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Ten prekrásny Vianoc čas
zosilňuje city v nás:
radosť dávať, pomáhať
i pre iných sa namáhať.

Kiežby nielen  na Vianoce
láska zaplavila srdce!
Kiež v celom roku dvadsiatom
žije láskou každý dom!

                            Želajú
Mestský úrad Vrbové, ZO Únie žien Slovenska Vrbové,

MS Slovenského Červeného kríža Vrbové

Radostné vianočné sviatky a šťastlivý nový rok čitateľom Hlasu Vrbo-
vého a všetkým občanom nášho mesta zo srdca želá

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta
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VO VRBOVOM ZÁKAZ STÁTIA NÁKLADNÝM VOZIDLÁM

Mesto Vrbové, celé jeho zastavané územie, tvorí vďaka značkám umiestneným pri vstupe do neho od Krakovian, 
Šterús a Prašníka zónu s dopravným obmedzením. Každému vodičovi je jasné, o aké obmedzenie ide - zákaz státia 
autobusov a nákladných vozidiel okrem vyhradených parkovísk. Reálne sa však zdá, ako by to všetci nechápali. Po 
našich verejných komunikáciách a priestranstvách vidíme stáť nielen autobusy, ale aj nákladné autá a kamióny. 
Na žiadosť čitateľov na tieto skutočnosti upozorňujeme. Dúfame, že prevencia je lepšia ako sankcie. 

-rb-, foto GD

Informujeme verejnosť, že vďaka úsi-
liu piešťanskej nemocnice na čele s ria-
diteľom MUDr. Štefanom Kóňom a vďa-
ka vrbovskému zdravotnému stredisku 
na čele s majiteľkou Mgr. Emíliou Ben-
kovou, mestu Vrbové na čele s primá-
torkou Dott. Mgr. Emou Maggiovou               
a okolitým dedinám sa uskutoční 19. 
decembra predpoludním otvorenie re-
konštruovanej rehabilitačnej ambulan-
cie vo Vrbovom. Nové prístroje umožnia

okrem doterajších služieb poskytovať 
aj ďalšie (elektroliečba, magnetická re-
zonancia, ultrazvuk).

Je to pekný vianočný darček nielen 
pre Vrbovčanov, ale aj obyvateľov šir-
šieho okolia pre upevnenie zdravia. Fi-
nančnú podporu na realizáciu tohto 
prepotrebného zámeru poskytli zmie-
nené subjekty, vrátane mesta Vrbové.

-rb-

VIANOČNÝ DARČEK PRE ZDRAVIE

V duši sa zotmelo,
v srdci zostal chlad,
veď odišiel niekto,
čo život mal tak rád.

Dňa 18. decembra si pripomína-
me 6. výročie, čo nás navždy opus-
til môj manžel, náš otec, dedko               
a pradedko 

Jozef KURINEC.

Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. 
Smútiaca rodina.

P/P1-No 3712/19

†

UŽ FUNGUJE
Od 8. novembra bola zatvorená čer-

pacia stanica pohonných hmôt vo Vr-
bovom na Piešťanskej ceste z dôvodu 
rekonštrukcie. Po mesiaci sa ju podari-
lo opäť sprevádzkovať.

-rb-
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Michal VALO
Jozef KUCHTA
Marta KARLÍKOVÁ
Ľudmila SUDOROVÁ
Milan ŠTEFANKA
Eva KALUSOVÁ
Janka BOHUNICKÁ
Daniela REMIŠOVÁ
Terézia KOPONNOVÁ

Ján KYBA
Ladislav MIHALIČKA

Mikuláš LENKO
Eva FAJNOROVÁ
Božena TISOVÁ
Štefan FODOR
Ján JÁGERSKÝ

Anna KLČOVÁ
Ján ČANECKÝ
Anna CHUDÁ
Jana BABIAKOVÁ

Peter KOŠTÁL

Milan BIELKA
Vladimír BUBÁK
Judita MIŠECHOVÁ
Emília MIŠECHOVÁ

Viliam GONDÁL
Elena BELANSKÁ
Helena VALOVIČOVÁ
Ladislav NIZNER
Anastázia MEGOVÁ

Valéria KULOŠTIAKOVÁ
Mária KMENTOVÁ
Vladimír HULVAN

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

Dňa 12. decembra uplynie sedem rokov od smrti

Márie KLČOVEJ,
rodenej Sigetovej

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel s deťmi a rodinami.

Zádušná sv. omša bude slúžená v Kostole sv. Gorazda 
12. decembra o 18.00 hod.

-N-

†

Už navždy ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, ale 
tí, ktorí ťa milovali a mali radi, nikdy neprestanú na teba 
spomínať.

Dňa 19. decembra si pripomíname 11. výročie úmrtia 
nášho otca a dedka 

Jána SVITKA

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú dcéra Anka a nevesta Alena s rodinami.

Čo nám bolo drahé, osud vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Nezabúdame, 
len sa už 9 rokov učíme žiť s tým, že nie si medzi nami. Roky plynú, ubieha čas, 
spomienky na rodičov zostávajú navždy v nás. Dňa 30. decembra si pripomí-
name 9. výročie úmrtia našej mamy

Amálie ŠVAROVEJ

S milou spomienkou dcéra Alena a syn Miroslav s rodinami.
P/P1-No 3668/19

†

†

Dňa 2. januára 2020 si pripomíname 10. výročie úmrtia našej 

Márie Kostadinov GANEVOVEJ

S úctou na ňu spomínajú dcéry Mária, Janka, Tatiana a syn Dimiter s rodina-
mi.

-N-

†

Na Štedrý deň uplynie rok od úmrtia 
nášho slávneho rodáka, futbalovej 
legendy Jozefa Adamca. Pripomíname 
si ho básňou, ktorú na jeho pamiatku 
zložil priateľ.
 

ZA JOŽKOM ADAMCOM!
 
Kráľovi!
Vždy, keď si naplníme sklenky
vynárajú sa nám spomienky!
Trvajú a žijú  v nás,
často odídu, no vrátia sa zas!
 
Aj na našu históriu futbalu,
máme spomienku nemalú!
Nádherná to bola vec,
keď strieľal góly Jožko Adamec!
 
Boli sme v prekrásnej eufórii,
keď strelil tri góly Brazílii!
Pekné to boli chvíle,
aj keď ho povolali do Chile!

Výborný futbal predvádzal,
viacnásobný strelcov kráľ!
Za všetky nastrieľané góly,
sme mu vždy vďační boli! 

Nespyšnel na nebeskom území,
zostal tu s nami na zemi!
Spolu sme koštovali vínečká,
vzájomne si tešili srdiečka!
 

PS:
No posledný štedrý deň,
bol pre neho najčiernejší deň!
Strelil si vlastný gól!
Prvý aj posledný bol!
Odišiel do futbalového neba,
Petrovi a anjelom predvádzať,
svoj futbalový chleba!
Sme hrdí na to, že bol!
Zostaneš v našich srdciach,
náš veľký futbalový idol!
 

Spi sladko Jožko!
TITUS

Nezomreli.
Spia, majú len sen. Je krásny,
sníva sa im o tých, ktorých milovali
a ktorí milujú ich.
 
V týchto dňoch uplynuli dva roky 
od smrti našich drahých rodičov                 
a starých rodičov 
 

Ing. Michala BRAŠKA
a  

Vilmy BRAŠKOVEJ
z Vrbového.

 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.
 
S láskou, úctou a vďakou dcéra                 
a synovia s rodinami.

P/P1-No 3700/19

†
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PARKOVISKO NA ULICI 6. APRÍLA VO VRBOVOM DOSTALO 
NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH

Investorom bolo mesto Vrbové, cel-
kovo vynaložené náklady predstavovali 
čiastku 101 077,50 eur. Práce realizova-
la na základe plnenia rámcovej zmluvy 
fi rma CS, s. r. o., Trnava. Práve obnova 
tohto parkoviska patrila medzi jeden              
z najsľubovanejších bodov predvoleb-
ných programov kandidátov na primá-
torov i poslancov, vždy pred komunál-
nymi voľbami v meste Vrbové. 

Uskutočneniu obnovy predchádzala 
infokampaň, keď objednávateľ prác žia-
dal motoristov zo sídliska oznamom za 
stieračmi o preparkovanie vozidiel. Via-
cerí obyvatelia Vrbového sa k pripravo-
vanej investičnej akcii s prekvapením 
vyjadrovali: „My sme už ani neverili, že 
sa obnovy parkoviska dožijeme“ alebo 
„Pokiaľ neuvidím, neuverím!“ Presvedčili 
ich až cestárske mechanizmy prichádza-
júce na miesto realizácie prác.

Napriek nevyspytateľnému októbro-
vo-novembrovému počasiu sa podarilo 
dielo zrealizovať podľa stanoveného 
harmonogramu. O celkovej priazni 
okolností svedčí skutočnosť, že päť mi-
nút po dokončení posledného pásu as-
faltového koberca začalo pršať. V prí-
pade vlhkosti podložia alebo dažďa by 
totiž museli byť práce zastavené.

Realizačné práce pribrzdili iba vyskyt-

V posledný októbrový týždeň začala frézovaním povrchu parkoviska na 
Ulici 6. apríla vo Vrbovom jeho dlho očakávaná obnova. Reč je o pôvodnej 
panelovej ceste z obdobia výstavby obytného bloku, ktorá bola medzi 
miestnymi prezývaná aj ako „tankodróm na 6. apríla“. Práce pokračovali 
úpravami kanalizačných poklopov a vpustí s následným pokladom asfalto-
-betónového koberca. Pre lepšiu manipuláciu so štvorkolesovými tátošmi 
boli tiež uskutočnené úpravy deliacich ostrovčekov vnútrobloku. Finálnym 
krokom obnovy bolo  maľovanie vodorovného parkovacieho značenia. 

nuté nepredvídané skutočnosti s dôvo-
dom vzniku v minulosti. V prvom prípa-
de to bolo pri frézovaní odkrytie po-
merne rozsiahlej diery pod pôvodným 
panelovým povrchom parkoviska, kto-
rú bolo treba vyplniť liatym betónom,               
a v druhom prípade to bolo v minulosti 
nedostatočne hlboko uložené plynové 
potrubie, keď pri výmene cestných ob-
rubníkov prišlo k jeho poškodeniu.  

Ako náhradný priestor pre parkova-
nie áut poskytlo mesto v rámci „prvej 
pomoci“ k dispozícii novokúpený poze-
mok - odstavnú plochu v areáli bývalé-
ho SOU, ktorá bude podľa vedenia rad-
nice aj v budúcnosti, po celkovej 
revitalizácii a povrchovom spevnení 
plochy slúžiť občanom Vrbového ako 
parkovisko. Spomenutú nehnuteľnosť 
mesto vo verejnom záujme odkúpilo 
od súkromného developera z Malaciek, 
ktorému sa pre blízkosť pozemku                     
k obytnej zóne neudelením stavebné-
ho povolenia nepodarilo zrealizovať 
svoje plány výstavby.

Je verejným tajomstvom, že v priebe-
hu troch desaťročí existencie sídliska 
práve preťažené zásobovacie vozidlá 
spôsobili rapídne zhoršovanie stavu 
povrchu parkoviska. Z iniciatívy obyva-
teľov tejto lokality pribudla pri vjazde

do parkoviska dopravným inšpektorá-
tom schválená a mestom Vrbové osa-
dená dopravná značka Zákaz vjazdu 
vozidiel nad 12,5 tony, okrem vozidiel 
vývozcu komunálneho a triedeného 
odpadu Marius Pedersen. 

Obchodné prevádzky na Beňovské-
ho ulici, ktoré majú svoje zásobovanie 
riešené práve prejazdom cez vnútrob-
lok na Ulici 6. apríla boli o tomto pláno-
vanom kroku mesta v dostatočnom 
časovom predstihu informované, aby 
sa stihli na chystanú skutočnosť pripra-
viť.    

Zásobovať viac krát denne s menšími 
autami, čo je v podobných obytných 
zónach v západnej Európe bežná prax. 
Argument, že podnikateľom tým vznik-
nú zvýšené náklady, neobstojí, mestu 
Vrbové tiež nutnosťou obnovy parko-
viska vznikli nemalé náklady, ktoré nie 
je možné opakovať v pravidelnej časo-
vej frekvencii.  

Zdá sa, že stavy, keď pri silnejšom 
vetre všetok rozdrobený prach z pane-
lového parkoviska pristál na oknách 
alebo vyvesenej bielizni a čerstvo umy-
té vozidlá vyzerali po dvoch dňoch opäť 
ako púštne koráby, sú nateraz minu-
losťou.  

 Napriek prekážkam od všetkých ne-
prajníkov a pesimistov, odkazom od 
samozvaných komentátorov a napriek 
činom nedisciplinovaných vodičov verí-
me, že zrealizované dielo - obnovená 
parkovacia plocha bude v súčasnom 
stave čo najdlhšiu dobu slúžiť k účelné-
mu využívaniu obyvateľmi i návštevník-
mi nášho mesta. 

text a foto:
Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
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MsSČK VRBOVÉMsSČK VRBOVÉ
s podporou mesta VRBOVÉs podporou mesta VRBOVÉ

Vás pozýva...Vás pozýva...

... na čo? : VIANOČNÚ KAPUSTNICU... na čo? : VIANOČNÚ KAPUSTNICU
... kedy? : 19. decembra po 15.00 hod.... kedy? : 19. decembra po 15.00 hod.

... kde?   : Malé vianočné trhy - Vrbové 2019... kde?   : Malé vianočné trhy - Vrbové 2019

Žltý vláčik spoločnosti RegioJet, a. s., 
sa zavedením nového grafi konu 15. de-
cembra znovu vracia do Piešťan.  A do-
konca bude nielen prechádzať, ale aj 
pravidelne zastavovať v železničnej sta-
nici. Nový pár rýchlikov s označením RJ 
1045 a RJ 1046 bude premávať medzi 
Prahou a Žilinou cez Bratislavu a Brno 
a opačne. Ranný spoj do Prahy s od-
chodom z Piešťan o 7.26 hod. príde do 
Brna o 10.07 hod. (cena od 8,60 €) a do 
Prahy o 12.42 hod. (cena od 16,80 €). 
Spiatočná cesta sa v Prahe začína                    
o 15.20 hod., v Brne o 17.48 hod. s prí-
chodom do Piešťan o 19.57 hod. Cestu-
júci si môže vybrať z troch taríf podľa 
komfortu. Cenu lístka ovplyvňuje aj vy-
ťaženosť v rámci dňa v týždni (v stredu 
je lístok najlacnejší). Občerstvenie, den-
ná tlač a wifi  pripojenie sú samozrej-
mosťou. Ďalšie informácie, ako aj lístky 
je možné získať na stránke spoločnosti: 
https://www.regiojet.sk/. Či bude mož-
né zakúpiť cestovné lístky aj priamo na 
železničnej stanici v Piešťanoch sme sa 
spýtali na infoservise, ale do uzávierky 
našich novín sme nedostali odpoveď.

Okrem novinky od spoločnosti Regio-
Jet, a. s., premávajú do Prahy už niekoľ-
ko rokov aj dva páry vlakov spoločnosti 
Arriva, s možnosťou priameho spojenia 
Piešťan s Prahou. Vlak absolvuje netra-
dičnú trasu. Vychádza z Nitry a pokra-
čuje cez Trenčín, Vlársky priesmyk                 
a Olomouc, končí v Prahe.

GD

PRIAMY RÝCHLIK
DO BRNA A PRAHY

PIVO Z VRBOVÉHO?
Z nášho partnerského mesta Vítkov  nám 

napísali: „V pátek (začiatkom októbra 2019) 
se mi stala zajímavá věc. Nakupoval jsem                
s manželkou v místním obchodě s barvami ně-
jaké věci. Když jsme platili, tak na pultě měli 
plechovkové pivo. Řekl jsem prodavačce, že si 
ho koupím. Odpověděla mi, že ho dávají zá-
kazníkům k větším nákupům, takže mi jedno 
dá. Já jsem si koupil ještě další dvě. Když jsem 
si doma prohlížel, tak jsem nestačil zírat. Podí-
vej se na přiložené fotky. Viděl jsi ho už?“

Ide o pivo Velmistr, ktoré má na plechov-
ke uvedeného výrobcu fi rmu Wajda z Vrbo-
vého. Z iných zdrojov sme zistili, že pivo bolo 
v distribúcii už aj v roku 2018.

-rb-

Základná škola, Komenského 2, 
Vrbové

Vianočná akadémia
Kde?
V jedálni školy.

Kedy?
Vo štvrtok 12. decembra
o 16.30 hod.

Čo bude?
Pásmo vianočného programu žia-
kov, vianočné trhy, imatrikulácia 
prvákov, burza hračiek.

Občerstvenie?
Kapustnica, vianočný punč a množ-
stvo ďalších napečených dobrôt.

POZVÁNKA
Vážení spoluobčania, milé deti, 
mesto Vrbové Vás srdečne pozýva 
na Vianočný koncert, ktorý sa usku-
toční

dňa 20. decembra
o 16.30 hod.,

v evanjelickom kostole.
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor  
        mesta Vrbové
        žiaci I. a II. ZŠ
Hostia: Andrej Jobus - gajdy
   Folklórna skupina  Holeška

Príďte! Tešíme sa na Vás.

Vstupné je ľubovoľné, v prospech 
chrámu.
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Krásne slovenské scenérie, dob-
rodružstvo, tímový duch a výnimočný 
zážitok - to je štafetový beh THE RUN 
SLOVAKIA. Ofi ciálne už spustil registrá-
ciu pre ročník 2020. Organizátori pozý-
vajú nielen športových nadšencov                   
a bežcov so skúsenosťami, ale aj rekreač-
ných bežcov, pre ktorých majú prichys-
tané kratšie úseky.

Beh The Run Slovakia 2020 sa usku-
toční 12. - 14. júna 2020.

Pozrite si ofi ciálny teaser na beh The 
Run 2020:

https://www.youtube.com/watch?-
v=gF41E-glHvA

Viac info o behu a registrácii nájdete 
v presskite: http://bit.ly/THE_RUN_2020

Mirka BRINDOVÁ

REGISTRÁCIA 
NA ŠTAFETOVÝ BEH

V PARTNERSKOM MESTE O VRBOVČANOVI
Vo štvrtok 28. novembra o 10.00 hod. 

sa uskutočnila v kinosále Mestského 
úradu v Spišskom Podhradí poldruha-
hodinová prednáška RNDr. Viktórie 
Kandráčovej, PhD., bývalej vedeckej 
pracovníčky Ústavu geografi e Univerzi-
ty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na 
tému Priestor a čas v živote Mórica Be-
ňovského. Zúčastnilo sa jej okolo 300 
detí II. stupňa tamojšej základnej školy. 
Osobne bol prítomný aj MVDr. Michal 
Kapusta, primátor tohto nášho part-
nerského mesta. A práve jemu a JUDr. 
Cecílii Kandráčovej, CSc., patrí veľká 
vďaka za možnosť popularizácie nášho 
rodáka medzi školskou mládežou Spiš-
ského Podhradia. 

-rb-

Vážení občania!
Zimné vykurovacie obdobie je často 

sprevádzané aj nebezpečenstvom vzni-
ku požiarov. Zdrojom sú samotné vy-
kurovacie systémy ako aj ich nespráv-
na obsluha, o čom nás každoročne 
presviedča i štatistika požiarov.

Aby sme eliminovali tieto nežiaduce 
javy, chceme vás informovať o tom, ako 
im predísť. Najčastejšie zisťované ne-
dostatky sú zlý technický stav komínov, 
nesprávna obsluha a inštalácia vykuro-
vacích telies, nedovolená manipulácia  
s otvoreným ohňom a horľavými kva-
palinami, ponechanie detí bez dozoru, 
odkladanie žeravého popola na nebez-
pečných miestach a do horľavých ná-
dob a pod. V poslednom čase, žiaľ, sme 
registrovali i úmyselné podpaľačstvo.

POŽIAROVOSŤ CEZ ZIMNÉ VYKUROVACIE OBDOBIE
Ponúkame vám teda niekoľko dobre 

myslených rád:
• neprekurujte vykurovacie telesá, 

neskladujte a nesušte v ich blízkos-
ti horľavé látky a neponechávajte 
ich bez dozoru, nepoužívajte k roz-
kurovaniu horľavé kvapaliny, naj-
mä benzín, petrolej či denaturova-
ný lieh 

• inštaláciu vykurovacích telies zver-
te vždy odborníkom pri plnom reš-
pektovaní pokynov od výrobcu 

• dbajte na to, aby vykurovacie tele-
sá – sporáky, pece, boli umiestne-
né na nehorľavej podložke predpi-
som určených rozmerov a odborne 
zaústené do komínových priedu-
chov

• popol z vykurovacích telies vysý-
pajte vždy do nehorľavých uzavre-
tých nádob

• v zimnom období vytvárajú požiar-
ne nebezpečenstvo aj primitívne 
zhotovené udiarne z dreva, preto 
venujte údeniu patričnú pozor-
nosť, aby vašu prácu nezničil po-
žiar

• dbajte na to, aby neboli ponecha-
né bez dozoru v prevádzke také 
spotrebiče, ktorých technický stav

a vyhotovenie si vyžaduje stálu po-
zornosť, napr. tepelné spotrebiče 
bez automatickej regulácie 

• dodržujte predpisom stanovené 
zásady pre skladovanie horľavých 
kvapalín, plynov v tlakových nádo-
bách, tuhých palív a iných materiá-
lov.

Vážení občania!
Len dôsledným dodržiavaním týchto 

rád predídete možnému vzniku požia-
rov vo vašich domoch. Zamyslite sa nad 
nimi. Pripomíname vám, že dobrovoľní 
hasiči sú pripravení vám odborne pora-
diť v otázkach, ktoré vám robia problé-
my. Využite túto možnosť, aby ste vy                 
a celá vaša rodina prežili zimné obdobie 
spokojne a bez obáv z požiaru.

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ 
DHZ Vrbové

Aj tento rok k nám do Vrbového pri-
nesú zástupcovia Mikroregiónu nad 
Holeškou, skauti a bežci svetlo z Betle-
hema, kde už v Jaskyni narodenia Ježiša 
Krista horí od 26. novembra.

Vo Vrbovom betlehemské svetlo zažiari 
v pondelok 23. decembra:

v kláštore sestričiek o 10.45 hod.,
v Domove Klások o 11.15 hod.,
v Kostole sv. Gorazda o 11.20 hod.,
v Domove Klas o 11.30 hod.,
u primátorky mesta o 11.50 hod.
a v evanjelickom kostole o 13.00 hod.

Z kostolov si ho môžeme preniesť do 
svojich domácností.

Podľa informácií Dušana DALOŠA, 
starostu obce Rakovice, spracoval -rb-

BETLEHEMSKÉ SVETLO
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AUTOBUSOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
PIEŠŤANY – VRBOVÉ

Vydavateľstvo Marenčin PT Bratislava plánuje v prvej štvrti-
ne budúceho roka vydať knihu o našom rodákovi Elovi Šán-
dorovi, ktorá má názov Zápisky z frontu. Jej autorom je Juraj 
Hradský.

Bude obsahovať zápisky Ela Šándora z prvej svetovej voj-
ny, ktoré sa zachovali v jeho denníku a boli už pred niekoľ-

kými rokmi časopisecky uverejnené. Denník získal autorov 
priateľ Pavel Habáň na burze militárií ako súčasť súboru, 
ktorý musel kúpiť, hoci sa zaujímal len o jeden konkrétny 
exponát. Až neskôr v škatuli objavil starý notes, o ktorom 
zistil, že obsahuje zápisky Ela Šándora z frontu.

ĽB

KNIHA O VRBOVČANOVI ELOVI ŠÁNDOROVI
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LETECKÉ BOMBARDOVANIE VRBOVÉHO
POČAS VIANOC 1944 – 75. VÝROČIE

Leteckým útokom bol zničený dom Ľu-
dovíta Čima, strojárska/klampiarska diel-
ňa Jozefa Klča, zámočnícka dielňa Štefa-
na Vyskočila a maštaľ Michala Bogoru. 
Ťažko poškodená bola budova Meštian-
skej školy, dom Jozefa Sumera a bývalý 
Wernerov hotel (t. č. pod štátnou sprá-
vou). V Meštianskej škole boli v čase nále-
tu ubytovaní slovenskí vojaci, zranenia 
však neutrpeli2.  K ľahšiemu poškodeniu 
prišlo na dome (v zátvorke uvádzame 
vtedajšie číslo domu) Jána Mocka (č. d. 
144); Jozefa Kučeru (č. d. 143); Jozefa Pav-
líčka (č. d. 22); Roberta Stipanitza (č. d. 
19); Antona Jánošku (č. d. 18); Pavla Kli-
meka a Karola Chrenka (č. d. 17); Izidora 
Bosáka (č. d. 15); Roberta Tabáka; Júliusa

Dňa 22. decembra 1944 o 17.50 hod. prileteli k Vrbovému zo severovýcho-
du 3 alebo 4 lietadlá Červenej armády a zhodili na centrum mesta 6 výbuš-
ných bômb ľahšieho kalibru (20 – 50 kg). Podľa zachovanej spisovej doku-
mentácie, uloženej v Štátnom archíve v Trnave1, bolo pri tejto akcii zabitých 
10 civilných osôb. Okrem samotného bombardovania ruské lietadlá vy-
strelili na mesto 3 až 4 dávky z guľometu a vraj ešte počas približne dvoch 
hodín krúžili nad Vrbovým a jeho najbližším okolím. Následne odleteli se-
verovýchodným smerom. V čase útoku vo Vrbovom nejestvovala žiadna 
protiletecká ochrana.

Wernera (č. d. 15); Petra Klča (č. d. 14), 
Márie Gregorovej, Jána Drevenáka, Šte-
fana Birčáka a Jána Orviského (č. d. 11); 
Jozefa Klča (č. d. 6); Štefana Chrapka (č. d. 
267); Jána Dlhého (č. d. 401); Ľudovíta 
Megu (č. d. 393); Štefana Pechu (č. d. 
391); Gejzu Tichého (č. d. 391); Anny Mo-
tyčkovej (č. d. 369); Vincenta Ježu (č. d. 
368); Rudolfa Klča (č. d. 367); Jána Poláka 
(č. d. 365); Anny Šimunovej (č. d. 366); Jo-
zefa Sumeru; Štefana Hornáčka (č. d. 
762); Michala Brezovského (č. d. 360); 
Jána Amchu (č. d. 369); Ľudovíta Amchu 
(č. d. 391); Jozefa Kozelku (č. d. 362); Anny 
Holbovej (č. d. 363); Anny Čechvalovej; 
Apolónie Sedlákovej (č. d. 362); Michala 
Kabáta (č. d. 361); Jána Sudoru (č. d. 361); 

Vincenty Vahalíkovej (č. d. 359); Gejzu 
Čima (č. d. 358); Rudolfa Hornáka (č. d. 
358); Laury Očkajovej (č. d. 357); Alfréda 
Neradila (č. d. 806) a Michala Bogoru. 
Okrem obytných domov nálet poškodil 
budovu obecného úradu a ľudovej školy. 
Tieto objekty mali po zhodení a násled-
nom výbuchu bômb poškodené stre-
chy a rozbité okná. Podľa vyčíslenia             
a približného odhadu Žandárskej stani-
ce Vrbové nálet spôsobil materiálnu 
škodu do 900 000 Ks.

Za najtragickejší moment tejto uda-
losti možno bezpochyby považovať za-
bitie 10 civilných osôb, z ktorých jedno 
bolo dieťa vo veku troch rokov. Ako 
chceli ruskí letci oslabiť pozície Nemcov 
vo Vrbovom? Tým, že zbombardujú ro-
dinné domy a školu? Tento čin je ne-
ospravedlniteľný a nie je možné vinu 
hádzať na vojnový stav. Vianoce roku 
1944 boli pre väčšinu Vrbovčanov mi-
moriadne smutné. Pri nálete zahynuli 
nasledujúci občania:

Zuzana Bajcarová, 22-ročná, slobod-
ná, robotníčka v továrni. Črepina z bomby

1.   Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, f. Okresný úrad v Piešťanoch, D1-250/1945.
2.   Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, f. Zbor národnej bezpečnosti Vrbové, Pamätník 1918-1951.

Fotografi a poškodenej budovy pri škole vo Vrbovom
zdroj: BOSÁK, Ľubomír - KÝŠKA, Patrik. Vrbovské letopisy. História mesta Vrbové v dátach. Vrbové: Mesto Vrbové, 2013, s. 262.
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ju zasiahla pred domom č. 150.
Samuel Vráblica, 34-ročný, ženatý, 

mäsiar. Črepina z bomby ho zasiahla 
pred domom č. 153.

Apolónia Juríčková, rod. Líšková, 
44-ročná, vydatá, matka siedmich detí. 
Črepina z bomby ju zasiahla pred do-
mom č. 197.

Etela Čimová, rod. Michnová, 65-roč-
ná, domáca, matka siedmich detí. 
Zomrela vo vlastnom dome bez-
prostredne po výbuchu bomby.
Ľudovít Čimo, 66-ročný, ženatý, ria-

diteľ školy v. v. Zomrel vo vlastnom 
dome bezprostredne po výbuchu bom-
by.

Mária Urbanová, 18-ročná, slobodná, 
služobná. Zomrela v dome Ľudovíta 
Čima bezprostredne po výbuchu bomby. 

Cecília Mitošinková, rod. Urbanová, 
22-ročná, vydatá, roľníčka z Bašo-

viec. Zomrela v dome Ľudovíta Čima 
bezprostredne po výbuchu bomby.

Mária Mitošinková, 3-ročné dieťa                 
z Bašoviec. Zomrela v dome Ľudovíta 
Čima krátko po výbuchu.

Jozefína Košťálová, rod. Piláriková, 
54-ročná, služobná. Črepina z bomby 
ju zasiahla pred domom č. 153.

Anna Krajcová, 21-ročná, slobodná, 
robotníčka. Zomrela počas prevozu                
do nemocnice alebo priamo v nemoc-
nici v Piešťanoch (údaje v spise sa roz-
chádzajú).

Poranení boli ďalej Oľga Michnová, 
Emília Juríčková, Michal Stolárik, Irena 
Stračárová, Gejza Amcha a Michal Jurí-
ček. Okrem nich utrpeli ľahšie porane-
nia aj iné osoby, ktoré svoje zranenia 
ale úradom nenahlásili. Mlynárovi Ka-
rolovi Vulganovi pred jeho domom ná-

3.   Slovák, roč. XXVII, 1. 1. 1945, č. 1, str. 6.

sledkom útoku uhynul kôň v hodnote asi 
15 000 Ks. V celoslovenskom periodiku 
Slovák sa vo vydaní z 1. januára 1945 
objavilo aj krátke poďakovanie trúchlia-
cich pozostalých rodiny Čimovej, v kto-
rej ďakujú všetkým za prejavy sústras-
ti3.

Tento rok 22. decembra uplynie 75 
rokov od tejto nešťastnej udalosti. Voj-
na so sebou vždy prináša smútok, plač, 
nešťastie, utrpenie a slzy. Nebolo to 
inak ani vo Vrbovom. Najsmutnejším 
momentom je ale úmrtie nevinných. Aj 
nesloboda, či strata majetku je súčas-
ťou takýchto konfl iktov. Najviac však 
bolí smrť. Smrť detí a nevinných civil-
ných osôb. Navyše od „osloboditeľov“.                             
A na Vianoce.

Mgr. Adrián LANČARIČ, PhD.

Situačný nákres dopadu bômb vo Vrbovom, zdroj: Štátny archív v Trnave
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HISTÓRIA CZ ECAV VRBOVÉ 

Aj keď reformačné učenie Martina 
Luthera preniklo na územie súčasné-
ho Slovenska už po roku 1522, trvalo 
takmer ďalších sto rokov, kým sa vo 
vtedajšom Hornom Uhorsku sformo-
vala organizačná štruktúra evanjelic-
kej cirkvi. Ustanovila ju Žilinská syno-
da, ktorej predsedal uhorský palatín 
Juraj Turzo, a to v marci 1610. Podob-
ne ako iné zbory, aj evanjelický zbor  
vo Vrbovom bol až do Žilinskej synody 
pod správou rímskokatolíckych bisku-
pov, aj keď bohoslužby už prebiehali 
podľa evanjelickej liturgie. Napriek 
tomu, že ešte  v druhej polovici 16. 
storočia patrila vrbovská farnosť me-
dzi rímskokatolícke, zemepán gróf Pa-
vol Nádašdy, syn Alžbety Bátoriovej,             
a početné vrbovské zemianske rodiny 
sa pridali k reformácii. V duchu hesla 
„Čie je panstvo, toho je aj náboženstvo“ 
poddaný ľud nasledoval vo viere svo-
jich zemepánov (Bodnár, 1934, s. 8). 
Pokojný duchovný život vrbovských 
evanjelikov sa zmenil v polovici 17. 
storočia, keď František II. Nádašdy, 
pán Čachtíc a Beckova, uzavrel man-
želstvo s Annou Julianou Esterházio-
vou a konvertoval na katolícku vieru 
(Bosák, Kýška, 2018, s. 88). V roku 1660 
odobral evanjelikom vo Vrbovom, ale 
aj v Brezovej pod Bradlom, Čachticiach 
a Myjave kostol a cirkevné majetky.               

Evanjelický chrám vo Vrbovom
(1929 – 2019)

Technický stav kostola naďalej nevy-
hovoval, a preto sa už na začiatku 20. 
storočia začalo uvažovať o jeho obno-
ve, resp. o stavbe nového chrámu. Po 
príchode nového slova Božieho kazate-
ľa Júliusa Bodnára (* 1870 Uderiná                           
— † 1935 Nové Mesto nad Váhom)                       
v roku 1926 sa začalo so zbierkou pe-
ňazí aj materiálu na nový kostol.

Pod trvácnosť chrámu, ktorý bol vy-
svätený v 16. nedeľu po Svätej Trojici           
v roku 1784, sa podpísali predovšet-
kým použité materiály. Aj keď sa do zá-
kladov kládli kamenné balvany, steny 
boli vystavané zo surovej tehly                       
a strop pokrytý drevom. Veža bola ku 
kostolu dostavaná v rokoch 1834 až 
1835. Keďže stála na drevených zákla- 
doch, postupne sa od chrámu začala 
odchyľovať. V roku 1894 sa so stavite-
ľom Eduardom Erbenom uzavrela 
zmluva na výstavbu novej veže vysokej                 
30,6 m (Bodnár, 1934, s. 17-19). Vežu              
s tromi zvonmi posvätili v roku 1896               
a slúži do súčasnosti.

Prostredníctvom prosbopisov zasla-
ných bratským zborom a cirkvám u nás 
aj v zahraničí duchovný žiadal o fi nanč-
nú a materiálnu podporu. Na vypraco-
vaní plánu nového kostola sa najskôr 
podieľali Ivan Vydarený z Budapešti              
a architekt Josef Marek z Bratislavy, 
ktorého návrhy konvent v januári 1928 
odmietol. Nový plán aj rozpočet nako-
niec vytvorili bratia Ľudovít a Gejza Me-
govci z Vrbového, pričom náklady sa 
odhadovali na viac ako 467 000 korún 
(Bodnár, 1934, s. 21-23).

Počas stavby nového chrámu sa služ-
by Božie odbavovali v škole a v lete aj 
na farskom dvore. Základný kameň 
kostola, ktorý posvätili 3. júna 1928, da-
roval majster Václav Rympler z Piešťan. 
Základy chrámu dokončili v júli 1928, 
múry v septembri a klenby v novembri 
toho istého roku. Kvôli zime sa na stav-
be pokračovalo až na jar 1929, a to zho-
tovením krovu a strechy. Práce na exte-
riéri a interiéri kostola boli dokončené 
počas leta a jesene 1929. Vnútornému 
priestoru chrámu dominujú oltár s ob-
razom modliaceho sa Krista v Getse-
manskej záhrade, ktorý je umiestnený 
na vyvýšenom mieste západného ra-
mena malého kríža a priečny oblúk               
s nápisom z piesne Martina Luthera 
„Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“.

Organ na chóre vytvoril Gustáv Adolf 
Molnár v roku 1900. Na tú dobu bola 
stavba unikátna svojím architektonickým 
riešením aj vnútornou výzdobou s by-
zantsko-slovanskými motívmi. Chrám 
posvätil 6. októbra 1929 biskup Západ-
ného dištriktu Dr. Dušan Fajnor. 

V rokoch 1670 až 1680 bola             
v rámci protireformácie evan-
jelická cirkev úplne zakázaná. 

Tvrdé reštrikcie čiastočne 
zmiernilo prijatie Šopron-
ských artikúl v roku 1681. Tie 
síce povolili evanjelickú cirkev, 
avšak s tým, že evanjelici               
v každej stolici mohli mať len 
dva chrámy. Pre Vrbové                     
a okolie sa artikulárnym chrá-
mom stal kostolík v Strážach, 
ktorý však evanjelici neprijali 
kvôli nevyhovujúcemu stavu. 
Vďaka pomoci zemanov Jána 
a Pavla Jesenákovcov sa poda-
rilo zriadiť artikulárny chrám v 
Prietrži. Navštevovali ho aj 
evanjelici z Vrbového. Nasle-
dujúce  obdobie evanjelikom 
neprialo. Často boli sledovaní 
alebo ich považovali za zrad-
cov a špiónov. Nemohli sa so-
bášiť a pokiaľ neprestúpili na 
katolícku vieru, duchovní od-
mietali pochovať zosnulých. 
Bodnár (1934, s. 11) píše: „Nie 
div, že pri takomto stave vecí 
mnohé rodiny behom nebla-
hých 70 rokov od ev. viery od-
stúpili, ale preca niektoré ostaly 
vernými ev. učeniu a v dobrej 
nádeji i trpezlivosti očakávali 
vzplanutie lepších časov.“ Zlep-

šenie situácie evanjelikov priniesol to-
lerančný patent Jozefa II. vydaný roku 
1781, ktorým panovník udelil slobodu 
evanjelickému, reformovanému a pra-
voslávnemu vierovyznaniu. V druhom 
bode patentu sa uvádzalo, že tieto 
konfesie si môžu stavať modlitebne 
bez veží, zvonov a vchodu od ulice. 
Rovnosť cirkví pred zákonom nastala    
v roku 1848. O obnovenie evanjelické-
ho zboru vo Vrbovom a povolenie slu-
žieb Božích sa zaslúžili šľachtici Ne-
zbud a Prónai. Napriek tomu, že právo 
zriadiť si cirkevný zbor dostala pôvod-
ne Podkylava, rozhodnutie Kráľovskej 
miestodržiteľskej rady v Bratislave                 
z 24. júna 1783 udelilo toto právo Vr-
bovému a Krajnému, v dôsledku čoho 
sa Podkylava stala fíliou (Bosák, Kýška, 
2018, s. 90). Prvé služby Božie vo Vrbo-
vom sa konali v stodole mešťana Ada-
moviča 12. septembra 1783. Slúžil ich 
Andrej Lačný a kantorom bol Ján Bu-
kovinský. Zbor mal viac ako 1000 čle-
nov. Po obnovení zboru vo Vrbovom 
sa na jeseň roku 1783 začalo aj so 
stavbou chrámu, a to na močaristom 
pozemku vyčlenenom na hornom 
konci mesta. Kostol mal pôdorys ob-
dĺžnika, dĺžku 17,4 m, šírku 9,6 m                  
a výšku 6,3 m.



24 – 25/2019strana 12

ru taktiež ďakujeme miestnej samo-
správe. V roku 2014, pri príležitosti 85. 
výročia pamiatky posvätenia chrámu, 
bol slávnostne inaugurovaný zborový 
erb CZ ECAV Vrbové, a to v takejto po-
dobe: v modrom štíte zlatý kalich na 
zlatej, striebornou oriezkou opatrenej 
knihe, prekrývajúcej zlatý pravošikmý 
kríž a zlatú ľavošikmú ratolesť viniča             
s jedným zlatým strapcom hrozna                   
a jedným strieborným listom; to všetko 
zdola ovenčené dvoma zlatými vŕbový-
mi vetvičkami. Nad štítom na zlatej krí-
žovej žrdi je pripevnená vejúca, do šty-
roch cimburovitých jazykov vybiehajúca 
modrá zástava so znamením Luthero-
vej ruže. 

Vrbovskí farári: Po Žilinskej synode:               
• Ján Bellusinus, • Mikuláš Baroš, • Kňaz 
Juraj z Čiech, • Daniel Perlícius, • Miku-
láš Urbanovič, • Mikuláš Šelmeci, • Ján 
Jestrebíni, • Samuel Jestrebíni. Po tole-
rančnom patente: • Ondrej Lačný, • Ján 
Bukovinský, • Ondrej Pecník, • Ján Fab-
ricius, • Pavel Košacký (najdlhšie úradu-
júci kňaz vo Vrbovom, 1840 – 1892),              
• Pavel Galláš, • Július Bodnár, • Jozef 
Bučko, • Alexander Barica, • Jozef Kmeť, 
• Alexander Vyletel, • Július Gabul, • Mi-
roslav Jäger, • Dana Murínová (2017              
– do súčasnosti). Kánonické vizitácie                 
v evanjelickom zbore vo Vrbovom:
• 1611 Izák Abrahamides, • 1658 Martin                  
Tarnóci, • 1706 Daniel Krman, • 1823 
Michal Kováč Martíny, • 1836 Samuel 
Stromský, • 1876 Ľudovít Geduly,                      
• 1903 Dr. Fridrich Baltík.  

Súčasný duchovný život CZ ECAV Vrbo-
vé reprezentujú rôzne aktivity a činnos-
ti zboru, ktorý má dnes 973 členov. 
Služby Božie sa konajú v chráme každú 
nedeľu so začiatkom o 10.00 hod. Svia-
točné bohoslužby počas výročných 
slávností, konfi rmácie či zborového 
konventu a na Veľký piatok sa začínajú 
už od 9.30 hod. Vo večerných hodinách 
sa na bohoslužbách stretávajú veriaci 
počas pôstu a adventu. Slovo Božie sa 
zvestuje aj mimo chrámu. Každú tretiu 
nedeľu v mesiaci sa služby Božie ko-
najú v DD Klas vo Vrbovom. Veriaci sa            
v septembri každoročne stretávajú na 
zborovom dni cirkevného zboru v Praš-
níku-Pustej Vsi. Pokiaľ ide o biblickú              
a vnútromisijnú prácu, v našom cirkev-
nom zbore sa konajú biblické hodiny 
pre dospelých a pracuje modlitebné 
spoločenstvo. Deti každú nedeľu na-
vštevujú detskú besiedku a v letných 
mesiacoch aj detský denný biblický tá-
bor. Evanjelické náboženstvo sa vyuču-
je na oboch základných školách v mes-
te. Bratia a sestry, prajeme všetkým 
vám, aby sme sa v našom chráme stre-
távali aj naďalej, aby sme v láske spolu 
nažívali a v úcte sa zachovávali, na obe-
tavosť nezabúdali a Boha pokorne                 
a s vďačnosťou nasledovali.

Hospodine, v tomto svätom chráme 
na otcov svojich vďačne spomíname, 
čo Tvoj dom s láskou boli postavili 
z vnuknutia Tvojho, z Tvojho ducha sily. 
Za tú milosť patrí vďaka Tebe, 
že aj nás držíš pri tom slova chlebe. 
Drž nás i naďalej, nech tu poznávame 
Tvoju pravdu a nech pri nej zotrváme, 
veď ona život na krajší nám mení, 
nádeje dáva, dvíha mocou viery.
Ochraňuj nás, aj ten stánok svätý, 
zostaň s ľudom svojím teraz i naveky. 
Amen. 

(Andrej Hajduk, 2009, s. 28) 

Mgr. Dana MURÍNOVÁ
doc. PhDr. Ján VIŠŇOVSKÝ, PhD., mim. prof.

Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj konse-
nior Peter Boor, duchovní z okolitých 
farností a veriaci z Vrbového a širokého 
okolia. Odhaduje sa, že na posviacku 
prišlo viac ako 6000 veriacich. O po-
sviacke informovala aj vtedajšia tlač, 
keď v časopise Považské hlasy vyšiel 
nasledujúci príspevok: „V nedeľu 6. ok-
tóbra slávil podbrezovský kraj okázalým 
spôsobom vysviacku nového evanjelické-
ho kostola vo Vrbovom. Za účasti veľkého 
počtu cirkevníkov a hosťov z celého okolia 
a za spoluúčasti ev. kňazov previedol akt 
vysvätenia biskup západného dištriktu 
Dušan Fajnor. Slávnostnú kázeň prednie-
sol v kostole holičský farár Boor, pred 
kostolom brezovský farár Lichner. Vy-
sviacke prítomní boli mnohí ev. cirkevní 
hodnostári, medzi nimi dištr. dozorca Dr. 
Šimko, sen. dozorca Dr. Markovič, zástup-
covia úradov, obce, medzi nimi okr. ná-
čel. v Piešťanoch Dr. Skyčák so svojim zá-
stupcom. Po vysviacke konal sa spoločný 
obed, ktorého sa zúčastnili všetcia hod-
nostári cirkevní i svetskí. Vysvätený kos-
tol, ktorý je podareným dielom staviteľov 
bratov Megovcov je dôkazom nadšenej 
obetavosti vrbovských cirkevníkov a usi-
lovnej  práce cirkevných funkcionárov, na 
čele ktorých stojí senior Bodnár.“ (Považ-
ské hlasy, 1929, s. 3). 

Nástup komunistického režimu                 
v roku 1948 rozvoju cirkvi neprial. Zlik-
vidovali sa cirkevné školy aj diakonia.            
V nových podmienkach sa začala cirkev 
rozvíjať až po novembri 1989. Evanjelic-
ký chrám slúži potrebám veriacich až 
do súčasnosti. Počas uplynulých rokov 
však bolo potrebné realizovať viaceré 
väčšie alebo menšie opravy, a to v exte-
riéri aj interiéri. Do chrámu sa zaviedlo 
najskôr elektrické kúrenie, ktoré nahra-
dilo plynové. Postupne kostol prešiel 
viacerými renováciami. Niekoľko ráz sa 
vymaľoval a výmenu krytiny si vyžiada-
la aj strecha. V rokoch 2004 až 2006 
prešli generálnou opravou organ, zvo-
ny a hodiny na kostolnej veži. Interiér  
chrámu sa ozvučil. Investície si vyžiada-
li aj fara a budova bývalej školy, ktorá 
dnes slúži ako zborový dom. Opravy sa 
fi nancovali predovšetkým z príjmov cir-
kevného zboru a milodarov, pričom 
pomocnú ruku podali mnohí členovia 
vrbovského cirkevného zboru, za čo im 
patrí úprimné poďakovanie. Za podpo-
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Vrbové. Archív mesta Vrbové. BOD-
NÁR, J.: Minulosť a prítomnosť ev. a. v. 
cirkev. sboru Vrbovského z príležitosti 
stavby nového chrámu a 150. výročia 
oživotvorenia sboru. Myjava : Kníhtla-
čiareň Daniela Pažického, 1934. 79 s. 
BOSÁK, Ľ. – KÝŠKA, P.: Vrbovské letopi-
sy. História mesta Vrbové v dátach. 
Bratislava : LÚČ, 2013. 429 s. ISBN 978- 
80-971447-4-6. BOSÁK, Ľ. – KÝŠKA, P. 
(eds.): Jubilejná kniha mesta Vrbové. 
Bratislava : LÚČ, 2018. 347 s. ISBN 978-
80-973081-2-4. HAJDUK, A.: Rozhovory 
z hlbín duše. Liptovský Mikuláš : Tra-
noscius, 2009. ISBN 978-80-7140-314-2. 
Slávnostná vysviacka ev. chrámu vo Vr-

bovom. In Považské Hlasy. Nestranný 
politicko-hospodársky časopis, 12. ok-
tóbra 1929, roč. XII., č. 26, s. 3. Stránka 
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku 
Vrbové. [online]. [2019-07-30]. Dostup-
né na: https://ecavvrbove.wgz.cz. 
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Text vyšiel aj v samostatnej brožúrke: 
90. výročie pamiatky posvätenia evan-
jelického chrámu vo Vrbovom (1929                    
- 2019) /zostavili: Mgr. Dana Murínová, 
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. 
prof. Vrbové : mesto Vrbové, 2019,  8 s.

Július BODNÁR

* 8. 10. 1870 Lovinobaňa-Uderiná

    4. 7. 1935 Nové Mesto nad Váhom†
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Mesto Vrbové
a Cesta pomoci – Way to Help, o. z.,

Vás pozývajú na

Malé vianočné vrbovské trhy
Námestie slobody Vrbové

STREDA 18. DECEMBER

16.00 – 16.30 Program Spojenej školy
16.30 – 17.00 Program I. základnej školy
17.00              Vianočný koncert CZUŠ sv. Gorazda – v aule Gymnázia J.  B. Magina
 
ŠTVRTOK 19. DECEMBER

             Kapustnica SČK
16.00 – 16.30 Program Materskej školy
16.45 – 17.45 Dorotka z Fidorkova pre vrbovské deti

PIATOK 20. DECEMBER

16.00 – 16.30 Program II. základnej školy
16.30             Miešaný zbor mesta Vrbové – v evanjelickom kostole
17.30 – 19.00  Vrbovské vŕby
19.00 – 20.00 Dychová hudba Vrbovanka

SOBOTA 21. DECEMBER

16.00 – 18.00 Duo Sarah
18.00 – 20.00 Dychová hudba Dubovanka
20.00       Kapela MADratz

NEDEĽA 22. DECEMBER

17.00 – 19.00 Hudobná skupina Prameň Banka

V stánku nadácie Cesta pomoci – Way to Help, o. z., pre Vás bude pripra-
vené varené víno, vianočný punč, čaj, guláš, kapustnica...
Vašou účasťou a návštevou nášho stánku podporíte našu nadáciu.
Výťažok z predaja v stánku nadácie Cesty pomoci bude použitý na pod-
poru telesne postihnutých detí z celého Slovenska.



  1 S  NOVÝ ROK, DEŇ VZNIKU SR
  2 Š   Alexandra 11, Karina
         /Karin 7, Karen 1, Sandra 4
  3 P  Daniela 51, Danuša 1, 
         Radmila
  4 S   Drahoslav 
  5 N Andrea 31, Artúr/Arthur 1
  6 P  ZJ. PÁNA – TRAJA KRÁLI

 Antónia 10, Melichar
  7 U  Bohuslava 1, Atila
  8 S  Severín 
  9 Š  Alexej, Alex 7, Alexija
10 P   Daša 5, Dalimil
11 S  Malvína  
12 N Ernest 2, Ernestína, Erna 
13 P   Rastislav 20, Rastislava
14 U  Radovan 5, Radovana
15 S  Dobroslav, Mauro 1 
16 Š  Kristína 26  
17 P  Nataša 1, Antal, Antonio 2
18 S  Bohdana 
19 N Drahomíra 1, Mário 18, 

 Sára 12, Sarah 7
20 P   Dalibor 3, Sebastián 7, 

 Sebastien 1, Fabian 1
21 U  Vincent 3, Vincencia 1
22 S   Zora, Zara 4, Aurora 1
23 Š  Miloš 28  
24 P  Timotej 7, Timo 1, Timothy 1, 

  Timotea
25 S  Gejza
26 N  Tamara 13
27 P   Bohuš 2  
28 U  Alfonz, Alfonzia
29 S  Gašpar, Pribina
30 Š  Ema/Emma 20, Jasna
31 P  Emil 8, Emilián 1, Emiliána, 

 Scarlett 2

  1 S     Táňa 1, Tatiana 22
  2 N   Erika 21, Erik 18
         HROMNICE
  3 P  Blažej 
  4 U    Veronika 39, Nika
  5 S   Agáta 4
  6 Š     Dorota 2, Dorisa 
  7 P     Vanda 3, Daria 2, Romuald
  8 S     Zoja, Aranka 
  9 N    Zdenko 12, Zdeno 2,
          Apolónia 1
10 P   Gabriela 30, Gorazd
11 U  Dezider 1, Dezidera
12 S   Perla, Ronald, Ron
13 Š   Arpád 
14 P   Valentín
15 S     Pravoslav, Pravoslava
16 N  Ida 2, Liana  
17 P  Miloslava 1
18 U   Jaromír 1, Jaromíra
19 S     Vlasta 4, Konrád 1
20 Š   Lívia 11, Ulrich, Urlika, 
         Ulriška 
21 P   Eleonóra 2
22 S   Etela 2
23 N  Roman 38, Romana 2
24 P   Matej 40, Jazmína, 
          Jasmina 1, Matias
         /Matthias 4, Mateo 1
25 U    Frederik, Frederika 2
26 S    Viktor 5
         POPOLCOVÁ STREDA 
27 Š   Alexander 6
28 P   Zlatica 5, Zlata, Elemír 1
29 S   Radomír

  1 N  Albín 2
  2 P   Anežka
  3 U  Bohumil 2, Bohumila, 
         Medin 1
  4 S   Kazimír, Kazimíra
  5 Š  Fridrich, Friderika
  6 P  Radoslav 9, Radoslava 1 
  7 S   Tomáš 72, Tomislav, 
         Devin 1
  8 N  Alan 3, Alana
         MDŽ
  9 P   Františka 4
10 U  Branislav 26, Branko 3, 
         Bruno, Bronislav
11 S    Angela, Angelika 3
12 Š  Gregor 3, Gregora
13 P  Vlastimil 2
14 S  Matilda 1
15 N  Svetlana 1
16 P  Boleslav
17 U  Ľubica 27, Ľuba
18 S    Eduard 3, Eduarda
19 Š  Jozef 140
20 P  Víťazoslav, Víťazoslava,
         Klaudius
21 S   Blahoslav
22 N Beňadik, Benedikt,
         Benedikta
23 P  Adrián 8, Viktorián
24 U  Gabriel 4
25 S   Marián 79
26 Š  Emanuel, Emanuela
27 P   Alena 44, Dita
28 S  Soňa 24
         DEŇ UČITEĽOV
29 N Miroslav 97
30 P   Vieroslava, Vieroslav
31 U  Benjamín

  1 S    Hugo 3
  2 Š   Zita 6 
  3 P     Richard 13, Richarda
  4 S     Izidor, Izidora 
  5 N  KVETNÁ NEDEĽA 
          Miroslava 30, Mira
  6 P     Irena 14
  7 U   Zoltán 1
  8 S     Albert, Alberto 1, Alberta, 
          Valter
  9 Š   Milena 3
          ZELENÝ ŠTVRTOK
10 P   VEĽKÝ PIATOK
          Igor 23, Igora 
11 S   Július 3, Leo 3, Lev
          BIELA SOBOTA
12 N  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
          Estera/Ester 3
13 P   VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
          Aleš 2
14 U   Justína, Justín
15 S     Fedor, Fedora
16 Š   Dana 20, Danica 3, Danka 5
17 P   Rudolf 15, Rudolfa, Rudolfína
18 S    Valér, Erich
19 N   Jela
20 P   Marcel 32 
21 U  Ervín, Ervína 1, Saskia
22 S     Slavomír 5
23 Š   Vojtech 10, Vojtecha,
          Vojteška
24 P   Juraj 36
25 S    Marek 57, Marko/Marco 11, 
          Markus 3
26 N   Jaroslava 14
27 P   Jaroslav 51, Samantha 1
28 U   Jarmila 31
29 S     Lea 5
30 Š   Anastázia/Anastasia 4, 
         Anastáz

Január

  1 U  DEŇ ÚSTAVY SR
          Drahoslava 
  2 S   Linda 6, Rebeka/Rebecca 5, 
          Melinda
  3 Š   Belo
  4 P   Rozália 4, VÝROČIE POSV.  
          KAPLNKY SV. ROCHA   
  5 S   Regína, Larisa  
  6 N  Alica 5, Brian 1
  7 P   Marianna/Mariana 17
  8 U  Miriama/Miriam 17, Miriana
            NARODENIE P. MÁRIE 
          VÝR. POSV. KAPL. V KLÁŠTORE
  9 S   Martina 65
10 Š   Oleg
11 P   Bystrík 1, Helga 
12 S   Mária 167, Manon 1, 
          Marika 2, Mia 5
13 N  Ctibor, Tobiáš/Tobias 6 
14 P   Ľudomil, Ľudomila, Serena, 
           Radka 5 
15 U   SEDEMBOLESTNÁ P. MÁRIA
          Jolana 4, Melisa 2   
16 S    Ľudmila 16, Ľudomila
17 Š   Olympia 
18 P   Eugénia 
19 S   Konštantín (Szilárd) 1,
          Konštantína  
20 N  Ľuboslav, Ľuboslava 3
         * M. BEŇOVSKÝ (1746)
21 P   Matúš 47   
22 U   Móric 
23 S   Zdenka 14, Zdena 2 
24 Š    Ľuboš 38, Ľubor
25 P   Vladislav 2, Vladislava 1 
26 S   Edita 13  
27 N   Cyprián, Damián 5 
28 P   Václav, Václava 
29 U  Michal 91, Michaela 23, 
         Michael 3, Michala
30 S   Jarolím 3, Ráchel

Február Marec Apríl
  1 P   SVIATOK PRÁCE, Pamela
  2 S   Žigmund
  3 N   Galina, Timea 2
  4 P   Florián 1, Floriána
  5 U   Lesia, Lesana
  6 S    Hermína
  7 Š   Monika 46 
  8 P   DEŇ VÍŤ. NAD FAŠIZMOM
          Ingrida/Ingrid 9
  9 S   Roland 5, Rolanda, 
          Christopher 1
10 N  Viktória 18
          DEŇ MATIEK
11 P   Blažena 3
12 U   Pankrác
13 S   Servác, Imelda 1
14 Š    Bonifác 
15 P   Žofi a 2, Sofi a/Sophia 16 
16 S   Svetozár 1
          JARNÝ VRBOVSKÝ JARMOK
17 N  Gizela 1, Aneta/Anetta 7 
18 P   Viola
19 U   Gertrúda 1 
20 S    Bernard 1, Bernarda
          Bernardína 1
21 Š   Zina
          NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
22 P   Júlia 17, Juliana 6, Julián
23 S   Želmíra 1
24 N   Ela 2
          † M. BEŇOVSKÝ (1786)
25 P   Urban, Vanesa/Vanessa 8, 
          Vivien 3
26 U   Dušan 37
27 S    Iveta 41
28 Š     Viliam 19
29 P   Vilma 1, Maxim, Maxima
30 S   Ferdinand 1, Ferdinanda
31 N  Petrana, Petronela 3, 
          Nela/Nella 7, Nelly 2

Máj
  1 P  Žaneta 4, Janetta/Janette 6
          MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
  2 U  Xénia, Oxana 1
  3 S   Karolína 5, Kevin 2
  4 Š  Lenka 61, Lena 
  5 P  Laura 11, Lara 1
  6 S   Norbert 6
  7 N  Róbert 17, Róberta
         NAJSVÄTEJŠIA TROJICA
  8 P  Medard
  9 U  Stanislava 19
10 S  Margaréta 1, Gréta 2
11 Š  Dobroslava 1, BOŽIE TELO
12 P  Zlatko
13 S   Anton 29 
14 N  Vasil 1, Herta
15 P  Vít 1
16 U   Blanka 3, Bianka 5
17 S   Adolf, Adolfína
18 Š   Vratislav, Vratislava
19 P  Alfréd, Alfréda, Leoš
         NAJSV. SRDCE JEŽIŠOVO 
20 S  Valéria 8, Valerián 1  
21 N  Alojz 3, Lejla, Elvis
22 P  Paulína 11, Paula 2, Paulín
23 U  Sidónia 2, Sidón
24 S   Ján 96
25 Š  Olívia 2, Tadeáš 4, Liam 1
26 P  Adriána 6, Adriana 17
27 S  Ladislav 43, Ladislava
28 N  Beáta 17, Bea 1, Slavoj 1
29 P  PETER A PAVOL 162, 74,
         Pavel 8, Petra 35, Pavla 6,
         Pavlína 4
30 U  Melánia 5, Vlastimír 1

Jún

  1 S   Diana 19, Dean, Dajana 1, 
         Derek 1 
  2 Š  Berta 
  3 P  Miloslav 3 
  4 S  Prokop, Prokopa

5 N SVIATOK SV. CYRILA
 A SV. METODA
 Cyril a Metod

  6 P  Patrik 62, Patrícia 8
  7 U  Oliver 6
  8 S  Ivan 52, Ivo 
  9 Š   Lujza 2, Lukrécius,     

 Lukrécia
10 P  Amália, Amelia 2
11 S  Milota  
12 N Nina 27
13 P  Margita 26   
14 U  Kamil 8 
15 S  Henrich 3, Šarlota/Charlotta
         /Sharlotte 1, Egon
16 Š  Drahomír 1, Karmen

 /Carmen 1, Rút 1
17 P  Bohuslav 4

 VÝROČIE ZVRCHOVANOSTI SR
18 S  Kamila 6   
19 N Dušana 
20 P  Iľja1
21 U  Daniel 48, Dalida, Dan 1  
22 S  Magdaléna 22 , Magda 1
23 Š  Oľga 49, Libor 3
24 P  Vladimír 47
25 S   Jakub 38  
26 N  Anna 159, Hana 13,  
         Hanka 1, Aneta/Anetta 8, 
         Anita 1
         SVÄTOGORAZDOVSKÉ HODY
27 P  Božena 22, Gorazd, Lily 1
28 U  Krištof/Kryštof 2
29 S  Marta 46, Serafín 2
30 Š   Libuša 6
31 P  Ignác 1

  1 S   Božidara, Božidar 
  2 N  Gustáv 1, Gustáva
  3 P   Jerguš  
  4 U  Dominik 15, Dominika 26 
  5 S    Hortenzia, Hortenz
  6 Š   Jozefína 5, Jozefa 1
  7 P   Štefánia 8
  8 S   Oskar  
  9 N  Ľubomíra 4
10 P   Vavrinec, Vavro  
11 U   Zuzana 99
12 S    Darina 22, Darinka 1, 
          Dárius 
13 Š   Ľubomír 28
14 P   Mojmír 
15 S   Marcela 14
          NANEBOVZATIE P. MÁRIE 
16 N   Leonard 4, SV. ROCHUS  
17 P   Milica, Hyacinta 1
18 U  Elena 30, Ellie 1, Helena 34, 
          Ilona 1
19 S    Lýdia 7, Lýgia
20 Š   Anabela 
21 P   Jana 122, Janka 16 
22 S   Tichomír, Tichomíra 
23 N  Filip 36, Filipa 
24 P   Bartolomej, Bartolomea  
25 U   Ľudovít 9, Ľudovíta 
26 S   Samuel 20, Samuela, 
          Samo
27 Š      Silvia/Sylvia 48, Silvio 
28 P   Augustín 2, Augustína
29 S   VÝROČIE SNP
          Nikola 11, Nikoleta 5,    
          Nikol 1, Nikolaj 
30 N   Ružena 2
31 P   Nora 6

  1 U  Edmund, Edmunda  
  2 S   Bibiána/Bibiana 5
  3 Š  Oldrich
  4 P  Barbora 13, Barbara
  5 S  Oto/Otto 5, Otakar, Jitka 1 
  6 N MIKULÁŠ 4
         Nikolas/Nicolas 5, Nicole 1
  7 P  Ambróz, Ambrózia
  8 U  Marína
         NEP. POČATIE PANNY MÁRIE
  9 S   Izabela/Isabella 2 
10 Š   Radúz
11 P  Hilda
12 S  Otília 2   
13 N Lucia 52 
14 P  Branislava, Bronislava 1,
         Broňa 1  
15 U  Ivica
16 S  Albína 1  
17 Š   Kornélia 
18 P  Sláva, Slávka 8
19 S  Judita 3   
20 N  Dagmara 8
21 P  Bohdan   
22 U  Adela 7   
23 S   Nadežda 2, Naďa 3 
24 Š   ŠTEDRÝ DEŇ
         Adam a Eva 43, 98
25 P   1. SV. VIANOČNÝ
          - NARODENIE PÁNA 
26 S   2. SV. VIANOČNÝ
          - SVÄTÝ ŠTEFAN, Štefan 36 
27 N  Filoména, Filomén, Ján
28 P  Ivana 29, Ivona 3
29 U  Milada 11, Jonatán  
30 S   Dávid 28
31 Š   SILVESTER 3

  1 Š   Arnold 1, Arnolda
  2 P   Levoslav, Levoslava
  3 S   Stela/Stella 2   
  4 N  František 18
  5 P   Viera 45, Vierka 1 
  6 U   Natália/Natalie 28
          VÝROČIE POSVIACKY EV. 
            CHRÁMU (1929)
  7 S   Eliška 7
  8 Š   Brigita
  9 P   Dionýz, Dionýza, Denny 1
10 S   Slavomíra
          ∆ M. BEŇOVSKÝ (1776)
          JESENNÝ VRBOVSKÝ JARMOK 
11 N   Valentína 1
12 P   Maximilián 1, Maximiliám 1, 
          Max 1 
13 U   Koloman 1
14 S    Boris 10 
15 Š   Terézia 27, Tereza 4,  
          Jadwiga 1
16 P   Vladimíra 8
17 S   Hedviga 2  
18 N   Lukáš 45, Lukas/Lucas 4, 
          Luke 1, VÝROČIE POSVIACKY 
           EV. CHRÁMU, EV. HODY 
19 P   Kristián 7, Kristiána, Izák 1
20 U   Vendelín, Vendelína 
21 S    Uršuľa
22 Š   Sergej 
23 P   Alojzia 1
24 S   Kvetoslava 11, Kveta 1, 
          Kvetoslav
25 N   Aurel 1, Dália 1, Živana
26 P   Demeter, Dimiter 1  
27 U   Sabína 4, Sabina 7
28 S    Dobromila
29 Š   Klára 7, Klarisa, Kiara, Chiara 1 
30 P   Šimon 20, Simona 29, 
          Simon 5
31 S   Aurélia,
         PAMIATKA REFORMÁCIE

  1 N   SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
          Denis 11, Denisa 20
  2 P    PAMIATKA ZOSNULÝCH 
  3 U   Hubert 
  4 S     Karol 12, Jesika/Jesicca 1 
  5 Š   Imrich 1 
  6 P    Renáta 16 
  7 S    René 3, Saskia  
  8 N   Bohumír, Bohumíra 1
          SVÄTOMARTINSKÉ HODY
  9 P   Teodor 3, Teo 1, Teodora,       
          Tea, VÝR. POSV. CHRÁMU 
          SV. GORAZDA (1997)
10 U   Tibor 4 
11 S     MARTIN 106, Maroš 78
12 Š         Svätopluk
13 P    Stanislav 29
14 S     Irma 1, Ima   
15 N   Leopold, Leopolda 
16 P    Agnesa, Agneša 4
17 U   DEŇ BOJA ZA SLOBODU          
           A DEMOKRACIU, Klaudia 14 
18 S     Eugen 1 
19 Š     Alžbeta 16, Betina, Liliana 3,
            Lilien 4 
20 P    Félix 
21 S    Elvíra   
22 N    Cecília 1, Cecilián
23 P    Klement   
24 U   Emília 43, Emily 2 
25 S    Katarína 73
26 Š    Kornel
27 P   Milan 40 
28 S   Henrieta 3, Gerhard 1
29 N   Vratko 1 
30 P   Ondrej 24, Andrej 47,
          Andreas

Červenou farbou sú vyznačené štátne sviatky a dni pracovného pokoja, modrou iné dôležité dni, zelenou významné a pamätné dni mesta Vrbové. Číslica za menom uvádza počet jeho nositeľov vo Vrbovom.

20202020
KALENDÁR  HLASU  VRBOVÉHOKALENDÁR  HLASU  VRBOVÉHO

DecemberOktóber NovemberSeptemberJúl August

foto: Pavel foto: Pavel PLENCNERPLENCNER
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BEŇOVSKÝ A SPIŠSKÁ SOBOTA II
Dokončenie z čísla 23. 
Ale my sa vráťme do Spišskej Soboty.
 
Urbanistický vývoj Spišskej Soboty bol 

podmienený hospodárskym vývojom. Pô-
vodne slovanská trhová osada, zoskupená 
okolo farského kostola, bola pravdepodob-
ne okrúhleho typu. Až v 20. storočí sa rozší-
ril intravilán na severnej strane vybudova-
ním novej ulice s rodinnými domami, ktorá 
paralelne sleduje staré trhové námestie. Sí-
delné územie mestečka sa rozrástlo aj na 
západe novou zástavbou popri ceste k Po-
pradu. 

Domy na námestí sú farebne odlíšené, 
optimistické. Zväčša sú obytnými, ale na 
také maličké mestečko je tu asi až priveľa 
útulných penziónov a reštaurácií či kaviarní. 
Mestečko si zaslúži, že tu sídli pobočka pre-
šovského pamiatkového úradu, ktorý sa veľ-
kou mierou podieľal na revitalizácii tohto 
urbanistického a architektonického skvostu 
podľa najvernejších slohových predlôh. 

Dom č. 21 je ten, v ktorom prechodne istý 
čas býval Móric Beňovský, v rodine jedného 
z 25 mäsiarov v Spišskej Sobote Pavla Hön-
scha (* 19. 2. 1721 – † 2. 5. 1775), so svojou 
manželkou Zuzanou. Matkou Anny Márie 
[Zuzany] (10. 10. 1751 – 1. 3. 1826) bola 
Anna Mária, rodená Zieserová (29. 11. 1723 
– ?), dcéra kožušníka. Súrodencami Ján Sa-
muel (27. 5. 1744 – 2. 9. 1764), Pavol (25. 11. 
1747 – 25. 5. 1786), Martin (10. 11. 1749 – ?), 
Ján Juraj (5. 7. 1755 – po 19. 1. 1779), Eva 
Katarína (22. 10.1758 – po 19. 1. 1779) a Jana 
(15. 9. 1760 – 28. 7. 1782). V rodisku zomreli 
Ján Samuel a Jana, na Madagaskare Pavol, 
priateľ Beňovského. Zuzana, jeho manželka, 
ako bolo spomínané, zomrela v Beckovskej 
Vieske 1. 3. 1826.

Tento dom je  renesančný, postavený                
v roku 1663 na staršom základe. V zadnej 
časti bol upravený v roku 1961. Posledné 
úpravy zažil po roku 2000.

Dom je dvojpodlažný radový päťosový               
s trojtraktovou dispozíciou a pôvodne sy-
pancom na poschodí. V priechode, zaklenu-
tom krížovou hrebienkovou klenbou, je za-
murovaný renesančný portál s pásovou 
šambránou a nadpražnou rímsou.

V miestnostiach na prízemí sú krížové hre-
bienkové klenby a trámové stropy, na po-
schodí klenba krížová a valená s lunetami.            
V pivniciach sú valené klenby a trámové stro-
py. Fasáda je od námestia hladká so segmen-
tovo zakončeným portálom. V zadnej časti 
pozemku je prízemné samostatne postavené 
dvorové krídlo s bránou zaklenutou lome-
ným oblúkom.

Najstaršie architektonické prvky budovy 
pochádzajú z obdobia neskorej gotiky. Bu-
dova je zapísaná v Štátnom  zozname kul-
túrnych pamiatok SR. Objekt je stavebne 
zrekonštruovaný v rokoch 1974 – 1978                    
a následne sprístupnený verejnosti. Tento 
meštiansky dom patril rodine Wernerovej, 
ktorá sa v minulosti venovala remenárstvu  

Po roku 2000 je v reštaurovanom dome 
Hönschovcov a susednom dome Espres-
so rodiny Kollárovej, ktorá oba domy                  
v únosnej miere voči pôvodnému stavu 
upravila podľa pokynov pamiatkarov. 
Vo dvore majiteľ inštaloval akési staro-
žitníctvo a nechýba tu „atrapa“ Mórica 
Beňovského, v ktorej sa možno odfoto-
grafovať na pamiatku. 

a farbeniu kože. Tá sa potom používala na 
zhotovovanie odevov, obuvi i rôznych úžit-
kových predmetov. Z významnejších členov 
rodiny spomeňme Samuela Ludvíka Werne-
ra (1834-1841), ktorý bol v rokoch 1879                  
– 1898 mestským pokladníkom a v rokoch 
1898 – 1904 starostom vtedy ešte samostat-
ného mesta Spišská Sobota. Július Werner  
je známy ako spoluzakladateľ tabakovej to-
várne v Spišskej Belej.

Obývané boli miestnosti na prízemí domu 
s oknami do námestia. Niektoré miestnosti 
majú stropy ukončené klenbami so štuko-
vou výzdobou. Na poschodí sa nachádzali 
skladové priestory, čo bolo charakteristické 
pre prevažne remeselnícku Spišskú Sobotu. 
Mestečko malo najmenšiu rozlohu chotára 
a preto sa hospodárske aktivity – remeselná 
výroba, sústreďovala v domoch, kde dielne 
boli na dvore a sklady na poschodí. Na po-
schodí sa nachádzali aj komory, kde majite-
lia sústreďovali hospodárske plodiny, záso-
by potravín, ale tiež pracovný materiál              
a hotové remeselnícke výrobky.

Na dvore múzea sú umiestnené pod malou 
pergolou niektoré tradičné poľnohospodár-
ske mechanizmy. Priestor záhrady slúži v hlav-
nej turistickej sezóne ako galéria v prírode. 
Návštevník tu môže vidieť ukážku minerálov              
z regiónu a tiež galériu drevených plastík. Zá-
hrada sa v letnej sezóne využíva aj na ďalšie 
prezentačné aktivity múzea, prednášky, bese-
dy, animačné podujatia a workshopy. 

Podtatranské múzeum v Poprade v tomto 
objekte prezentuje prostredníctvom viace-
rých expozícií minulosť, spoločenský a hos-
podársky rozvoj hornospišských mestečiek 
Poprad, Veľká, Matejovce, Stráže s dôrazom 
na Spišskú Sobotu. Expozície sú obsahovo 
zamerané na umeleckú históriu a históriu 
vôbec. V budove sa nachádzajú aj depozitár-
ne priestory múzea. 

Expozícia „Osobnosti Spišskej Soboty“ 
okrem Mórica Beňovského predstavuje aj 
ďalšie osobnosti politického, kultúrneho, 
hospodárskeho a spoločenského života 
Spišskej Soboty ako sú: Pavol Gross, st., Pa-
vol Gross, ml. – obaja rezbári, ktorých diela 
sa nachádzajú vo viacerých kostoloch Spiša; 
Ján Brokoff  – sochár, významný predstavi-
teľ českého barokového sochárstva, autor 
niekoľkých sôch na pražskom Karlovom 
moste; Ján Juraj Reiner – obchodník a ná-
jomca Starého Smokovca; Gedeon Majun-
ke – architekt a staviteľ tatranských chát, 
hotelov, kostolov atď. Spišská Sobota mala 
nemálo významných postáv spoločenského 
života.

V expozícii súvisiacej s Móricom Beňov-
ským je text, ktorý publikujeme na nasledu-
júcej strane v rámčeku. Uvádzam ho preto, 
lebo v niektorých faktoch nekorešponduje            
s faktami získanými genealogickým vý-
skumom uvedenými v publikácii Ľ. Bosáka            
a P. Kýšku „To je náš Beňovský“ z roku 2016 
(napr. hlavne s. 57 a 58), na čo by bolo po-
trebné upozorniť múzeum argumentáciou 
autorov dotyčnej publikácie.

Mestskú pamiatkovú rezerváciu ohrani-
čujú tri významnejšie ulice, a to Riečna, Pod 
bránou a Matejovská.

Riečna ulica je lokalizovaná na brehu rie-
ky Poprad. Bola strediskom garbiarstva                
a iných remesiel, založených na využívaní 
vody. V zástavbe ulice prevládajú remesel-
nícke domy s dielňami.

Mórica Beňovského v Spišskej Sobote nepripomína len dom jeho manželky Zuzany 
a po ňom pomenovaný spomínaný penzión s reštauráciou, ale aj tunajšie Podtat-
ranské múzeum, pobočka popradského. Sídli v pôvodne meštianskom dome stoja-
com v južnej radovej zástavbe na Sobotskom námestí. Adresa: Sobotské námestie 
33, 058 01 Poprad, tel: +421 52 772 1323, sekretariat@muzeumpp.sk.
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Hönschová – Beňovská de Zuzana Anna
(Henschová, Hoenschová) manželka Mórica Beňovského 

(* 16. 10. 1747 Spišská Sobota – 1.(4.). 3. 1826 Vieska (Beckovská Vieska), pochovaná  
v Beckove, okr. Trenčín

Otec Martin, matka Katarína. Súrodenci Katarína, Ján Juraj. Manžel vojak, cesto-
vateľ, dobrodruh, gróf Móric Beňovský (* 20. 9. 1746 – † 23. 5. 1786). Synovia Samu-
el (* † 9. 12. 1768 Spišská Sobota – 22. 9. 1772 Spišská Sobota), Karol (* 22. 11. 1773 
Ille de France - † 11. 7. 1774 Madagaskar), dcéry Rozália (* 18. 1. 1779 Vieska – † 29. 
10. 1816 Vieska), Žofi a (*1781), tretia dcéra zomrela krátko po narodení 1784 v Bal-
timore, USA. 

Počas svojho krátkeho pobytu na Spiši 1767-68 sa do nej zaľúbil Móric Beňovský. 
Manželstvo uzavreli v dedine Wielkanoc pri Krakove (20. 4. 1768). Prvý syn Samuel 
sa jej narodil ešte v tom istom roku v decembri. Otec dieťaťa a manžel Móric vtedy 
bojoval v Poľsku proti ruskej cárskej armáde, syna nikdy nevidel (zomrel ako päť-
ročný v septembri 1772 v Spišskej Sobote). Po úteku manžela z vyhnanstva na 
Kamčatke a príchode do Francúzska roku 1772, pricestovala Zuzana na jeho pozva-
nie do Paríža. Roku 1773 už sprevádzala manžela na prvej výprave na Madagaskar. 
Na ostrove Ille de France sa jej narodil druhý syn Karol (1773), ktorý po necelom 
roku zomrel na Madagaskare. Podmienky na Madagaskare boli pre ženu s dieťa-
ťom veľmi kruté. Aj napriek tomu pomáhala Beňovskému civilizovať život domo-
rodcov, napríklad rozširovala základné hygienické návyky. Po nútenom návrate 
do Francúzska, odišli manželia Beňovskí do Uhorska (na Slovensko). V januári 1778 
kúpil Móric Beňovský kaštieľ s pozemkami vo Vieske pri Beckove, kde niekoľko 
rokov so Zuzanou žili. Vo Vieske sa jej narodili dve dcéry, Rozália (* 1779), ktorá sa 
vydala za Donáta Várady – Sakmáryho z Lučivnej a Žofi a (*1781), ktorá sa vydala za 
Rudolfa Očkaya. Roku 1781 odchádzajú spoločne naspäť do Francúzska, kde ju Be-
ňovský zoznámil s Benjaminom Franklinom, ktorý bol v tom čase americkým vy-
slancom v Paríži. Roku 1783 odišla s manželom a deťmi do Londýna, odtiaľ 1784 do 
Ameriky. Krátko po príchode do Baltimore porodila tretiu dcéru, ktorá však čosko-
ro zomrela. V tom istom roku odišiel Móric Beňovský na druhú výpravu na Mada-
gaskar, kde v máji 1786 počas bojov s francúzskymi vojakmi padol. Chorá a slabá 
Zuzana zostala s dcérami v Baltimore odkázaná na pomoc Benjamina Franklina, 
ktorý jej neskôr umožnil vrátiť sa do Paríža a odtiaľ na Slovensko. Usadila sa vo 
Vieske na manželovom majetku.

Život vo Vieske nemala ľahký, pretože manželova rodina (Móricova sestra Mar-
ta) poprela platnosť manželstva Mórica a Zuzany, a tým aj nárok na dedičstvo.                  
V pretrvávajúcom spore jej pomohol samotný panovník cisár František I. Platnosť 
manželstva bola potvrdená, rovnako ako jej šľachtický titul, a tým všetky majet-
kové nároky. Roku 1816 zomrela  vo Vieske jej staršia dcéra Rozália a v marci 1826 
aj Zuzana Hönschová de Beňovská (vo veku 79 rokov). V Beckove ju pochoval Pavol 
Hurban, otec Jozefa Miloslava Hurbana.

trámovými stropmi a šindľovými sedlovými 
strechami so štítom.

Pred návratom do Popradu je možné na-
vštíviť ešte spišskosobotský cintorín z roku 
1832 na Jesenského ulici vychádzajúcej z ná-
mestia smerom na severozápad. Keďže je 
cintorín relatívne nový, iste tu nespočíva 
najbližšia rodina Zuzany Hönschovej, man-
želky madagaskarského kráľa. Zuzanu by 
sme nenašli ani na pôvodnom cintoríne, 
ktorý obklopoval Kostol sv. Juraja. Ona totiž 
spočinula tam, kde 1. marca 1826 ako 
75-ročná zomrela – v kaštieli v Beckovskej 
Vieske v súčasnom Trenčianskom kraji ne-
ďaleko Nového Mesta nad Váhom. Tu, do 
rodového kaštieľa sa po správe o smrti man-
žela vrátila z USA vďaka americkému diplo-
matovi Benjaminovi Franklinovi. Jej hrob 
však tiež nevieme identifi kovať, rovnako, 
ako hrob jej manžela na Madagaskare. Aký 
je svet malý, ale nádej zomiera posledná           
a pátranie po miestach posledného odpo-
činku členov rodiny Mórica Beňovského 
azda prinesie úspech.

Predsa však na cintoríne v Spišskej Sobo-
te nájdeme pomerne honosný hrob neskor-
ších pravdepodobných členov rodiny Hen-
schovej, možno priamych potomkov 
Beňovského manželky, avšak konkrétnejší 
rodinný vzťah ešte len musíme hľadať.

V spišskosobotskom archíve pracuje vý-
znamná slovenská historička a archivárka 
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., ktorá je au-
torkou inventára zachovaných listín zo Spiš-
skej Soboty, kde sa na viacerých miestach            
a v rôznych súvislostiach spomínajú členo-
via rodiny Hensch, napr. okrem samotnej 
Zuzany Anny aj Michal, Ján, Jakub, Judita, Eva 
Katarína, Martin, Pavol i Samuel a Katarína. 

Prechádzka po Spišskej Sobote evokuje 
predstavu stredoveku či novoveku, kedy žil 
hrdina a dobrodruh, ktorý svoj osud spojil            
s tunajšou rodáčkou. Je to mestečko v mes-
te, urbanistický príklad, ktorý nehodno obísť 
v rámci poznávania histórie a kultúry Slo-
venska.  A pre Vrbovčanov by tu ožila pred-
stava ich rodáka, ktorý sa tu pohyboval.

Ktovie, či by Móric Beňovský, vzdajúc sa 
cestovateľských a dobrodružných ambícií, 
bol v ňom ako zať Hönschovcov zakotvil?!

RNDr. Viktória KANDRÁČOVÁ, PhD.

Ulica Pod bránou už svojím názvom ukazu-
je, že sleduje príjazdnú cestu k mestskej brá-
ne. Z pôvodnej zástavby sa zachoval len prí-
zemný dom z 18. storočia. Je priechodný             
s manzardovou strechou. Obytné priestory 
má zaklenuté krížovými a pruskými klenba-

mi so štukovou výzdobou.
Matejovská ulica nadväzuje na námestie, 

kedysi viedla k Matejovskej bráne. Na ulici             
v radovej zástavbe sú štyri prízemné ľudové 
domy zväčša z 18. storočia. Sú priechodné             
s dvojtraktovou dispozíciou a drevenými



60-ROČNÝ DIAFILM O VRBOVSKOM SVETOBEŽNÍKOVI

Stalo sa tak práve pred 60 rokmi v Ma-
ďarsku, keď táto forma vizuálnej prezen-
tácie prežívala svoje zlaté obdobie. Bolo 
to technicky i fi nančne menej náročné 
ako premietanie klasických fi lmov. Dia-
projektor si mohli vzhľadom k cenovej 
dostupnosti dovoliť i bežné domácnosti. 
Využitie bolo pomerne špecifi cké – pre 
detského diváka od útleho veku išlo naj-
mä o rozprávky, pre žiakov v školách  aj  
o náučné fi lmy a pre dospelých išlo naj-
mä o šírenie osvety v rôznych oblastiach. 
Príťažlivosť diafi lmov zvyšoval fakt, že 
boli spravidla farebné, a to s veľkým ča-
sovým predstihom pred televíziou. Jed-
notlivé nepohyblivé obrázky zároveň vťa-
hovali diváka do deja a vplývali na jeho 
predstavivosť, na rozdiel od pohyblivých 
fi lmov dávali mu čas na premýšľanie. 
Sprievodný text býval buď priamo súčas-
ťou jednotlivých obrázkov, alebo ho ob-
sahovala textová príloha. Niekedy sprie-
vodné slovo hovoril premietajúci voľne. 
Začiatkom deväťdesiatych rokov minulé-
ho storočia výroba diafi lmov v súvislos-
ti s masívnym nástupom videa a o nie-
čo neskôr internetu zanikla.

Diafi lm o našom rodákovi vznikol v r. 
1959 najmä zásluhou dvoch mladých 
maďarských umelcov. Dostal názov 
Dobrodružstvá Mórica Beňovského 
(Benyovszky Móric kalandjai). 

O text sa postaral spisovateľ Miklós 
Rónaszegi (* 5. júna 1930 Budapešť), 
ktorý svoju rozsiahlu tvorbu zameral 
najmä na deti a mládež. Už pred vzni-
kom diafi lmu, v roku 1955, vo veku 25 
rokov, napísal prvý svoj román Veľká 
hra. Trampoty Mórica Beňovského               
(A nagy játszma: Benyovszky Móric vis-
zontagságai) a ako už názov prezrádza, 
venoval ho práve slávnemu Vrbovča-
novi. Toto jeho dielo vyšlo ešte v ďal-
ších troch vydaniach (1957, 1964, 
1973). Prvé dve vydania ilustroval  ma-
liar, grafi k a karikaturista Ferenc Hont-
-Varsányi a ďalšie dve grafi k a ilustrátor 
Tamás Szecskó (1925 – 1987). V samot-
nom diafi lme stručne a vcelku výstižne 
zachytil hlavné etapy hrdinovho života, 
nezaprel však v sebe svoj pôvod a hneď 
v úvode ho označuje – ako inak – za 
Maďara.

Miklós Rónaszegi je slovenskému či-
tateľovi známy iným svojím dielom.              
V roku 1981 mu Východoslovenské vy-
davateľstvo v Košiciach vydalo v sloven-
skom preklade Jozefa Petru knihu Krá-
ľovnin pirát (526 s.) v  náklade 30 000 
výtlačkov.

Vhodnú vizuálnu podobu so zacho-
vaním historického koloritu dal diafi l-
mu Sándor Lengyel (1930 – 1988), ma-
ďarský grafi k, absolvent Maďarskej 
vysokej školy výtvarných umení.                    
Od roku 1949 bol nezávislým dizajné-
rom  a od 60. rokov reklamným grafi -
kom. Okrem komerčných plagátov sa 
venoval kreslenej fi lmovej produkcii.           
V roku 1969 získal cenu za najlepší pla-
gát roka. 

Redaktorom diafi lmu bol Ferenc Szi-
lágyi. Vydala ho Maďarská diafi lmová 
spoločnosť Budapešť (Magyar Diafi lm-
gyártó Vállalat Budapest). Okrem prvé-
ho vydania v roku 1959, vyšli aj ďalšie 
dve v rokoch 1963  a 1977. 

Jeden fi lmový zvitok mal 70 okienok              
s farebnými obrázkami. Úradná cena 
zachovaných exemplárov sa pohybo-
vala od 21,40 po 36 forintov.
Celý fi lm je k dispozícii na: 
       

   http://diafi lm.osaarchivum.org

Prinášame ukážku začiatku fi lmu, 
ktorý sa viaže priamo k nášmu Vrbové-
mu v slovenskom preklade.

Ľ: BOSÁK – P. KÝŠKA

Móric Beňovský je mnohorozmerná historická postava. Preto mapovanie 
jeho života je mimoriadne náročné. Takisto aj skúmanie toho, ako vnímali jeho 
osobnosť súčasníci a ďalšie generácie. V tomto ohľade dôležitú úlohu zohrávali 
umelci, najmä literáti, hudobníci a kinematografi a. Hoci základný výskum v tej-
to oblasti bol už vykonaný, ďalšie bádanie stále prináša nové prekvapenia.

Zaujímavým zistením pre nás je fakt, že o Móricovi Beňovskom vznikol popri 
žánroch ako sú román, báseň, poéma, divadelná hra, rozhlasová hra, melodrá-
ma, opera, balet, fi lmový seriál, muzikál, komiks – i diafi lm, diapozitívy zorade-
né na fi lmovom páse.



Titulný obrázok. Dobrodružstvá Mórica Beňovského.
Autor textu diafi lmu: Miklós Rónaszegi,
autor slovenského prekladu Gregor Papuček,
autor obrázkov Sándor Lengyel.

MÓRIC BEŇOVSKÝ. HĽA, MAĎAR S NAJDOBRODRUŽNEJŠÍM ŽIVO-
TOM V DOBE OSVIETENSTVA. TAKÝMTO NÁM HO ZACHOVAL SÚ-
DOBÝ UMELEC. VYSOKÉ ČELO SVEDČÍ O JASNOM UME, OČI O ĽUD-
SKOSTI, PERY O PEVNEJ VÔLI A PRCHKEJ POVAHE.

Náhle rozrušenie – to bolo príčinou jeho prvých útrap. V roku 1767 
Móric Beňovský, mladý husársky poručík Márie Terézie, dostal list: 
aby sa ponáhľal domov, že mu matka umrela.

Doma, v Nitrianskej stolici vo Vrbovom, ho čakal nový úder: jeho prí-
buzní sa votreli do dedičstva po matke a jeho vykázali z rodičovského 
domu.

Prepadol s nimi vo Vrbovom zemiansku kúriu. Avšak svojmu víťaz-
stvu sa dlho tešiť nemohol. Jeho príbuzní ho napadli lživými obvine-
niami a pred zatykačom kráľovnej musel utekať.

Vo svojom prvom hneve v noci prešiel pešo do Hrušového, na druhý 
majetok starodávnej rodiny Beňovskovcov. Zozbieral si k sebe svojich 
verných poddaných, ktorí ho tak oduševnene nasledovali, akoby on 
bol sám knieža Rákóci.

33

11 22

44

55 66
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VIANOČNÉ VARENIE A PEČENIE
Hubová polievka

Potrebujeme: 250 g šampiňónov, 100 g hlivy, 2 cibule, 1 PL 
masla, 1 PL hladkej múky, 100 ml bieleho vína, ČL citrónovej 
šťavy, 500 ml zeleninového vývaru, 150 ml kyslej smotany, 
petržlenová vňať (môže byť čerstvá alebo sušená), soľ, mleté 
čierne korenie

Postup: Očistenú a nakrájanú cibuľu speníme na masle. 
Očistené a nakrájané huby pridáme k cibuli a podusíme. Po-
prášime múkou a zamiešame. Po chvíli zalejeme vínom a zele-
ninovým vývarom. Povaríme 10 minút. Potom pridáme kyslú 
smotanu, soľ, mleté čierne korenie, citrónovú šťavu a posype-
me petržlenovou vňaťou.

Zapekaný kapor
Potrebujeme: 1 väčší kapor, 2 strúčiky cesnaku, soľ, mleté 

čierne korenie, ČL tymianu, šťava z 1 citróna, 3 PL hladkej múky, 
3 PL oleja, 80 g masla, 50 ml bieleho vína, 2 cibule, 1 uvarenú 
mrkvu, ½ predvarenej cukety, petržlenová vňať, citrón na ozdo-
bu, maslo na vytretie zapekacej misy

Postup: Očisteného a umytého kapra, nakrájame na porcie. 
Každú porciu jemne narežeme, potrieme cesnakom, osolíme, 
posypeme tymianom, pokvapkáme šťavou z polovice citróna            
a necháme ½ hodiny marinovať. Rybu obalíme v hladkej múke 
a rýchlo opečieme z oboch strán na rozpálenom oleji. Zapeka-
ciu misu vymastíme maslom, nalejeme do nej víno, nasypeme 
nakrájanú a jemne na masle upraženú cibuľu a rozložíme na 
ňu porcie ryby. Na každú porciu dáme kúsok masla, okorení-
me, pokvapkáme zvyšnou citrónovou šťavou a zapekáme                   
v rúre vyhriatej na 180 stupňov, približne 10 – 15 minút. Upeče-
nú rybu ozdobíme varenou mrkvou a cuketou, citrónom                       
a petržlenovou vňaťou. Podávame s opekanými zemiakmi.

Vianočné guľôčky
Potrebujeme: 80 g kakaa, 5 PL medu, 150 g mletých ore-

chov, 2 citróny

Postup: Nastrúhame umytú citrónovú kôru, ktorú zmieša-
me s orechmi a medom. Zmes dáme do hrnca a na sporáku ju 
ohrejeme. Keď zmes zhustne, necháme ju vychladnúť. Z vy-
chladnutej hmoty tvarujeme malé guľôčky a tie obalíme v ka-
kau.

Červený grog
Potrebujeme: 12 kociek cukru, 120 ml horúcej vody, 80 

ml červeného vína, 120 ml rumu, štipku muškátového orieš-
ka, plátky citrónu

Postup: Cukor zmiešame s horúcou vodou, kým sa neroz-
pustí, prilejeme červené víno, rum a všetko ohrejeme. Grog 
nalejeme do pohárov, vrch poprášime štipkou strúhaného 
muškátového orieška a okraj pohára ozdobíme plátkom citró-
na.

Fotografi e sú ilustračné.
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VIANOČNÉ KORENINY

Aby sladké pečivo, punč, či pečené mäso dostali obľúbenú chuť a vôňu, 
je dôležité siahnuť po správnom korení.

Vanilka

Vanilkový struk je plod tropickej popí-
navej orchidey so žltými kvetmi.                       
Vo vnútri struku sa nachádzajú čierno-
hnedé lesklé semienka, je to aromatic-
ká dreň. Dôvodom vysokej ceny vanil-
kových strukov je nákladný ručný zber. 
Éterické oleje struku pôsobia uvoľňujú-
co a povzbudzujú chuť do jedla. Vanilke 
sa pripisujú afrodiziakálne účinky.

Ďumbier

Je rozvetvený koreň tropického druhu 
ľaliovitých rastlín. Čerstvý koreň chutí 
intenzívne ostro až citrusovo. Vôňa su-
šeného a mletého ďumbieru je menej 
výrazná. Na pečenie zázvorníkov použi-
jeme mletý ďumbier a na varenie polie-
vok čerstvý ďumbier. Podporuje tvorbu 
slín a žalúdočných štiav, upokojuje ža-
lúdok a črevá.

Kardamóm

Zelené kardamómové semená sú plo-
dy tropickej ďumbierovitej rastliny. 
Aróma sa skrýva v drobných semien-
kach vnútri plodu. Pridávame ho do vý-
razne koreneného pečiva, ako sú napr. 
škoricové zázvorové koláčiky. Mletý 
kardamóm na špic noža môžeme pri-
dať aj do uvarenej kávy.

Škorica

Získava sa z olúpanej kôry škoricovníkov, 
pôvodom zo Srí Lanky. Pri lúpaní sa kôra 
zatočí na klasickú škoricu v celku, ako ju 
všetci poznáme. Až pri sušení vzniká 
vôňa škorice. Kúpime ju celú alebo mle-
tú. Kúsky škorice môžeme uvariť v punči, 
kompóte, alebo vo varenom víne. Pri pe-
čení medovníkov alebo škoricovníkov 
pridávame do múky mletú škoricu, ktorá 
je intenzívnejšej vône. Povzbudzuje krv-
ný obeh a priaznivo pôsobí pri žalúdoč-
ných ťažkostiach, znižuje hladinu cukru             
a cholesterolu v krvi.

Klinčeky

Ide opuky kvetov vždy zeleného stro-
mu, ktorý rastie najmä vo východnej 
Ázii. Vôňa drvených klinčekov je oveľa 
intenzívnejšia ako pri celých klinče-
koch. Sú typickou koreninou do vare-
ného vína, kde sa pridávajú celé. Bývajú 
súčasťou koreninových zmesí a sypa-
ných čajov. Klinček má protibakteriálne 
účinky.

Badián

je súplodie stromu badiánika pravého. 
Vonia a chutí ako aníz, len badián je vý-
raznejší a sladší. Chutí jemne po klinče-
koch. V celku sa používa pri varení, do-
chucovaní vareného vína, príprave 
jedál, pri pečení koláčikov požívame 
mletý badián. Má protivírusové pôso-
benie.

Všetkým vám prajem príjemné a spokojné 
prežitie Vianočných sviatkov.

Anna KOPÁČOVÁ

VÝNIMOČNÁ REKLAMA VÝNIMOČNÉHO ÚSPECHU
Už sme našich čitateľov informovali 

(HV č. 15-16), že z tohtoročného turnaja 
Red Bull Neymar Jr´s Five futbalistky 
Spartaka Myjava, reprezentujúce Slo-
vensko, domov priviezli trofej za sveto-
vé prvenstvo, keďže v malom futbale 
piati proti piatim a bez brankára nena-
šli premožiteľky.

Zaslúžila sa o to Vrbovčanka Andrea 
Bogorová, ktorá dvoma presnými zásah-
mi rozhodla o celkovom triumfe na šam-
pionáte. Vyhlásili ju za najužitočnejšiu 
hráčku svetového fi nále. Neymar, naj-
jagavejšia hviezda brazílskeho futbalu, 
ktorého meno turnaj nesie, jej odo-
vzdal cenu v podobe špeciálneho 
prsteňa.

Tento výnimočný úspech Vrbovčanky 
sa stal námetom reklamy na plechovke 
sýteného energetického nápoja Boss, 
ktorý dodáva fi rma WRC SR, s. r. o., Žili-
na. Vzhľad plechovky tu reprodukujeme.

-rb-, foto GD
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BOLI SME VO SVÄTEJ ZEMI
Vrbovská farská púť do Svätej zeme 

sa konala v dňoch 3. – 10. septembra               
a zúčastnilo sa jej 50 ľudí.

Odchádzali sme všetci spoločne ako 
farská rodina od Kostola sv. Gorazda 3. 
septembra v skorých ranných hodi-
nách autobusom na letisko do Viedne, 
odkiaľ sme odlietali do Tel Avivu.

Tam nás čakal autobus a miestny šo-
fér, ktorý nás potom vozil počas celej 
púte po Izraeli a Palestíne, keď išlo                
o presuny na väčšie vzdialenosti. Inak 
všetko, čo bolo možné prejsť, sme ab-
solvovali pešo.

Keďže sme putovali po Svätej zemi 
ako farská rodina, bol „vedúcim púte“ 
náš pán farár Mgr. Jaroslav Hanzlík                 
a sprievodcu nám robil Mgr. Tomáš 
Torkoš, ktorý má manželku z Vrbové-
ho, takže je tiež akoby jeden z nás.

posvätných miest ako bolo možné. Na-
vštívili sme posvätné miesta, kde sa 
Pán Ježiš narodil, kde rástol, kde vyučo-
val, kde pre našu spásu trpel, zomrel              
a vstal zmŕtvych.

Boli sme v Betleheme, Jeruzaleme, 
Nazarete. Modlili sme sa v Bazilike 
Zvestovania, v Bazilike Narodenia Ježi-
ša Krista, na Golgote, pri Božom hrobe. 
Obnovili sme si krstné sľuby pri rieke 
Jordán, manželia manželské sľuby                    
v Káne Galilejskej. Plavili sme sa po Ge-
nezaretskom jazere, prešli Krížovú ces-
tu, boli sme pri Múre nárekov a ešte na 
mnohých ďalších miestach.

Veľkým prínosom bolo aj to, že púte 
sa zúčastnila aj naša organistka – Bc. 
Danka Kubalová, ktorá každú svätú 
omšu sprevádzala spevom žalmov aj 
omšových piesní.

Som presvedčená, že každý z nás, čo 
sme sa tejto púte zúčastnili, sa vrátil do-
mov k svojim blízkym nielen obohatený 
o množstvo hlbokých zážitkov, ale naj-
mä zahrnutý mnohými požehnaniami               
a naplnený množstvom Božích milostí.

Nedá  sa to na kúsku papiera ani popí-
sať. To musí jednoducho človek zažiť             
a prežiť tam, na každom jednom z miest 
Božiu prítomnosť.

Ešte raz veľká vďaka patrí za všetko 
pánu farárovi Jaroslavovi, sprievodcovi 
Tomášovi, ale predovšetkým Pánu 
Bohu, že nám umožnil túto púť absolvo-
vať a aj sa šťastne vrátiť domov.

Nech nás teda Božia milosť sprevádza 
aj v ďalších dňoch nášho života, aby sme 
o Božej láske a dobrote mohli svedčiť 
tam, kde prídeme. Pán Boh buď s kaž-
dým z nás!

 
Za všetkých účastníkov púte

Mgr. Mária KUNICOVÁ

Hoci sme už obidvoma nohami vo 
víre povinností všedných dní, predsa 
ešte stále čerpáme pozitívnu energiu 
zo zážitkov, ktoré sme mali vo Svätej 
zemi.

Hovorí sa, že ísť na púť do Svätej 
zeme je, ako keby človek bol na du-
chovných cvičeniach. A môžem potvr-
diť, že to tak aj bolo. Keďže bol s nami aj 
náš pán farár, mali sme denne svätú 
omšu a liturgia bola prispôsobená 
miestu, ktoré sme v ten deň navštívili: 
keď sme boli na Poli pastierov a v Bazi-
like narodenia Ježiša Krista – bola litur-
gia aj omšové piesne ako na Vianoce, 
keď sme boli pri Božom hrobe – bola 
liturgia ako na Veľkú noc.

Náš sprievodca sa nám venoval ako 
najlepšie mohol – všetko nám podrob-
ne vysvetlil, zaviedol nás na maximum
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BOX KLUB - ZŠK VRBOVÉ
Táto je určená pre začiatočníkov                

a menej skúsených boxerov s menším 
počtom zápasov vo všetkých hmot-
nostných a vekových kategóriách. 
Striedavo odboxovali v Dubnici nad 
Váhom, v Novom Meste nad Váhom              
a v Holíči pod vedením Reného Justa 
títo športovci: Simon Amcha (muž, 75 
resp. 81 kg, 3 zápasy - 3 výhry), Martin 
Šimor (muž, 69 kg, 1 zápas - 1 výhra), 
Róbert Zelenay (muž, 91 kg,  2 zápasy  
- 2 prehry), Denis Haršáni (muž, 91 
resp. 91+ kg, 2 zápasy - 2 prehry), Matej 
Holec (muž, 75 kg, 1 zápas - 1 prehra). 
Na tejto súťaži sa s minimálne aspoň 
jedným štartom zúčastnilo spolu 43 
boxerských oddielov a klubov z celého 
Slovenska a vďaka našej účasti a vý-
sledkom sa v nej Vrbové umiestnilo na 
úctyhodnom 4. mieste! 

Simon Amcha s Martinom Šimorom 
sa taktiež na pozvanie organizátorov 
zúčastnili na galavečere boxu v Trnave, 
kde sa obaja  postavili proti skúsenejším 
protivníkom a hoci svoju kožu nepredali

lacno, prehrali svoje zápasy so cťou na 
body. 

Na spomínané turnaje s našimi bo-
xermi ako tréner a sekundant cestoval 
a pomáhal Adrien Amcha, ktorý bol 
majster SR v r. 2015 ako mladší doras-
tenec, v  roku 2016 získal bronzovú me-
dailu a v r. 2017 opäť majster SR ako 
starší dorastenec a  všetko vo váhe do 
75 kg  za klub ŠKP Bratislava, s ktorým 
získal aj tituly M SR v družstvách. Mo-
mentálne sa popri štúdiu na vysokej 
škole venuje trénerskej činnosti a záro-
veň získava prvé skúsenosti ako roz-
hodca.
Aby nadšenie z úspešného rozbehu 
klubu nevyprchalo a my sme mohli 
nadviazať na rok 2019, aj touto cestou 
by sme chceli pozvať mladých ľudí (ale 
nielen ich),  ktorí majú záujem o boxer-
ské tréningy, do malej telocvične na 
futbalovom štadióne MFK Vrbové, kto-
ré sa konajú dvakrát do týždňa, v pon-
delok a  v stredu o 18.00 hod.

RJ

V roku 2019 sa malý boxerský 
klub ZŠK Vrbové po dlhšej odmlke 
zúčastnil jednodňových turnajov 
II. Slovenskej ligy boxu.

Základná škola Vrbové, Školská ul. a RZ pri ZŠ Vrbové, Školská ul. 
Vás pozývajú na

MALÉ VIANOČNÉ TRHY BURZU HRAČIEK A KNÍH
OD 13.00 DO 17.00 HOD.

A VIANOČNÚ AKADÉMIU
O 15.30 HOD.

V PIATOK 13. DECEMBRA 2019 V PRIESTOROCH ZŠ NA ŠKOLSKEJ ULICI
PONÚKAME:

•   domáce vianočné pečivo         •   vianočné dekorácie
•   vianočné väzby           •   občerstvenie

•   vianočnú kapustnicu

Pozývame všetkých stráviť s nami 
príjemné chvíle vo vianočnej atmosfére!

Mesto Vrbové informuje občanov, že 
po úspešne zrealizovanej generálnej 
oprave hodinového stroja boli v uply-
nulých dňoch začaté práce na obnove 
číselníkov hodín šikmej veže. Viditeľne 
tmavé denné pozadie ciferníkov ne-
predstavuje fi nálny stav, v súvislosti so 
zvolenou technológiou obnovy budú 
realizačné práce pokračovať v závislosti 
od priaznivosti poveternostných pod-
mienok. 

Za pochopenie a trpezlivosť ďakuje 
zhotoviteľ i mesto Vrbové. 

OBNOVA ČÍSELNÍKOV 
HODÍN ŠIKMEJ VEŽE
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HODNOTENIE JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2019 MFK VRBOVÉ

Mladšia prípravka U9 MFK Vrbové
– tréner Andrej Kolník

Hodnotenie jesennej časti:
S jesennou časťou sezóny som spo-

kojný. Väčšina chlapcov začala s futba-
lom ešte len na konci prázdnin. To sa 
podpísalo zo začiatku sézony aj na vý-
sledkoch. S pribúdajúcim časom sa od 
zápasu k zápasu celé družstvo zlepšo-
valo. Za to môžeme ďakovať poctivému 
prístupu detí k tréningovému procesu.

Pevne verím, že to tak bude pokračo-
vať i naďalej.

Výsledky: 
MFK Leopoldov – MFK Vrbové 12:4
OFK Malženice – MFK Vrbové 5:3
MFK Vrbové – SPORTA Hlohovec 14:3
OFK Banka – MFK Vrbové 2:2
MFK Vrbové – OFK Bučany 2:5
MFK Vrbové – MTK Leopoldov 4:4
MFK Vrbové – OFK Malženice 3:6

Staršia prípravka U12 MFK Vrbové
– tréner Tomáš Klčo

Hodnotenie jesennej časti: 
Začiatok sezóny bol tažký, kedže sme 

začali s tažkými súpermi. Od prvého zá-
pasu nebol problém s bojovnosťou, 
ktorú chcem u chlapcov vyzdvihnúť,               

Mestský futbalový klub sa v lete rozrástol o ďalšiu mládežnícku kategóriu U9 (mladšia 
prípravka). V máji tohto roka MFK Vrbové organizoval nábor mladých futbalistov. 
Chceme  naštartovať dlhodobejšiu prácu s mládežou vo Vrbovom, a tak vychovávať 
mladých, šikovných hráčov, ktorí budú po pár rokoch spĺnať kvalitu pre naše  A druž-
stvo dospelých. Vieme, že je to beh na dlhú trať, a preto  musíme byť trpezliví a  po-
stupne pracovať na skvalitnení práce s mládežou a to tak, že poskytneme vhodné 
materiálne a tréningové podmienky pre mladé talenty, ktorých je vo Vrbovom a širo-
kom okolí  dostatok. Dôležitá bude aj komunikácia s rodičmi a v neposlednom rade 
kvalitní mládežnícki tréneri.

ŠK Dvorníky – MFK Vrbové 3:3 
MFK Vrbové – TJ Družstevník Chtelnica 0:1
MFK Vrbové – TJ Slovan Veľké Orvište 3:1 

Kategória Starší Dorast U19 MFK Vrbové 
– tréner Jozef Kusý

Hodnotenie jesennej časti:
Naše mládežnícke družstvo vstúpilo do 
novej sezóny s obmeneným kádrom. 
Odišli skúsení hráči a prišli mladí chlap-
ci zo žiackej kategórie. Prvé zápasy sme  
výsledkovo zvládli, ale potom prišla 
herná kríza a tri zápasy sme prehrali            
s nelichotivým skóre. Po troch pre-
hrách už chlapci neprehrali zápas               
a skončili na výbornom 3. mieste po je-
sennej časti. 

Výsledky:
MFK Vrbové – TJ Družstevník Pastuchov 
4:0
OFK Drahovce – MFK Vrbové 2:3
ŠK 2011 – MFK Vrbové 5:0
MFK Vrbové – TJ Slovan Veľké Orvište 2:5
MTK Leopoldov – MFK Vrbové 5:1
MFK Vrbové – ŠK Dvorníky 3:1
TJ Družstevník Pastuchov – MFK Vrbové 1:1
MFK Vrbové – OFK Drahovce 3:3

Kategória Muži  MFK Vrbové
– tréner Peter Majerník

Hodnotenie jesennej časti:
Letná príprava družstva nebola ide-

álna, pretože prišlo k veľkej obmene 
kádra (8 hráčov odišlo a nahradilo ich 
8 nových hráčov: S. Šarudi, D. Dubov-
ský, M. Brezina, A. Kusý, J. Šimor, L. 
Lackovič, Š. Horváth, J. Macho). Trénin-
gový proces narúšali rôzne faktory, 
akými boli zranenia, letné dovolenky     
a 2 neodohraté prípravné zápasy. Ge-
nerálka tiež nedopadla dobre, keď 
sme 1. kolo SP na pôde 5. ligového 
Zvončína prehrali 2:1. Družstvo sa 
ešte len spoznávalo a zohrávalo, preto 
ani výsledky a ani herný prejav v letnej 
príprave  nebol ideálny.

Všetko sa zmenilo prvým kolom je-
sennej časti súťaže, keď sme vyhrali na 
pôde T. Stankoviec  0:2. Družstvo po-
dalo disciplinovaný kolektívny výkon, 
získalo potrebné sebavedomie a naj-
dôležitejšie bolo, že sa každým kolom 
zlepšovalo. Samozrejme, že prišlo po-
čas jesennej časti aj k malým stratám 
formy niektorých hráčov, ale to je pri-
rodzené na ich vek a skúsenosti, ktoré 
musia ešte nazbierať. Najviac ma teší, 
ako rýchlo sa noví hráči zapracovali do 
kolektívu. Vytvorili sa dve generácie 
hráčov, ktoré sa navzájom rešpektujú, 
aj keď je v družstve zdravá rivalita                 
a konkurencia. S jesennou časťou se-
zóny musím vyjadriť jednoznačne spo-
kojnosť, pretože 2. miesto je veľmi

a ani s kondíciou a futbalovým mysle-
ním. Snažili sme sa o presné prihrávky  
v každej situácii. Neustále sme trénova-
li vytváranie rýchlych útočných akcií, 
ktoré sa  prejavovali aj v zápasoch. Do-
kázali sme  nastrieľať vysoký počet gó-
lov, ale sme aj dosť inkasovali, na čom 
sa budeme snažiť popracovať v zimnej 
prestávke. Chlapcom chcem poďako-
vať za prístup na tréningoch a v zápa-
soch. Veľká vďaka patrí rodičom za 
ochotu a organizáciu odvozov na ihris-
ká súperov. 

Výsledky: 
ŠK Borovce – MFK Vrbové 1:1
MFK Vrbové – OFK Drahovce 0:5
PFK Piešťany C – MFK Vrbové 7:6
TJ Madunice – MFK Vrbové 0:3
MFK Vrbové – OŠK Moravany 6:1
TJ Družstevník Dolný Lopašov – MFK Vr-
bové 1:11
OŠK Dubovany – MFK Vrbové 4:4
MFK Vrbové – ŠK Dvorníky B 19:0
TJ Družstevník Chtelnica – MFK Vrbové 4:1 
MFK Vrbové – TJ Družstevník Veľké 
Kostoľany 2:8

Kategória Starší žiaci U15  MFK Vrbové 
– tréner Libor Šašo

Hodnotenie jesennej časti:
Do jesennej časti sme nastupovali                    
s očakavaním ako sa chlapci vysporia-
dajú so súpermi, keďže sú v tejto súťaži 
bohužial veľké vekové rozdiely. Chlapci 
sa svojej úlohy zhostili na výbornú aj 
vďaka 100-percentnej dochádzke na 
tréningy, chuť učiť sa novým veciam, čo 
nám dokazovali počas celej jesennej 
časti a verím, že sa budeme naďalej len 
zlepšovať. Záverom sa chcem poďako-
vať rodičom, bez ktorých by nám to 
takto super nefungovalo.

Výsledky:
TJ Družstevník Pastuchov – MFK Vrbové 1:0
FK Šulekovo – MFK Vrbové 2:10
MFK Vrbové – TJ Madunice 1:0
TJ Slovan Ostrov – MFK Vrbové 1:9
MTK Leopoldov – MFK Vrbové 5:2
MFK Vrbové – TJ Družstevník Dolný Lopašov 3:0
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MFK Vrbové – TJ Slavoj Boleráz 2:1
TJ Partizán Domaniža – MFK Vrbové 2:4
MFK Vrbové – TJ Partizán Prečín 7:1
OK Častkovce – MFK Vrbové 4:0
MFK Vrbové – OFK Baník Lehota pod 
Vtáčnikom 5:2
Športové Kluby Blava 1928
– MFK Vrbové 3:1
MFK Vrbové – TJ Spartak Kvašov 1:1
ŠK VEGUM Dolné Vestenice
 – MFK Vrbové 1:2
MFK Vrbové – FC Baník Prievidza 4:1
MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 
– MFK Vrbové 1:2

1. OFK Bučany 7 7 0 0 85:8 21 6 9

2. MTK Leopoldov 7 5 1 1 47:20 16 5 4

3. OFK Malženice 7 5 0 2 55:26 15 4 6

4. MFK Vrbové 7 1 2 4 32:37 5 3 -7
5. OTJ - Banka 7 0 2 5 12:78 2 2 -7

6. Sporta Hlohovec 7 0 1 6 17:79 1 1 -8

1. ŠK 2011 9 8 1 0 43:10 25 7 13

2. TJ Slovan Veľké 
Orvište

9 6 0 3 49:24 18 6 3

3. MFK Vrbové 8 3 2 3 17:22 11 5 -1
4. MTK Leopoldov 8 3 2 3 27:33 11 4 -1

5. OFK - Drahovce 9 2 3 4 22:25 9 3 -3

6. TJ Družstevník 
Pastuchov

9 1 3 5 11:23 6 2 -9

7. ŠK Dvorníky 8 1 1 6 15:47 4 1 -8

1. OFK - Drahovce 10 9 0 1 51:6 27

2. TJ Družstevník Chtelnica 10 8 0 2 45:7 24

3. PFK Piešťany C 10 7 2 1 50:30 23

4. OŠK Moravany nad 
Váhom

10 6 1 3 66:28 19

5. ŠK Borovce 10 5 2 3 39:22 17

6. MFK Vrbové 10 4 2 4 53:31 14
7. TJ Madunice 10 4 2 4 25:19 14

8. TJ Druž.Veľké Kostoľany 10 2 2 6 22:33 8

9. OŠK Dubovany 10 2 2 6 21:40 8

10. TJ Druž. Dolný Lopašov 10 1 0 9 6:91 3

11. ŠK Dvorníky B 10 0 1 9 9:80 1

1. OK Častkovce 15 13 1 1 49:11 40 16 16

2. MFK Vrbové 15 10 2 3 43:24 32 15 11
3. OŠK 

Trenčianske 
Stankovce

15 10 1 4 34:17 31 14 7

4. FK Tempo 
Partizánske

15 9 2 4 41:31 29 13 5

5. OFK Lehota 
pod Vtáčni-
kom

15 8 4 3 32:21 28 12 7

6. TJ Slavoj 
Boleráz 

15 8 2 5 33:21 26 11 5

7. ŠK Blava 
1928

15 8 2 5 28:19 26 10 2

8. TJ Partizán 
Domaniža

15 7 3 5 31:23 24 9 0

9. TJ Nafta 
Gbely

15 6 4 5 33:29 22 8 1

10. MFC Spartak 
Bánovce n/B

15 6 3 6 27:23 21 7 -3

11. OFK Trebatice 15 6 0 9 25:33 18 6 -6

12. ŠK VEGUM 
D. Vestenice

15 6 0 9 26:36 18 5 -6

13. TJ Spartak 
Kvašov

15 3 4 8 18:33 13 4 -8

14. FC Baník 
Prievidza

15 3 1 11 24:39 10 3 -11

15. TJ Partizán 
Prečín

15 1 1 13 15:59 4 2 -17

16. FC Slovan 
Hlohovec

15 0 2 13 16:56 2 1 -19

 Tabuľka IV. liga sk. SZ ZsFZ

1. TJ Madunice 9 7 1 1 65:6 22 10 10

2. MTK Leopoldov 9 6 1 2 32:18 19 9 7

3. TJ Družstevník 
Pastuchov

9 6 0 3 33:17 18 8 3

4. MFK Vrbové 9 5 1 3 31:14 16 7 4
5. TJ Slovan Veľké 

Orvište
9 5 0 4 45:23 15 6 0

6. TJ Družstevník 
Chtelnica

9 4 3 2 20:14 15 5 0

7. ŠK Dvorníky 9 3 3 3 32:20 12 4 -3

8. TJ Druž. Dolný 
Lopašov

9 3 1 5 19:35 10 3

9. FK Šulekovo 9 1 0 8 16:75 3 2 -12

10. TJ Slovan Ostrov 9 0 0 9 7:78 0 1 -12

umelých trávach v okolí Vrbového                    
a na mestskom štadióne  (4 krát do týž-
dňa). Od 25. januára máme na každý 
víkend naplánované prípravné zápasy 
so zaujímavými súpermi (Spartak Myja-
va, PFK Piešťany, Tovarníky, Radimov, 
Most pri Bratislave...) 

Výsledky:
OŠK Trenčianske Stankovce – MFK Vr-
bové 0:2
MFK Vrbové – FC Slovan Hlohovec 4:2
OFK Trebatice – MFK Vrbové 1:6
MFK Vrbové – TJ NAFTA Gbely 2:2
FK Tempo Partizánske – MFK Vrbové 2:1

dobrý odrazový mostík do jarnej časti, 
kde chceme pokračovať v dobrých vý-
konoch a udržať si pozície v hornej časti 
tabuľky. Naším úmyslom je  ešte káder 
v zimnej príprave doplniť 2 - 3 novými 
hráčmi a skvalitniť hlavne obrannú 
fázu. V útočnej fáze nám to fungovalo 
výborne, keď hráči nastrieľali až 42 gó-
lov, čo sa nám niekedy nepodarilo za 
celú sezónu (Kaman 14, Srnec 9, Kusý 7, 
Virág 6). 2. miesto je však výsledkom ce-
lého družstva (všetkých hráčov  v kádri) 
a nie jednotlivcov. Začiatok zimnej prí-
pravy je naplánovaný na 10. januára, 
tréningový proces bude prebiehať na

 Tabuľka V. liga-Žiaci-U-15-sk.B-ObFZ TT

 Tabuľka Prípravka-U09-sk.B-ObFZ TT

 Tabuľka IV.liga - Mladší žiaci - sk.D - ObFZ TT

 Tabuľka VI. liga-Dorast-U-19-sk.B-ObFZ TT
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ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL NAHLIADLI
DO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA GYMNAZISTOV

Dňa 27. novembra sme privítali žia-
kov základných škôl spolu s ich rodičmi 
na pôde našej školy.

Počas dňa otvorených dverí mali náv-
števníci možnosť zažiť jeden deň v koži 
stredoškoláka. Prešli si hodiny cudzích 
jazykov, vyskúšali pokusy v laboratóriu, 
na hodinách fyziky, či matematiky si 

overili úroveň logického myslenia. Po-
čas prestávok im starší žiaci ukázali 
produkty, ktoré vyrábajú v rámci pro-
jektovej a dobrovoľníckej činnosti.

Ani mladší spolužiaci sa nedali                        
a v rámci prezentácií predstavili svojim 
kamarátom zo základných škôl cestu 
adopcie našich školských včelích úľov

ako súčasť projektu Zelená škola. 
Veríme, že každý z návštevníkov si 

našiel niečo, čo ho zaujalo a už teraz sa 
tešíme na stretnutie s vami na príprav-
ných kurzoch pre prijímacie pohovory.

Z. KOIŠOVÁ

VRBOVSKÍ  KIN-BALLISTI STRIEBORNÍ
23. novembra sa konal v Bratislave 2. 

ročník kin-ballového turnaja OPEN CUP 
14+. Mesto Vrbové v tomto netradič-
nom športe reprezentovali stredoško-
láci: A. Gono (kapitán), M. Nizner, M. 
Mešenec, T. Teplica, S. Konkušová, S. 
Foldiová, N. Svitková, L. Petényiová, K. 
Mitterová a vo vyrovnaných súbojoch             
s dospelými reprezentantmi  vybojovali 
strieborné medaily. Pri organizácii tur-
naja pomáhali žiaci ZŠ Komenského              
z kin-ballového krúžku.

Slávka MEŠENCOVÁ

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ OCEŇOVAL NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV  
Aj v tomto školskom roku sa môže 

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom 
pochváliť, že medzi desiatkou najlep-
ších študentov v našom kraji boli trav-
ským županom Mgr. Jozefom Viskupi-
čom ocenené aj dve naše žiačky. 
Dominika Pánska bola odmenená za 1. 
miesto v celoslovenskej vedeckej súťaži 
AMAVET a úspešné reprezentovanie  
Slovenska na medzinárodnej súťaži                 
v Sofi i, v Bulharsku. Dominika sa tri 
roky nielen venovala vedeckej vý-
skumnej činnosti pod názvom „Tichý 
zabijak -E250“, ale aj šírila osvetu v tejto 
oblasti, aby informovala širokú verej-
nosť o vplyve dusitanu sodného, ktorý 
sa pridáva do mäsových výrobkov, na 
ľudský organizmus. Ďalšou ocenenou 
bola Beáta Macejková, ktorá svojou 

kreatívnou animáciou na tému „No-
vember 89“ očarila porotu a získala 1. 
miesto vo svojej kategórii.

Oceneným žiačkam srdečne blaho-
želáme!

GY, foto TTSK

Žiačky Gymnázia Jána Balta-
zára Magina Vrbové ocene-
né županom TTSK Beáta Ma-
cejková (hore) a Dominika 
Pánska (vľavo.)
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NAJLEPŠIA ŠTUDENTKA NA SLOVENSKU ŠTUDUJE VO VRBOVOM!
Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva Minister-

stvo školstva Slovenskej republiky Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie 
rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Zlatí medailisti z domácich aj 
medzinárodných predmetových olympiád, z majstrovstiev Európy a sve-
ta vo viacerých športoch, ako aj víťazi ďalších súťaží si toto ocenenie pre-
vzali  v piatok 22. novembra 2019 z rúk ministerky školstva, vedy, výsku-
mu a športu Martiny Lubyovej. Tento rok bolo ocenených tridsať 
úspešných reprezentantov Slovenska v oblasti vedy, športu i umenia.

Medzi ocenenými bola aj študentka 
Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbo-
vé, ktorá vyhrala prvé miesto v ce-
loštátnom kole súťaže vedy a techniky 
AMAVET so svojou trojročnou prácou           
v oblasti vedy. Dominika Pánska spolu 
so svojou učiteľkou chémie, Mgr. An-
dreou Michálkovou, pracovala na vý-
skume, zaoberajúcom sa vplyvom ne-
bezpečného konzervantu E250, čiže 
dusitanu sodného, na ľudský organiz-
mus, najmä na obehový a tráviaci sys-
tém. Vo svojej práci sa zamerali aj na 
množstvo škodlivých dusičnanov ne-
kontrolovane prítomných v bylinkách, 
ktoré pravidelne konzumujeme. Svo-
jou vedeckou prácou Dominika repre-
zentovala Slovensko aj na medzinárod-
nej súťaži EUCYS 2019.

Ministerka školstva sa vo svojom prí-
hovore pri odovzdávaní diplomov po-
ďakovala školám, pedagógom i rodi-
čom za to, že vytvorili oceneným 
mladým ľuďom vhodné podmienky, 
aby mohli dosahovať také výborné vý-
sledky.

Ako povedala Dominika: „Robiť taký 
veľký výskum nie je vždy jednoduché                  
a mnoho krát sú obdobia, keď sa človek 
chce vzdať, myslí si, že už to nemá zmysel. 
Ďakujem vám, učitelia a študenti gymná-
zia vo Vrbovom, že mi stále ukazujete, že 
žiadna prekážka nie je taká veľká, aby 
som ju spolu s vami nemohla prekonať...“ 

Ďakujeme jej za výnimočnú repre-
zentáciu našej krajiny, prajeme ešte 
množstvo životných úspechov, veľa 
zvedavosti a výborné zvládnutie matu-
ritnej skúšky, ktorá ju v tomto školskom 
roku čaká. 

GY


