvlastníctve:
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 1: 
Eva Fidlerová, rod. Klčová, (podiel 1/8 - t. j. 67 m2 
x 5 €) za sumu vo výške 335,00 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 3: 
Miroslav Podmela, rod. Podmela, (podiel 5/32 
– 83,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 418,75 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 4: 
Marta Titková, rod. Podmelová, (podiel 5/32      
– 83,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 418,75 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 5: 
Miroslav Podmela, rod. Podmela, (podiel 5/32  
– 83,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 418,75 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 7: 
Vojtech Klčo, rod. Klčo, (podiel 1/8 - 67 m2 x 5 €) 
za sumu vo výške 335,00 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č.182/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
– parcela registra „E“ č. 2453 o výmere 2 291 m2, 
zapísaná na LV č. 2949, druh pozemku orná 
pôda – evidovaná v CKN ako parc. č. 12173/1            
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
orná pôda o výmere 383 907 m2 bola na základe 
geometrického plánu číslo 351/2019 zo dňa 26. 
9. 2019 rozdelená nasledovne:
• parcela reg. „E“ č. 2453 – orná pôda o vý-

mere 1 441 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12173/1– orná pôda                

o výmere 383 905 m2;
• parcela reg. „C“ č. 12473/36, diel č. 3                    

– orná pôda o výmere 2 m2;
kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnuteľnosť parcela reg. „C“ č. 12173/36, 
diel č. 3 – orná pôda o výmere 2 m2 - pôvodne 
evidovaná v CKN ako parc. č. 12173/1 v dopo-
siaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná 
pôda o výmere 383 907 m2, ktorá je v podielo-
vom spoluvlastníctve:
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 1: Eva 
Fidlerová, rod. Klčová (podiel 1/8 - 0,25 m2 x 5 €) za 
sumu vo výške 1,25 €;

Pokračovanie na strane 4.
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SLÁVIK DOMOVA KLAS
Tradične, ako každý rok, i teraz sa 5. 

novembra konala v domove dôchodcov 
súťaž o najlepšieho speváka Slávik do-
mova. Bol to už 16. ročník. Skôr však, ako 
sa súťaž začala, mali sme pre klientov 
prekvapenie. Prišiel nám zaspievať zná-
my spevák Pavol Hammel  pár svojich 
hitov ako Medulienka či Učiteľka tanca, 
za čo mu patrí veľká vďaka. Spríjemnil 
nám tento výnimočný deň. 

Potom sa rozbehla súťaž, v ktorej sa 
ukázalo veľa skrytých speváckych talen-
tov. Keď si slávici trochu osviežili svoje 

hlasivky, pani riaditeľka pogratulovala
oslávencom k meninám a narodeninám. 
Po skončení speváckej súťaže sa porota  
v zložení Mária Madžová, Jaroslav Madžo 
a Ing. Prievozník odobrala na ťažkú pora-
du, keďže všetky vystúpenia boli výni-
močné. 

Nakoniec sa zhodli, že tohtoročným 
Slávikom domova bude Anička Drgoňo-
vá, ktorá svojím speváckym prejavom 
najviac zaujala porotu. Každý účastník 
tejto súťaže si odniesol diplom a odme-
nu. Po vyčerpávajúcich výkonoch sa všet-

ci posilnili dobrou večerou, ktorú pripra-
vili naše šikovné kuchárky.

Poďakovanie za prípravu slávnosti 
patrí Miškovi Krihovi, Vierke Sabovej aj 
Janke, Jarke, Danke, Andrejke a všetkým 
ostatným zamestnancom. Už teraz sa te-
šíme na ďalší ročník Slávika, ale ešte 
predtým na pripravované aktivity: Kata-
rínska zábava, adventné a vianočné vy-
stúpenia speváckych skupín, Vavrineckej 
trojky, detí zo základných škôl a mater-
skej školy a tiež aj na vystúpenie Zvon-
kohry z Košarísk. 

DK

Veolia Energia Slovensko, a. s., dodá-
vateľ tepla vo Vrbovom, nebude v na-
sledujúcom roku zvyšovať fakturovanú 
cenu tepla. Fakturácia oboch zložiek 
ceny tepla, t. j. variabilnej ceny vo výške 
0,0565 €/kWh bez DPH a fi xnej ceny 
tepla vo výške 149,8331 €/kW bez DPH, 
zostávajú na rovnakej úrovni ako                       
v roku 2019. 

To znamená, že Vrbovčania napojení 
na centrálne vykurovanie budú v roku 
2020 platiť rovnako, samozrejme pri 
predpoklade rovnakej spotreby tepla             
a porovnateľných klimatických pod-
mienok. V nemalej miere to bude závi-

DOBRÁ SPRÁVA PRE VRBOVČANOV
VEOLIA NEZVYŠUJE CENU TEPLA NA ROK 2020

sieť tiež od správania sa užívateľov vy-
kurovaných objektov. Tí odberatelia, 
ktorí v roku 2019 vykonali úsporné 
opatrenia (napr. zateplenie domu,                     
a pod.) budú platiť za teplo ešte menej.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Zálohové platby za dodávku tepla               
a teplej úžitkovej vody pre jednotlivé 
byty spoločnosť Veolia nestanovuje. 

Zálohové platby sú stanovované 
individuálne  správcom na základe 
odhadov ročnej spotreby.

SRDCOM SPIEVAM
DOMOVINA MOJA

 Pod týmto mottom sa niesla 16. no-
vembra v Žlkovciach krajská prehliadka 
šiestich speváckych skupín  a dvoch mie-
šaných speváckych zborov zo Skalice                
a od nás z Vrbového.

Úžasnú  atmosféru nadšenia a  eufórie 
v kultúrnom dome v Žlkovciach vytvorili 
spevácke  súbory  svojou  láskou k spevu 
a k našej domovine. Sme radi, že náš 
„Miešaný spevácky zbor mesta Vrbové“ 
mohol byť pri tom. Veľká vďaka za to  
patrí vedeniu mesta Vrbové, a aj pred-
sedníčke JDS Piešťany, organizátorom 
tohto pekného podujatia a  obci Žlkovce.

Myslím si, že sme dobre reprezentova-
li naše mesto. Dôkazom toho boli i  vety 
ako napr.:  „...vy nás asi klamete, alebo ne-
veríme, že spievate iba od marca 2018...“ 

 Svojimi spevmi a spoločnými tancami 
nás vyprevádzala skvelá „Folklórna sku-
pina zo  Sobotišťa“. Odchádzalo sa nám 
ťažko.

Teraz sa však už tešíme na stretnutie             
s vami. Najbližšie nás čaká vystúpenie     
vo Vrbovom na výročnej členskej schôdzi 
ÚŽS a pripravujeme pre vás a  pre okolie 
mesta Vrbové  „Vianočný koncert.“

Mgr. Anna MOSNÁ

OZNAM
Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Vrbovom organizuje zbierku 

zimného i športového oblečenia, potravín, ako sú: cestoviny, strukoviny, slad-
kosti, múka, cukor, orechy, mak, ovocie, zelenina, hygienické a školské potre-
by, hračky a pod. pre deti Detského domova v Pečeňadoch a Trebaticiach                
k Mikulášovi a Vianociam.

Uvedené darčeky môžu ochotní darcovia priniesť dňa 6. decembra do Domu 
kultúry vo Vrbovom v čase od 14.00 do 16.00 hod., odkiaľ budú ihneď po zbier-
ke prevezené do DD v Pečeňadoch.

Veríme, že ľudia dobrého srdca pomôžu spríjemniť Mikuláša a Vianoce de-
ťom, ktoré sú ochudobnené o rodičovskú lásku, i tento rok, za čo im už vopred 
naša organizácia úprimne ďakuje.
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Pokračovanie zo strany 2.

– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. : 
Marta Titková, rod. Podmelová (podiel 5/32              
– 0,3125 m2 x 5 €) za sumu vo výške 1,56 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 5: 
Miroslav Podmela, rod. Podmela (podiel 5/32 
– 0,3125 m2 x 5 €) za sumu vo výške 1,56 €;
– spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 7: 
Vojtech Klčo, rod. Klčo (podiel 1/8 - 0,25 m2 x 5 €) 
za sumu vo výške 1,25 €.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 183/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je nadobudnutie nehnuteľného majetku – nový 
vybudovaný chodník a vykonané stavebné prá-
ce na chodníku na Ulici gen. M. R. Štefánika pri 
prevádzke reštaurácie KUUT vo Vrbovom                    
v hodnote 1 009,15 eur, ktorý bezodplatne da-
ruje mestu Vrbové fy. ID Centrum, s. r. o., kona-
teľka Jana Drevenáková. MsZ súhlasí s vypraco-
vaním darovacej zmluvy a zaradením daru             
do majetku mesta.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č.184/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 500 € Slovenskému 
Červenému krížu na zabezpečenie svojej činnosti 
na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplate-
né na účet SČK a vyúčtovanie bude vykonané               
v mesiaci december 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 185/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 1000 € Sloven-
skému zväzu telesne postihnutých na zabezpe-
čenie svojej činnosti na rok 2019. Finančné 
prostriedky budú vyplatené na účet SZTP a vy-
účtovanie bude vykonané v mesiaci december 
2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 186/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 500 € Jednote 
dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vr-
bové, na zabezpečenie svojej činnosti na rok 
2019. Finančné prostriedky budú vyplatené na 
účet Jednoty dôchodcov Slovenska, mestská 
organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vyko-
nané v mesiaci december 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 187/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 500 € zabezpe-
čenie činnosti Únie žien Slovenska, základná 
organizácia Vrbové, v roku 2019. Finančné pro-
striedky budú vyplatené na účet Únie žien Slo-
venska, základná organizácia Vrbové a vyúčto-
vanie bude vykonané v mesiaci december 
2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 188/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie účelovej dotácie vo výške 600 € 
na zabezpečenie letného tábora a stretnutie 
mladých rodín a dospievajúcich detí ev. a. v. 
cirkvi vo Vrbovom v roku 2019. Finančné pros-
triedky budú vyplatené na účet ev. a. v. cirkvi  
vo Vrbovom a vyúčtovanie bude vykonané               
v mesiaci december 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 189/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 1000 € Združeniu 
detí a mládeže – Gorazdík na zabezpečenie let-
ných táborov v roku 2019. Finančné prostried-

ky budú vyplatené na účet združenia a vyúčto-
vanie bude vykonané v mesiaci december 
2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 190/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta obci 
Prašník na zabezpečenie osláv 75. výročia SNP 
organizované obcou Prašník, mestom Vrbové, 
VÚC Trnava a SZPB vo výške 500 €. Finančné 
prostriedky budú vyplatené na bankový účet 
obce Prašník a vyúčtovanie bude vykonané 
najneskôr v mesiaci december 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 191/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 600 € na zabez-
pečenie činnosti Slovenského zväzu záhradká-
rov, základná organizácia Vrbové – Vysoké 
Sady v roku 2019. Finančné prostriedky budú 
vyplatené v hotovosti v pokladni MsÚ Vrbové          
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci de-
cember 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 192/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu 
„Rodičia škole vo Vrbovom“ vo výške 500 € na 
zabezpečenie reprezentácie II. Základnej školy 
vo Vrbovom – športový krúžok KIN-BALL, kde            
v septembri 2019 reprezentujú školu a mesto 
Vrbové na Inter G Cup v Hradci Králové v Čes-
ku. Finančné prostriedky budú vyplatené na 
účet občianskeho združenia „Rodičia škole           
vo Vrbovom“ a vyúčtovanie bude vykonané               
v mesiaci december 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 193/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 1000 € pre ob-
čianske združenie „Dotyk života, o. z.,“ na za-
bezpečenie svojej činnosti na rok 2019. 
Finančné prostriedky budú vyplatené na účet 
združenia „Dotyk života, o. z.,“ a vyúčtovanie 
bude vykonané v mesiaci december 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 194/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 500 € pre Parla-
ment mladých mesta Vrbové na zabezpečenie 
svojej činnosti na rok 2019. Finančné prostried-
ky budú vyplatené na účet PMMV a vyúčtova-
nie bude vykonané v mesiaci december 2019.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 195/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie Výročnú správu a konsolidovanú vý-
ročnú správu mesta Vrbové za rok 2018 a sprá-
vu nezávislého audítora o overení konsolidova-
nej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018.

Uznesenie MsZ č. 196/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je na základe odporúčania Komisie kultúry, 
mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis                  
do Kroniky mesta Vrbové za rok 2018, ktorý vy-
pracovala kronikárka mesta Mgr. Edita Kohuto-
vičová.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 197/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. I., § 2, bod 10 - dodatku č. 1                   
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov            
v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, 
Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Me-
toda č. 12/20 a ostatnými nájomnými bytmi              
v meste Vrbové, pridelenie voľného nájomné-
ho jednoizbového bytu II. kategórie, č. 18                  
na prízemí v bytovom dome na Nám. sv. Cyrila 
a Metoda č. 3/2 novej nájomníčke:
– Anna Jamborová, rod. Marináková.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 198/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., § 2, ods. 9 – Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabin-
skej ulici a na Šteruskej ceste (býv. košiar) v meste 
Vrbové, pridelenie voľného nájomného dvojizbo-
vého bytu č. 17 na prvom poschodí v bytovom 
dome na Hrabinskej ul. č. 1726/11 novej nájom-
níčke:
– Monike MAJDANOVEJ, rod. Kollerovej.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 199/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., § 2, ods. 9 - Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabin-
skej ulici a na Šteruskej ceste (býv. košiar) v meste 
Vrbové, pridelenie voľného nájomného bezbarié-
rového dvojizbového bytu č. 3 na prízemí v byto-
vom dome na Hrabinskej ul. č. 1726/11 novej 
nájomníčke:
– Jane PERBECKEJ, rod. Pekarovičovej.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

MESTO VRBOVÉ
pozýva do nášho mesta 
Mikuláša.

Privedie ho k nám
zázračná cesta

5. decembra

o 16.30 hod.

do Domu kultúry.
Mikuláš sa teší na všetky deti, s ktorými spoločne rozsvieti strom-
ček na Námestí slobody.



strana 523/2019

BEŇOVSKÝ A SPIŠSKÁ SOBOTA I
Spišská Sobota je bývalá samostatná 

obec, ktorá bola v roku 1946 administratív-
ne pričlenená k mestu Poprad. Nachádza sa 
v jeho severovýchodnej časti smerom na 
Matejovce, známe fi rmou, ktorej výrobky 
(automatické pračky) máme azda v každej 
domácnosti. Centrum mestečka, ktoré bolo 
kedysi nadradené Popradu, s takmer 2 900 
obyvateľmi leží na ľavobrežnej riečnej terase 
rieky Poprad v nadmorskej výške asi 675 m.

Od roku 1786 nesie súčasný názov, ktorý 
napovedá o tunajších trhových právach                
a dni, kedy sa tunajšie trhy konávali. Jej ne-
mecký názov Georgenberg súvisí s patrocí-
niom tunajšieho kostola, maďarský názov 
Szepesszombat je doslovným prekladom 
slovenského názvu.

Prvá písomná zmienka o Spišskej Sobote 
je z roku 1256 v listine Belu IV., kde sa uvá-
dza ako jedno z hraničných miest (Forum 
Sabbathe). V ďalšej listine z roku 1273 sa 
spomína ako Sanctus Georgius.

Mestské privilégiá získala obec roku 1271. 
Od roku 1876 sa stala sídlom slúžnovského 
okresu Spišskej župy, okresného súdu a da-
ňového úradu.  V rokoch 1412 – 1772 bola 
jedným zo šestnástich sídiel tzv. spišského 
zálohu, ktorý uhorský kráľ a cisár rímsko-ne-
meckej ríše Žigmund Luxemburský dal do 
zálohu Poľsku za pôžičku na vojnovú výpra-
vu proti Benátkam.

Spišská Sobota bola centrom cechov 
(obuvníckeho, čižmárskeho, krajčírskeho, 
kožušníckeho a gombičkárskeho), obchodu 
a kultúrneho života. V obchode konkurovala 
dokonca aj vyspelej Levoči a neďalekému 
Kežmarku. Po tatárskom vpáde počet do-
mácich obyvateľov Spišskej Soboty postup-
ne prevyšuje nemecké obyvateľstvo, ktoré 
sa podľa saského privilégia z roku 1271 zao-
beralo poľnohospodárstvom a remeslami. 
Prisťahovalci sa spravovali vlastným prá-
vom, mali spoločného comesa – spišského 
grófa a svoje práva si upevnili v Zväzku 24 
miest, do ktorého patrila aj Spišská Sobota. 
Podľa údajov z roku 1278 a 1298 aj spišsko-
sobotský farár bol členom Bratstva farárov 
24 spišských miest. Mesto sa hospodársky      
a stavebne vzmohlo v 15. storočí, jeho 
vzostup začína v 2. polovici 16. storočia. Vý-
razom toho je aj privilégium z roku 1567, 
ktoré okrem týždenných trhov povoľuje aj 
dva jarmoky. Listina poľského kráľa Žigmun-
da z roku 1551 potvrdzuje cechové pravidlá 
spoločných cechov pekárov, mäsiarov, kraj-
čírov a obuvníkov v Spišskej Sobote. Zo-
znam domovej dane z roku 1579 dáva mož-

Dominantné budovy spišskosobotského námestia

nosť určiť aglomeráciu mesta a tiež aj počet 
a zamestnanie jeho obyvateľstva, v ktorom 
prevažujú remeselníci. V meste žil vtedy aj 
značný počet tovarišov a učňov, ktorí sa brá-
nili proti sociálnej nespravodlivosti a vyvolá-
vali sociálne nepokoje.

Za betlenovského povstania mesto opev-
nili a na výpadových cestách postavili dve 
mestské brány a namiesto hradobného 
múru pospájali zadné hospodárske trakty 
domov v súvislý obranný rad. Rast a prospe-
rita mesta trvala ešte aj v 17. storočí, takže   
v roku 1700 tu bolo 828 obyvateľov a podľa 
domovej dane z roku 1731 mala Spišská So-
bota 115 domov. Najväčší rozvoj mestečko 
zaznamenalo v 18. storočí, o čom svedčí 
údaj, že v roku 1773 tu bolo 126 remeselníc-
kych majstrov. Že išlo o mestečko vzdelan-
cov, svedčí fakt, že tu bolo už v roku 1824 
(ako v jedinom spišskom meste) kníhkupec-
tvo. Ešte v tom istom storočí však nastáva 
stagnácia, ktorú ani opätovné pripojenie 
mesta k Uhorsku v roku 1772 neodstránilo.

Pokles remeselnej výroby sa prejavil zrej-
mým úpadkom. Počet obyvateľov však ne-
stagnoval. Kým v roku 1869 mala Spišská 
Sobota 803 obyvateľov, do roku 1940 vzrás-
tol počet obyvateľstva na 2 506 osôb.

Koniec 19. a začiatok 20. storočia neprinie-
sol pre Spišskú Sobotu významné zmeny. 
Kapitalistická priemyselná výroba zasiahla 
mesto len v slabej miere, založené boli len

Pôvodne renesančný dom Hönschovcov v roku 1663 (č. 21) s pamätnou tabuľou              
a studňou. Je spojený so susedným – ružovým domom a vlastníctvom rodiny Kollá-
rovcov. Prevádzkujú tu penzión Atrium s reštauráciou a kaviarňou. Bol upravova-
ný v zadnom trakte v roku 1961 a do dnešnej podoby po r. 2000.

menšie továrne na spracovanie ľanu, kovo-
výroba, elektráreň, pálenica a píla. V roku 
1869 tu bola založená sporiteľňa pre päť 
hornospišských miest. Koncom 19. storočia 
nastala rivalita medzi Spišskou Sobotou               
a Popradom, ktorá sa skončila v prospech 
Popradu, kam sa v roku 1883 preniesol slúž-
novský obvod a kde v roku 1927 zriadili 
okresné sídlo. 

Vzhľadom na veľký počet zachovaných 
stavebných pamiatok skĺbených v jednotný 
neporušený sídelný organizmus, bola histo-
rická Spišská Sobota v roku 1950 vyhlásená 
za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Mestský erb Spišskej Soboty, ktorý jej 
udelil panovník Ferdinand III. v roku 1647, 
má postavu sv. Juraja na štíte a  je typom 
hovoriaceho erbu. 

Do Spišskej Soboty sa dostaneme pešo      
z popradského hlavného Námestia sv. Egí-
dia asi za cca 15 – 20 minút (1,5 km) chôdze. 
Najskôr popri rieke Poprad okolo moderné-
ho pravoslávneho chrámu, AquaCity  a fut-
balového ihriska či vodnej nádrže neďaleko 
sútoku Popradu a Velického potoka. Na jej 
severnom okraji (odkiaľ je už viditeľná veža 
spišskosobotského kostola) nás poľná cesta, 
Ulica Boženy Němcovej a Pod bránou, prive-
die priamo k tomuto Chrámu sv. Juraja, čiže 
na Sobotské námestie. 

Pozor, necestujte vlakom do stanice Spiš-
ská Sobota, lebo budete bližšie k centru Po-
pradu. Priamo mestskou pamiatkovou re-
zerváciou Spišská Sobota železničná trať 
nevedie. Museli by ste z nej absolvovať pešo 
dlhšiu cestu, ako odporúčam vyššie.

Kto Spišskú Sobotu navštívil napr. v se-
demdesiatych rokoch 20. storočia, neverí 
vlastným očiam ako sa zmenila. Ošarpané            
a zanedbané námestie nemalo jediný dom  
s fyziognómiou hodnou povšimnutia, iba ak 
ako negatívny príklad. Zdalo sa, že jej pô-
vodná krása zanikne. Našťastie, nestalo sa. 
Dnes by si každý návštevník v duchu pomys-
lel: „Tak, tu by som chcel bývať.“ Útulné pito-
reskné mestečko s  námestím tvaru vretena 
zovretým severným a južným radom do- 
mov, jedným krajším ako druhým. Prevažu-
júca pôvodná gotika a renesancia tu má jed-
noduchú podobu, avšak verne pripomína 
danú dobu, keď síce mestečko nemalo 
hradby, ale zovretie domov ich funkčne na-
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hradilo. Nájdete tu architektonické prvky 
spomenutých slohov ako zo šlabikára (por-
tály, arkiere, klenby, štuky, sgrafi tá, atď.).

Najstaršou stavbou na námestí je v zá-
padnej časti námestia pôvodne neskororo-
mánsky Chrám sv. Juraja z roku 1273, ktorý 
bol v roku 1464 goticky prestavaný a repre-
zentuje typickú spišskú gotiku s charakteris-
tickým stredovým nosným pilierom.

Z pôvodného neskororománskeho kosto-
la sa zachovali niektoré fragmenty – južný 
portál, obvodové múry lode a hranatá veža.               
V 15. storočí  a začiatkom 16. storočia bol 
kostol vybavený gotickou výzdobou – piati-
mi gotickými oltármi.

Nie div, že sa tu akoby „udomácnil“ Majster 
Pavol z Levoče so svojím dielom. Predstavuje 
ho predovšetkým hlavný oltár z roku 1516             
s jeho Poslednou večerou, ktorá akoby kopí-
rovala tú levočskú. Hodnotná je aj Kaplnka 
sv. Anny. Vľavo od hlavného oltára sa nachá-
dza najstarší oltár Panny Márie z roku 1464, 
ktorého autor je neznámy. Na oltári sv. Anto-
na pustovníka z roku 1503 sú výnimočné 
maľby na krídlových tabuliach. Zo 17. storo-
čia je v kostole dominantný organ, organová 
skriňa a baroková kazateľnica z dielne P. 
Grossa. Hodnotná je aj neskorogotická Kalvá-
ria z roku 1489, jedna z kompletných, kde 
okrem Ježiša Krista, Panny Márie a sv. Jána 
pod krížom sú umiestnení aj obaja ukrižova-
ní lotri. Kostol sv. Juraja získal ocenenie Kul-
túrna pamiatka roka 2011. Kostolná veža je 
šikmá, podobne ako vo Vrbovom.

V bezprostrednej blízkosti kostola, resp. 
jeho obvodového múru, sa nachádza zvoni-
ca z roku 1598. Je tiež typicky spišská, aké 
(podobné) nájdeme aj v Poprade, Kežmarku 
či Podolínci. Spišskosobotská, ako najväčšia 
z nich, je dielom U. Materera a vznikla na 
mieste staršej drevenej stavby. Zaklenutá 
bola v roku 1657. Zvonica je bloková, samo-
statnestojaca a má štvorcový pôdorys.

Pamätná tabuľa manželky Mórica            
Beňovského v Spišskej Sobote.

Pri barokizácii v rokoch 1728 – 1755 bola od-
stránená jej renesančná atika, ktorá bola 
nahradená barokovou volútovou. Zvukové 
okná upravené počas barokovej úpravy zvo-
nice sú zdvojené. Kolekcia zvonov vo veži je 
pôvodná, najstarší zvon je zo 14. storočia, 
ďalší z roku 1511 a pochádza od zvonolejára 
J. Wagnera. Posledné dva zvony sú z rokov 
1564 a 1779. Oprava zvonice sa udiala v 
roku 1956 a neskôr. Vo zvonici v súčasnosti 
sídli informačná kancelária, kde je výber su-
venírov a publikácií o Spišskej Sobote a reá-
liách s ňou súvisiacich. 

Medzi oboma týmito národnými kultúrny-
mi pamiatkami bol postavený stĺp Immacu-
laty. Je pamiatkou na navrátenie Spišskej 
Soboty z poľského zálohu. Plastika Immacu-
laty je na vysokom stĺpe s dórskou hlavicou. 
Okolo stĺpa bolo kedysi  kamenné zábradlie.

Bývalá radnica východne od farského kos-
tola bola postavená na starších základoch 
ako poschodová bloková stavba so stred-
nou chodbou. Po požiari v roku 1775 objekt 
upravovali a na fasáde stvárnili v luiséznom 
duchu. 

V stredoveku sa na tomto mieste okrem 
radnice nachádzali mäsiarske krámy, od-
stránené v 19. storočí.

Na západnom okraji parku stojí pamätník 
v tvare pylónu. Bol postavený v roku 1898 
na 50. výročie revolúcie v meruôsmych ro-
koch.

Jedinečnou pamiatkou na významné trhy 
v mestečku bola Mierka na obilie. Bola to 
kruhová nádoba na kamennom podstavci          
s vyhĺbenou vnútornou časťou a  datovaním 
r. 1725 umiestnená v susednom parku na 
námestí.

Do vretenovitého námestia sú situované 
hlavnou fasádou meštianske domy v rado-
vej zástavbe na úzkych parcelách. Vonkajší 
obvod parciel uzatvárali husto úzko vedľa 
seba radené kamenné hospodárske budo-
vy, ktoré súčasne tvorili aj obranu mesta.            
V dispozičnom riešení domov sa vyskytujú 
prejazdné a sieňové typy. Sú dvojtraktové            
s  klenutým prejazdom alebo sieňou, s po-
strannými za sebou radenými obytnými 
miestnosťami. Na poschodí boli spravidla 
dielne a sklady. Osobitnú skupinu tvoria re-
meselnícke domy na severnej strane ná- 
mestia s mohutnou lomenicovou šindľovou 
strechou, ktorá vyčnieva nad chodník alebo 
má na švíku sedlových striech dlhé chrliče. 
Prevažná časť domov je zo 16. a 17. storočia.

Južný rad domov má nepárne popisné čís-
la a severný párne, z nich pri úprave  jedné-
ho z domov sa myslelo na hrdinu Beňovské-
ho, lebo nesie nápis „Eat & living Beňovský“. 
Celá mestská pamiatková rezervácia má  

Vstup do reštaurácie s názvom Beňovský
– Eat & Living.Dom s reštauráciou s názvom Beňovský – Eat & Living.

spolu šesťdesiat meštianskych domov a šty-
ri verejné budovy (dva kostoly, zvonicu a bý-
valú radnicu).

Pred severným radom oproti bývalej rad-
nici a zvonici je medzi dvoma susednými do-
mami stará reštaurovaná studňa. Možno 
patrila aj domu Hönschovcov (Henských)             
a možno z nej pil aj Móric Beňovský, ktorý             
v tomto dome nejaký čas býval (v rokoch 
1767 – 1768). Tunajšia pamätná tabuľa 
oznamuje, že v tomto dome sa v dotyčnej 
rodine narodila a  žila ich dcéra Zuzana, 
manželka Mórica Beňovského (súradnice 
N49°03.932 E020°18.935).

Do Spišskej Soboty Móric Beňovský „za-
blúdil“ po potulkách severnejšími regiónmi 
Európy. V Poľsku sa zoznámil so svojím bu-
dúcim švagrom Pavlom Hönschom (* 25. 
11. 1747 Spišská Sobota – † 25. 5. 1786 Ma-
dagskar), ktorého navštívil po tom, čo sa dal 
v Hamburgu zverbovať za námorníka a loď, 
na ktorej slúžil, nebola tá pravá. Kľukatou 
cestou sa vrátil na Spiš, kde skúša šťastie 
ako žoldnier, ale mal aj dosť času na zozná-
menie sa so 16-ročnou sestrou svojho dob-
rodružného priateľa. Citové vzplanutie tejto 
krásnej spišskej Nemky a mäsiarovej dcéry 
vyústilo do svadby uzavretej v poľskej de-
dinke Wielkanoc, nachádzajúcej sa v blízkos-
ti Krakova. Pravdepodobne preto práve tu, 
lebo Zuzana bola evanjelička a tunajší evan-
jelický kostol ešte vtedy nestál, až od roku 
1777. Okrem toho bola už tehotná, lebo naj-
starší synček Samuel sa narodil v decembri 
1768. Žiaľ, ako ani nie 4-ročný zomrel 22. 9. 
1772, takže otec Móric Beňovský ho vlastne 
ani nepoznal.

Pobyt Mórica Beňovského na Spiši mal aj 
iné dobrodružné stránky. V roku 1764 ho            
v Levoči súdili za odpadlíctvo od katoliciz-
mu. V roku 1768 je Mórici Beňovský uväzne-
ný na Ľubovnianskom hrade za nezákonné 
organizovanie vojenskej jednotky. Nebol by 
však mužom činu, keby neušiel pravdepo-
dobne za pomoci prešovských slobodomu-
rárov. O rok neskôr sa stáva vojakom v Poľ-
sku, bojuje na strane konfederácie. Bije sa 
udatne, čoskoro utŕži zranenie, nasleduje 
zajatie. To je však už ďalšia, a ešte dob-
rodružnejšia, kapitola jeho života.

RNDr. Viktória KANDRÁČOVÁ, PhD.

Dokončenie v budúcom čísle Hlasu          
Vrbového.
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FESTIVAL MÓRIC BEŇOVSKÝ VRBOVÉ 2019 – ZHRNUTIE
Z iniciatívy občianskeho združenia 

Slovak Double Bass Club Slovakia, kto-
ré zastrešuje Mgr. art. Ján Krigovský, 
PhD. a vďaka ústretovosti primátorky 
mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggio-
vej vznikla spolupráca pri organizovaní 
Festivalu Móric Beňovský Vrbové. Ko-
nali sa už dva ročníky (2018, 2019) kon-
certov s rôznym zameraním  a žánrami 
v oblasti prevažne barokovej hudby, 
hudby 17. až 20. storočia. Každý rok 
odzneli na rôznych miestach nášho 
mesta (Kúria M. Beňovského, Kostol sv. 
Gorazda a sv. Martina, Evanjelický kos-
tol a. v. a tiež Dom kultúry), diela zná-
mych i menej známych skladateľov mi-
nulosti i súčasnosti. Bola to široká škála 
diel a vystriedalo sa v ich interpretova-
ní veľa umelcov zo Slovenska, Maďar-
ska, Rakúska, Čiech a Moravy a tiež Poľ-
ska, rovnako sa prezentovali aj mladí 
umelci, všetko vo vysokej kvalite pred-
vedenia.  V roku 2018 sa uskutočnilo 
päť koncertov, tento rok štyri. Účinko-
vali v nich rôzne zoskupenia ako: Colle-
gium Wartberg, Bass Band, World 
Trombitas, Wien Tafel Music, ako aj só-
loví umelci: Jolanta Sosnowska (PL)                 
- sopránová píla, Fritz Kircher a Wolfram 
Fortin (AT), Viktória Herenčár (HU)                  
- cimbal, Ján Kružliak (SK), Jozef a Július 
Horváthovci (SK, Slov. fi lharmónia), atď.

Cieľom týchto podujatí bolo v prvom
rade priniesť do Vrbového a naučiť di-
vákov vnímať vážnu hudbu dávnych 
rokov ako niečo povznášajúce a veľmi 
interesantné. Veď takýmto spôsobom 
sa pred viac ako dvesto rokmi „bavili“ 
ľudia tej doby. Dnes máme pretlak toľ-
kých žánrov modernej hudby, ktorá 
nám znie z rádií, mobilov a televízorov, 
že už ťažko zostáva priestor ísť na kon-
cert vypočuť si „starú hudbu“, ako ju 
nazývajú jej protagonisti.

Koncerty sa stretali s rôznym záuj-
mom obyvateľov nášho Vrbového                   
a okolia. Boli koncerty, kde bolo poma-
ly menej účastníkov, ako umelcov, ale 
boli aj také, ktoré prekvapili organizá-
torov vysokým záujmom. Veď počuť 
naživo diela Ludwiga van Beethovena, 
Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna, 
Jana Křtitela Vaňhala, Dmitrija Šostako-
viča, Davida Heyesa či súčasných skla-
dateľov  Reinholda Gliera, Jevgenija Ir-
šaia, Víťazoslava Kubičku, Peterisa 
Vasksa, Miloslava Gajdoša a iných, bol 
vždy veľkolepý zážitok. Rovnako ako 
predvedenie veľkolepého diela Beetho-
vena Sedem posledných slov Spasiteľa 
na kríži s účasťou herca a recitátora 
Štefana Bučku. Viem, nie je to ľudová 
zábava a takáto hudba nemusí zaují-
mať široké vrstvy obyvateľov mesta. Je 

to ale prijateľné, aj žiadané spestrenie 
kultúrnych podujatí, ktoré pritiahne 
veľa ľudí aj zo širokého okolia, dokonca 
aj z Piešťan, kde sú takéto aktivity čas-
tejšie vzhľadom na kúpele. Zostáva mi 
len skonštatovať, že mesto na čele s 
pani primátorkou majú trvalý záujem o 
takúto prezentáciu umenia a určite 
bude spoluorganizovať ešte ďalšie roč-
níky Festivalu Móric Beňovský. Mojím 
želaním je, aby sa stali tradíciou nášho 
mestečka            a naučili ľudí vnímať a 
milovať aj takúto hudbu. A navyše 
budú viesť hudobne nadané deti prí-
kladom, aby sa venovali tomuto vzne-
šenému povolaniu. Ich účasť na kon-
certoch spolu s učiteľmi Cirkevnej 
základnej umeleckej školy by mala byť 
samozrejmosťou, veď kde inde ako na 
koncertoch uvidia naživo hudbu, ktorú 
vidia len v notovej osnove... 

Musím aj spomenúť, že koncerty mali 
ešte jeden ušľachtilý rozmer. Všetky 
boli charitatívne benefi čné, tzn. s dob-
rovoľným vstupným, ktorých výťažky sa 
po dohode s vedením mesta venovali 
sociálne slabým rodinám alebo cho-
rým deťom na ich liečbu. Takto ste vy, 
účastníci koncertov prispeli ku krajšie-
mu životu  a pomoci tým, ktorí to potre-
bujú.

Ing. Ján PRIEVOZNÍK

Podujatie organizujú mesto Vrbové
a o. z. Cesta pomoci – Way to Help.

Námestie slobody Vrbové.
18. – 22. decembra

vždy od 16.00 do 20.00 hod.

Je pripravená pestrá ponuka „vianočného“ tovaru, občer-
stvenie, kultúrny program.
Podrobný program uverejníme v budúcom čísle.
Príďte si s rodinou a priateľmi vychutnať predvianočnú               
atmosféru!

MALÉ VIANOČNÉ VRBOVSKÉ TRHY

SADENIE STROMČEKOV
Spoločnosť Semikron sa už dlhodobo 

venuje aktivitám, ktoré prispievajú ku 
skrášleniu nášho mestečka. Zamest-
nanci spoločnosti Semikron v piatok 8. 
novembra vysadili 15 stromov.

Na Ulici Pavla Jantauscha pri Kostole 
sv. Gorazda sme vysadili 8 gaštanov              
a 3 javory. 4 lipy majú svoje miesto na 
Športovej ulici na Mestskom futbalo-
vom štadióne vo Vrbovom. K iniciatíve 
sa pripojili aj žiaci II. Základnej školy zo 
Športovoturistického krúžku, ktorí nám 
s výsadbou pomohli. Sme radi, že sme 
mohli  prispieť k obnove zelene v na-
šom meste.
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VRBOVSKÍ GYMNAZISTI OTVORILI 1. ROČNÍK DRAMATICKÉHO FESTIVALU
Dňa 14. novembra sa uskutočnil výnimoč-

ný dramatický festival v anglickom jazyku 
„Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavské-
ho samosprávneho kraja a mesta Vrbové. 
Festival bol určený pre žiakov 1. – 4. ročníka 
bilingválnych slovensko-anglických tried.

Divadelné skupiny zostavené zo študen-
tov Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom           
a Gymnázia I. Kupca v Hlohovci predstavili 
obyvateľom a žiakom základných škôl z Vr-
bového svetoznáme diela W. Shakespeara 
netradičným spôsobom. Jednotlivé vystúpe-
nia pozorne sledovala odborná komisia, 
ktorú tvorila primátorka mesta Vrbové Dott. 
Mgr. Ema Maggiová, zástupkyňa Cirkevnej 
základnej umeleckej školy vo Vrbovom                    
a Štátnej jazykovej školy v Trenčíne. Ich úlo-
hou bolo hodnotiť jazykovú úroveň  a celko-
vý umelecký dojem.

Na záver za búrlivého potlesku obecen-
stva Dott. Mgr. Ema Maggiová odovzdala 
ocenenia novým hereckým hviezdam, pri-
čom víťazné ocenenie si v tomto roku odná-
šali študenti z Hlohovca. Sme nesmierne 
pyšní na výkony všetkých študentov na ja-
visku a ďakujeme obecenstvu v kultúrnom 
dome vo Vrbovom za úžasnú atmosféru!

GY

DŇA 11. 11. O 11. HODINE A 11. MINÚTE
Zvuk zvonov v tento deň a v tomto ne-

tradičnom čase sprevádzal na mnohých 
miestach po celom svete spomienku na 
ukončenie 1. svetovej vojny pred 101 
rokmi. Jedenásty november, sa nazýva 
aj Deň červených makov alebo Deň ve-
teránov. K tejto tradícii sa každoročne 
pripájame i v našom meste. Keď sa ro-
zozvučali vrbovské zvony, primátorka

Dott. Mgr. Ema Maggiová si spolu                 
s členmi Jednoty dôchodcov Slovenska 
uctila pamiatku padlých položením 
venca k pomníku na námestí. Do podu-
jatia sa okrem mesta Vrbové a Jednoty 
dôchodcov Slovenska zapojili aj oba 
farské úrady.

GD

VÝZVA
Spoločnosť Západoslovenská distri-
bučná, a. s., v súlade s ustanovením           
§ 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 záko-
na č. 251/2012 Z. z. o energetike                         
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov vy-
zýva vlastníkov, nájomcov a správ-
cov nehnuteľností na odstránenie            
a okliesnenie stromov a iných po-
rastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky ener-
getických zariadení distribučnej sú-
stavy, a ktoré sa nachádzajú na ich 
nehnuteľnostiach najneskôr do 7. ja-
nuára 2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k od-
stráneniu alebo okliesneniu stromov  
a iných porastov vlastníkom, vykoná 
tieto úkony spoločnosť Západosloven-
ská distribučná, a. s., a za týmto úče-
lom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov vstúpi na dotknuté po-
zemky.


