
HV
LAS

RBOVÉHO
Ročník XXX.

7-8
8. apríla 2020

cena: 0,10 €  

VEĽKÁ NOC JE TU, AJ KEĎ ZA OKOLNOSTÍ, AKÉ SME NEZAŽILI
Veľkonočné pečivo, ktoré pripravila Vrbovčanka Janka Kostadinov Ganevová.

Mesto Vrbové oznamuje občanom a záujemcom                        
o účasť na tradičnom podujatí Vrbovský jarný jarmok, 
ktorý sa mal konať v sobotu 16. mája 2020, že podujatie 
bolo z dôvodu nariadených celoštátnych protiepidemic-
kých a karanténnych opatrení zrušené.
 
Organizátori Galakoncertu slovenského pop operného 
tria La Gioia, ktorý sa mal uskutočniť 24. apríla  v Dome 
kultúry vo Vrbovom, oznamujú, že kvôli epidemiologickej 
situácii sa podujatie ruší. Tí, čo si zakúpili vstupenky               
v Dome kultúry vo Vrbovom, môžu vstupenky vrátiť a do-
stanú späť sumu, ktorú zaplatili. Vrátenie lístkov si treba 
vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0915 383 456.

Mesto Vrbové oznamuje, že prijatie vrbovských novo-
rodencov narodených v IV. štvrťroku 2019 a I. štvrťroku 
2020, ako i sadenie stromčekov, pôvodne plánované na 
apríl 2020, sa odkladá na jesenné obdobie.

ÚRADNÝ OZNAM
Mestský úrad Vrbové bude z dôvodu predĺženia na-

riadených celoštátnych protiepidemických a karantén-
nych opatrení od utorka 31. marca 2020 do štvrtka 9. 
apríla 2020 vrátane pre verejnosť zatvorený. Zatvore-
ná bude takisto Mestská knižnica.

V nutných prípadoch sa občania môžu na pracovní-
kov úradu obrátiť telefonicky alebo e-mailom (kontakt-
né údaje uverejňujeme na strane 6).

Ako bude fungovať Mestský úrad Vrbové od 14. aprí-
la, t. j. po Veľkej noci, vás budeme informovať prostred-
níctvom webovej stránky mesta (www.vrbove.sk), 
mestským rozhlasom a výveskou na objekte úradu.

K AKTUÁLNEJ SITUÁCII
Opatrenia a usmernenia týkajúce sa súčasnej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu 
mesto Vrbové zverejňuje najmä na svojej webovej stránke (www.vrbove.sk) a prostredníctvom mestského roz-
hlasu, prípadne na úradnej tabuli a informačných tabuliach.
Dôležité je tiež sledovať celoštátne oznamovacie prostriedky.

Milí spoluobčania, vážení čitatelia!
Situácia, ktorou prechádzame v tomto čase, nás nabáda brať vážne to, čo je vážne a nestratiť sa              

v banálnych veciach.
Znovu objaviť, že život je  láska, pokoj, jednota, pravda, viera, radosť, nádej, svetlo a  odpustenie.
Želám Vám hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynú-

cich z veľkonočného tajomstva.

(Prosím zostaňte doma a používajte rúška a rukavice.)
Vaša primátorka
Ema Maggiová
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PONÚKA
• výcvikový kurz na vodičské 

oprávnenie skupiny AM, B1, B 
(osobný automobil)

• kurz otvárame každý štvrtok   
o 16.30

• možnosť platby kurzovného           
v dvoch splátkach

• interaktívna výučba, elektro-
nické vzdelávanie (e-learning) 
zdarma

www.autoskolakiral.sk

• vykonávame kondičné jazdy a dopravnú 
výchovu žiakov

• využite do konca mája 2020 skúšky 
podľa doterajších predpisov

• získanie vodičského oprávnenia v 17-tich 
rokoch

• bezplatný vstup na certifi kované auto-
cvičisko s vlastným vozidlom vo vami 
zvolenom čase so zapožičaním kužeľov

P-No 3/10/2020

Viac informácií osobne v sídle 
autoškoly každý štvrtok

16.30 - 18.00 hod.
alebo telefonicky 0905 729 638

MAJSTER SLOVENSKA UŽ PO ŠTVRTÝ RAZ
Poslednú februárovú nedeľu obhájil 

len 11-ročný Nicolas Kaluža z kraso-
korčuliarskeho klubu v Novom Meste 
nad Váhom, rodák z Vrbového, už štvr-
tý raz svoj titul majstra Slovenska                 
v krasokorčuľovaní. Na majstrovstvách 
sa však nepredstavil iba ako sólista, 
ale aj v súťaži tanečných párov so svo-
jou partnerkou Anetkou Václavíkovou, 
s ktorou sú na Slovensku v tejto ka-
tegórii zatiaľ jediní. Okrem povinných 
tancov valčíka a tango canasta sa 
predstavili aj s novou voľnou jazdou.

O cenné kovy tentoraz bojovali mla-
dí krasokorčuliari z celého Slovenska 
na Zimnom štadióne Vladimíra Dzuril-
lu v Bratislave.

Okrem zlatej medaily na majstrov-
stvách to vyzerá tak, že sa mu už tretí 
raz podarí vyhrať aj prvé miesto v Slo-
venskom pohári. Celkovo za tohtoroč-
nú sezónu sa mu podarilo vykorčuľo-
vať z absolvovaných 8 pretekov 
Slovenského pohára 5 prvých a 3 
druhé miesta. Z medzinárodných pre-
tekov Santa Claus Cup v Budapešti pri-
viezol domov striebro. 

Úspechy však nie sú samozrejmos-
ťou. Nicolas denne trénuje 3 – 4 hodi-
ny na ľade, absolvuje hodiny baletu, 
gymnastiky, suchých a rotačných cvi-
čení, a to všetko už piaty rok.

Cez leto ho čaká náročná 10-týždňo-
vá príprava na sústredeniach, kde sa 
bude pripravovať na novú sezónu. 
Krasokorčuľovaniu sa venujú aj Nico-
lasove obidve mladšie sestry (5, 9), 
staršia z nich Vanesska bratovi vo veľ-
kej dievčenskej konkurencii šliape na 
päty, na majstrovstvách sa umiestnila 
na peknom 7. mieste.

„V budúcej sezóne je môj cieľ vyskákať 
2A (dvojitý Axel) a aspoň dva trojité sko-
ky a splniť tým kritériá do reprezentá-
cie,“ hovorí Nicolas. Držme mu palce!

KK

75 MIEROVÝCH JARÍ NIE JE SAMOZREJMOSŤ
Milí Vrbovčania,

každá vojna je vo svojej podstate 
nezmyselná, pretože najviac bolesti 
a utrpenia prináša nevinným ľuďom.

Každým rokom si uctievame obetu 
všetkých statočných mužov a žien, 
ktorí darovali to najcennejšie – vlast-
ný život!

Oni zomierali, aby sme my žili.

Ale naša úcta a naša vďaka patrí 
rovnako aj tým, ktorí dnes na seba 
nezištne berú bremeno zápasu za 
celospoločenské dobro.

Z príhovoru primátorky mesta 
Dott. Mgr. Emy Maggiovej pri príle-
žitosti 75. výročia oslobodenia Vr-
bového.

Záber z pietneho aktu, ktorý sa uskutočnil vo Vrbovom 2. apríla bez 
účasti verejnosti. V jeho rámci primátorka mesta položila veniec k pa-
mätníku padlých v mene všetkých občanov nášho mesta.
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27. marca sme sa rozlúčili s vrbov-
ským občanom Mariánom Martinkovi-
čom, ktorý bol počas dvoch volebných 
období poslancom Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom (1994 – 2002).

Marián Martinkovič sa narodil 31. 
marca 1952 v Dolnom Lopašove v roľ-
níckej rodine. Základnú školu absolvo-
val v Chtelnici a Strednú priemyselnú 
školu chemickotechnologickú v rokoch 
1967 – 1971 v Ružomberku. Po skonče-
ní štúdií (s výnimkou základnej vojen-
skej služby) pracoval vo viacerých po-

zíciách v n. p. Trikota Vrbové, v rokoch 
1990 – 1998 ako vedúci farbiarne.  

Od r. 1998 súkromne podnikal (fi rma 
na farbenie pančuchového tovaru)             
a manželke pomohol rozbehnúť služby 
práčovne a čistiarne pre obyvateľov 
mesta, ktoré fungujú doteraz. 

V roku 1980 sa oženil s Vrbovčankou 
Zdenkou Jankechovou, s ktorou vycho-
vali dve deti. Mal rád prácu s ľuďmi, 
každému rád pomohol. Zomrel 25. 
marca 2020 v nemocnici v Piešťanoch.

27. marca ho na cintoríne vo Vrbo-
vom pochoval Mgr. Jaroslav Hanzlík, 
vrbovský farský administrátor. Primá-
torka Dott. Mgr. Ema Maggiová v mene 
mesta Vrbové venovala na jeho pa-
miatku pohrebný veniec.

Smútiaca rodina ďakuje vedeniu 
mesta, príbuzným, priateľom, známym 
a susedom, ktorí si na zosnulého spo-
menuli, aj keď nemohli byť kvôli epide-
miologickej situácii na jeho pohrebe 
osobne prítomní.

Česť jeho pamiatke.

ZA MARIÁNOM MARTINKOVIČOM

Jaroslav HALÁS
Ľubomír VOŠČINÁR
Helena SEDLÁKOVÁ

Oľga MURÍNOVÁ
Ing. Sidónia DANIELIČOVÁ

Pavol BOČINEC
Juraj KRAMÁRIK
Mária TICHÁ
Daniela FIALOVÁ
Magdaléna KUPKOVÁ

Viliam CHUDÝ
Miroslav PODMELA
Jozef BELANSKÝ
Juraj BEDNÁRIK
Anton GONDÁL

Emil MASAROVIČ
Jarmila ADAMCOVÁ
Anton JURICA
Oľga LAJDOVÁ
František HAVRLENT
Emília MINJARIKOVÁ

Gabriel HONIG
Ján ŠALÁT
Anna NIŽNANSKÁ
Kvetoslava MOTYČKOVÁ
Juraj NIŽNANSKÝ

sr. Gema Zuzana TOMKOVÁ
Serafín MURÍN
Jolana SNOHOVÁ
sr. Terézia Margita LUKÁČIKOVÁ
Rudolf STRAŇAVA

Helena BÖHMOVÁ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 13. apríla uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý

Ján ČÁP

S láskou v srdci spomína manželka Mária, deti Silvia a Roman, vnúčatá                
a ostatná rodina. P-No 457/2020

Premávanie pre prímestskú dopravu naďalej zostáva v režime posilnená sobo-
ta až do odvolania, taktiež to platí aj pre MHD v Piešťanoch. Cestovné poriadky 
upravené o platnosť znamienok sú zverejnené na našej webovej stránke.

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/#primesto-piestany

https://arriva.sk/trnava/mestska-doprava/cestovne-poriadky/#mhd-piestany

 

Ľuboš MASAROVIČ,
ARRIVA Trnava, a. s., vedúci strediska Piešťany

prímestská doprava MHD Piešťany

AKTUÁLNA PREMÁVKA AUTOBUSOV

OZNAMUJEME

čitateľom, že ďalšie číslo Hlasu Vrbo-
vého vyjde 7. mája.

Redakcia

Matričný úrad na Mestskom úrade 
vo Vrbovom

oznamuje občanom, že do odvolania 
sa nové žiadosti o uzavretie manžel-
stva nebudú vybavovať.

 Referát sociálnych služieb Mestské-
ho úradu Vrbové

oznamuje občanom, že do odvolania sa 
nové žiadosti o poskytnutie jednorazo-
vej pomoci v hmotnej núdzi, jednorazo-
vé sociálne dávky a sociálne pôžičky ne-
budú vybavovať, keďže momentálna 
fi nančná situácia mesta neumožňuje 
týmto žiadostiam vyhovieť.
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ČO NOVÉHO S CYKLOTRASOU VRBOVÉ – PIEŠŤANY

Po viacročnej pauze v marci v roku 
2017 začali samosprávy miest Piešťany, 
Vrbové a obcí Trebatice a Krakovany už 
bez účasti Trnavského samosprávneho 
kraja znova oživovať starú ideu - vybu-
dovať na starej nepoužívanej železnici 
cyklotrasu pre širokú verejnosť. 28. aprí-
la 2017 bola podpísaná nová Zmluva              
o zriadení združenia obcí – Zelená cesta 
a súčasne so zmluvou boli prijaté stano-
vy Združenia obcí Zelená cesta (oba do-
kumenty sú na nahliadnutie na webovej 
stránke mesta). 

Od roku 2017 sa začal proces vybavo-
vania získať celú trasu nepoužívanej že-
leznice do majetku Združenia. To sa 
však veľmi rýchlo ukázalo ako nemožné. 
Dôvodom bola skutočnosť, že bývalý 
minister dopravy Árpád Érsek nemal 
vôľu podpísať Kúpnu zmluvu, keď sa pri 
návšteve mesta Vrbové (r. 2017) vyjad-
ril, že je ochotný rokovať len o poskytnu-
tí celej nepoužívanej železničnej trate 
do dlhodobého nájmu. Toto však nebo-
lo možné realizovať týmto spôsobom, 
keďže na tento spôsob úpravy neexisto-
val právny zákonný rámec. To bolo mož-
né až na základe zmeny Zákona NR SR  
č. 513/2009 Z. z. o dráhach.

Na základe rozhodnutia bývalého mi-
nistra dopravy bola  vyvíjaná  predstavi-
teľmi Združenia ďalšia činnosť. Veľkú 
zásluhu na kladnom ukončení celého 
rokovania má starosta obce Trebatice 
Mgr. Juraj Valo - predseda Združenia Ze-
lená cesta, s ktorým som sa ako pod-
predseda nášho Združenia niekoľkokrát 
zúčastnil na rokovaniach na Minister-
stve dopravy a na generálnom riaditeľ-
stve Železníc SR. Rovnako zásluhu na 
úspešnom procese rokovaní na pôde 
oboch inštitúcií má aj bývalá poslankyňa 
NR SR JUDr. Magda Kuciaňová. 

Naše vplývanie na kompetentných 
žalo úspech - v septembri roku 2018 
bola prijatá novela, ktorou sa dopĺňa zá-
kon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Novela 
nadobudla platnosť a účinnosť od 1. no-
vembra 2018. Táto novela nám  otvorila 
zákonnú cestu na vysporiadanie po-
zemkov v trase železnice a konečne 
možnosť využiť dráhu na účely dočasné-
ho vybudovania miestnej komunikácie 
určenej pre chodcov, chodníka alebo 
miestnej komunikácie pre cestnú ne-
motorovú prepravu (tzv. cyklotrasu), 

bez nutnosti trvalého zrušenia dráhy. 
Následne vznikla komisia pri Minister-

stve dopravy výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, ktorej úlohou bolo nájsť spô-
sob a vhodnú formu nájomnej zmluvy 
pre projekt cyklotrasy z Piešťan do Vrbo-
vého. Členmi nášho Združenia boli 
predseda združenia Mgr. Juraj Valo, sta-
rosta obce Trebatice a výkonný riaditeľ 
Lukáš Pavlech.

Po niekoľkomesačných rokovaniach sa 
nám podarilo získať návrh zmluvy, ktorý 
upravuje všetky práva a povinnosti Zdru-
ženia obcí Zelená cesta ako nájomcu a 
Železníc SR ako prenajímateľa. Prenajatá 
nám bude železničná trať Piešťany – Vr-
bové, TÚ 2751, v km od 0,740  do  8,088, 
vrátane jej súčastí. Celkovo ide o výmeru 
cca 200 000 m2, za cenu 0,03 €/rok/m2, t. 
j. 6338,01 € ročne bez DPH. Všetky nákla-
dy a poplatky Združenia boli v Stanovách 
dohodnuté rozdeliť rovným dielom v po-
mere ¼ pre každého člena. To znamená, 
že mesto Vrbové bude stáť ročný nájom 
cyklotrasy 1900 €. Konečná verzia Ná-
jomnej zmluvy bola podpísaná 5. marca 
2020.  Zmluva je taktiež uverejnená na

webe mesta Vrbové.
V rámci nájmu preberieme starostli-

vosť o pozemky a mosty v rozsahu pre 
účely cyklistickej dopravy. Zároveň na-
základe zmluvy zabezpečíme odstráne-
nie časti železničnej dráhy a výhodou je, 
že sa nám podarilo vyrokovať aj právo 
nakladania s materiálom, ktorý bude             
z dráhy odstránený, čím sa pokryje časť 
nákladov na práce spojené s likvidáciou 
starej pôvodnej trate. V ďalšom konaní 
pracujeme už na projektovej dokumen-
tácii na cyklotrasu, ďalej bude nutné ab-
solvovať stavebné konanie a odstráne-
nie samotnej nepoužívanej železničnej 
trate. Je možné skonštatovať, že nako-
niec po dlhoročnom „pokúšaní osudu“ 
sme dorazili do prvého veľkého cieľa               
- získanie zákonného práva k pozem-
kom na stavbu cyklotrasy. Ďalším cie-
ľom a tiež neľahkým bude ukončiť admi-
nistratívne činnosti a začatie stavby 
cyklotrasy a taktiež získanie dotácií na 
jej samotné vybudovanie. To nebolo do-
teraz možné, keďže na cudzích pozem-
koch sa dnes nedá postaviť nič. Verím, 
že neľahký štart roka 2020 pre prebie-
hajúcu pandémiu koronavírusu už ne-
môže zastaviť naše odhodlanie postaviť 
„vytúženú cyklotrasu“. Je však pravde-
podobné, že vzhľadom na aktuálnu fi -
nančnú situáciu na Slovensku, sa nám 
tento cieľ trocha oddiali, hoci plán bol 
smelý. Už na jeseň roku 2020 by sa mali 
vypísať dotácie na budovanie nových 
cyklotrás na Slovensku, preto si držme 
palce, keď sme prišli po neľahkej ceste 
neskutočnej byrokracie až sem, tak mu-
síme urobiť všetko pre to, aby sme túto 
cestu aj zavŕšili konečným vyvrcholením 
celého 11-ročného snaženia našich sa-
mospráv – teda vybudovaním novej 
cyklotrasy z Vrbového do Piešťan.

Myšlienku vybudovania cyklotrasy, ktorá by spájala mesto Vrbové                 
s mestom Piešťany prinieslo už v roku 2009 prvé Združenie obcí, ktoré si 
dalo za úlohu postaviť  cyklotrasu na železničnej trati Vrbové – Piešťany, 
ktorá sa nepoužíva od roku 1978. Dňa 29. júla 2009 bolo založené Združe-
nie obcí - Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové so sídlom v Piešťa-
noch, ktoré malo plniť úlohu partnerskej inštitúcie pre zabezpečovanie 
trvalo udržateľného rozvoja regiónu, osobitne rozvoj cestovného ruchu 
na báze princípu partnerstva. Právnou formou  bol Mikroregión Zelená 
cesta Piešťany – Vrbové  dobrovoľným záujmovým združením právnic-
kých osôb založeným podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákon-
níka. Členmi tohto združenia boli Trnavský samosprávny kraj, mestá 
Piešťany, Vrbové a obce Trebatice a Krakovany. Po vypuknutí hospodár-
skej krízy v roku 2008 - 2009 boli všetky činnosti na vytýčenej úlohe posta-
viť cyklotrasu pozastavené.

JUDr. Štefan KUBÍK, 
viceprimátor mesta Vrbové, 

podpredseda Združenia obcí Zelená cesta
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ČINNOSŤ ZDRUŽENIA ŠPORTOVÝCH KLUBOV MESTA VRBOVÉ ZA ROK 2019
Združenie športových klubov mesta Vr-

bové (ZŠK) zastrešuje tieto športy: basket-
bal, beh, box, hokejbal, nohejbal, stolný te-
nis a šach.

Basketbal
V roku 2019 Basketbalový klub nehral 

žiadnu zo súťaží organizovaných Sloven-
skou basketbalovou asociáciou (SBA), resp. 
jej regionálnymi organizátormi. Funguje 
stále na hobbybáze a odhodlaní jeho čle-
nov.

V roku 2019, tak ako v predchádzajúcich 
rokoch, organizoval Basketbalový oddiel 
koncoročný turnaj zmiešaných družstiev, 
ktorého sa mnohí Vrbovčania s radosťou 
zúčastňujú a zapájajú do neho stále viac 
mládež. Na začiatku školského roku vznikol 
na 1. ZŠ basketbalový krúžok pod vedením 
Martina Kimerlinga, Rada Holiča a Romana 
Drobného, ktorý navštevuje 10 až 20 žiakov 
zväčša 1. stupňa.

Počet členov Basketbalového klubu je 
cca 10, nie sú registrovaní na SBA, resp. nie 
sú registrovaní ako hráči Vrbového, ale ako 
voľní hráči.

Beh
V roku 2019 sa vrbovskí bežci, hlavne Pe-

ter Stolárik st., Patrik Masár a iní, zúčastňo-
vali rôznych bežeckých podujatí, väčšinou            
v Trnavskom kraji a okolí.

Už tradične ZŠK v spolupráci s mestom 
Vrbové, organizovalo  Vrbovskú pätnástku  
– Memoriál Štefana Kalužu a Beh zdravia 
na 5 km, ktorých sa zúčastnilo 99 bežcov,                    
z toho 22 z Vrbového.

V prebiehajúcom roku 2020 by sa mal 
uskutočniť jubilejný 30. ročník Vrbovskej 
pätnástky.

Box
V roku 2019 sa malý Boxerský klub ZŠK 

po dlhšej odmlke zúčastnil jednodňových 
turnajov II. Slovenskej ligy boxu. Táto je ur-
čená pre začiatočníkov a menej skúsených 
boxerov s menším počtom zápasov vo 
všetkých hmotnostných a vekových kategó-
riách. Striedavo boxovali v Dubnici nad Vá-
hom, v Novom Meste nad Váhom a v Holíči 
pod vedením Reného Justa títo športovci: 
Simon Amcha (muž, 75 resp. 81 kg – 3 zápa-
sy/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 Ho-
lec (muž, 75 kg 1 zápas/1prehra). Na tejto 
súťaži sa s minimálne aspoň jedným štar-
tom zúčastnilo spolu 43 boxerských oddie-
lov a klubov z celého Slovenska a vďaka 
našej účasti a výsledkom sa v nej Vrbové 
umiestnilo na úctyhodnom 4. mieste.

Simon Amcha s Martinom Šimorom sa 
na pozvanie organizátorov zúčastnili Gala-
večera boxu v Trnave, kde sa obaja postavi-
li proti skúsenejším protivníkom a hoci svo-
ju kožu nepredali lacno, prehrali svoje 
zápasy so cťou na body.

Na spomínané turnaje s našimi boxermi, 
ako tréner a sekundant, cestoval Adrien 
Amcha, ktorý bol majster SR v roku 2015 
ako mladší dorastenec, v roku 2016 získal 
bronzovú medailu a v roku 2017 bol opäť 
majster SR ako starší dorastenec - všetko 
vo váhe do 75 kg za klub ŠKP Bratislava, 

s ktorým získal aj tituly majstra SR v druž-
stvách. Momentálne sa popri štúdiu na vy-
sokej škole venuje trénerskej činnosti a zá-
roveň získava prvé skúsenosti ako rozhodca.

Hokejbal
V sezóne 2019/2020 bol počet aktívnych 

členov (súťažiacich) v tretine súťaže 118. 
Vrbovská hokejbalová liga (VHBL, www.
vhbl.sk) vstúpila do svojho 15. ročníka, hra-
jú v nej mužstvá zo širokého regiónu troch 
okresov.

Mužstvá z ligy dostávajú pozvánky na 
kvalitné turnaje a podujatia, kde sa výsled-
kami zaraďujú medzi najlepších. Vo Vrbo-
vom sme v sledovanom období zazname-
nali úbytok prihlásených mužstiev a hráčov 
do ligy, spôsobený spustením ligy v Piešťa-
noch, kde mesto zrenovovalo povrch                     
a mantinely ihriska pri Dome umenia. Pre-
to podnikáme kroky k obnove už zvetrané-
ho povrchu, ktorý už nespĺňa kritériá vyš-
ších líg hokejbalu. Dúfame, že spoločnými 
silami – mesto Vrbové, hráči ligy i sponzori 
– zachránime Vrbovskú hokejbalovú ligu.

Zvýšili sme kvalitu zápasov zabezpeče-
ním profesionálnych rozhodcov. Predseda 
Hokejbalového klubu Branko Remiáš sa              
v roku 2019 stal členom päťčlennej najvyššej 
Disciplinárnej komisie hokejbalu na Slo-
vensku, ktorá dohliada na dodržiavanie 
pravidiel najvyššej súťaže Slovenskej extra-
ligy ako i ďalších súťaží.

Nohejbal
Nohejbalový klub má 9 aktívnych členov 

z Vrbového a jedného externého člena. 
Patrí do II. nohejbalovej ligy západ. V roční-
ku 2019 obsadil 3. miesto. Zúčastnil sa via-
cerých turnajov s nasledujúcim umiestne-
ním:
1. miesto v Dobrej Nive (Adam, Karol, Ma-
rek NK Dobrá Niva),
4. miesto v Dobrej Nive (Zolo, Dano, Lukáš 
NK Vrbové),
2. miesto vo Vinodole (Adam, Peter, Matúš 
NK Vrbové),
3. miesto vo Vinodole (Zolo, Dano, Peter NK 
Adamovské Kochanovce),
3. miesto Vrbové Hogo Cup 2019 (Zolo, Pe-
ter, Ondro NK Vrbové),
3. miesto Valach open (Zolo, Vilo, Ľubo NK 
Vrbové).
Ostatné turnaje nohejbalisti odohrali bez 
štvrťfi nálovej účasti.

Klub každoročne organizuje turnaj pod 
záštitou primátorky mesta Vrbové – Hogo-
-cup. Od jesene (1. októbra 2019) sa roz-
behla detská prípravka, do ktorej je prihlá-
sených 24 detí.

Stolný tenis
Klub stolného tenisu mal v kalendárnom 

roku 2019 10 členov, ktorí spolu pôsobili             
v dvoch mužstvách. Mužstvo A hrá 4. ligu 
krajskej súťaže, kde mu momentálne patrí 
7. miesto. Vrbovské mužstvo B hrá 5. ligu 
okresnú súťaž a súčasne je na 6. mieste.

V januári 2019 sa hráči ZŠK zúčastnili 
Stolnotenisového turnaja v Ostrove, ktorý 
vyhral náš hráč Petr Šácha a ten istý hráč sa 
stal celkovým víťazom v marci 2019 na tur-
naji v Krakovanoch.

Žiaľ, práca s mládežou stagnuje a neroz-

víja sa z dôvodu nedostatku záujmu mláde-
že o tento šport.

Ku koncu roka 2019 bolo pre stolných te-
nistov zakúpené športové oblečenie, aj 
vďaka ktorému reprezentácia mesta Vrbo-
vé bude viditeľnejšia, za čo sú hráči vďační 
hlavne mestu Vrbové ako najväčšiemu 
sponzorovi, ale aj menším sponzorom                   
a darcom 2 percent z daní a Združeniu 
športových klubov mesta Vrbové.

Šach
Šachový oddiel mal v roku 2019 20 aktív-

nych členov. Súťaží sa zúčastňovali tri tímy 
patriace pod ZŠK. Tím Vrbové „A“ sa zúčast-
nil 4. ligy, v ktorej obsadil druhé miesto                 
a tesne tak stratil právo na postup do vyš-
šej súťaže. Tím Vrbové „B“ obsadil pekné 
10. miesto a vyhol sa zostupu do nižšej sú-
ťaže. Tím Vrbové „C“ zostavený najmä                  
z mládeže bojoval v 5. lige a nakoniec skon-
čil na 2. mieste, ktoré obhájili z predošlého 
roka napriek zvýšeniu kvality súťaže.

Hráči, ktorí sa v roku 2019 zúčastňovali 
turnajov:

Michal Podjavorinský – 11 turnajov. Naj-
lepšie výsledky: 3. miesto na turnaji                          
v Brezne a 4. miesto na turnaji v Leviciach 
aj v Bratislave.

Peter Podjavorinský – 4 turnaje. Najlep-
šie umiestnenie: 2. miesto v kategórií do 
1700 ELO na turnaji v Pohorelej.

Emanuel Mičiak – 8 turnajov. Najlepšie 
výsledky: 2. miesto v kategórii do 1800 ELO 
na turnaji Chess Open Chynorany.

Za mládež sa turnajov zúčastňovali:
Petra Jančovičová – 6 turnajov. Najlepšie 

výsledky: 3. miesto na turnaji dospelých                  
v Malackách.

Tamara Jančovičová – 10 turnajov. Naj-
lepšie výsledky: 6. miesto na Majstrov-
stvách Slovenska do 12 rokov v Liptovskom 
Mikuláši a 2. miesto v kategórii dievčat do 
12 rokov na turnaji v Trakoviciach.

Juraj Oružinský – 11 turnajov. Najlepšie 
výsledky: 1. miesto na turnaji v Modranke             
z 92 účastníkov a 2. miesto na turnaji v Ma-
lackách, 61 účastníkov.

K našim registrovaným mládežníkom sa 
pridali aj amatéri zo šachových tréningov 
pre mládež, ktorí ešte nie sú registrovaní 
členovia klubu.

Šachový klub organizoval v priebehu 
roka 2019 dva turnaje. Memoriál Jozefa 
Klča bol turnaj robený pre hráčov z domá-
ceho oddielu. Hlavne členov šachového 
klubu, no mohli sa ho zúčastniť aj amatéri. 
Dokopy sa turnaja zúčastnilo 21 hráčov               
z Vrbového. Druhý turnaj bol Turnaj Karola 
Slováka. Tohto sa zúčastnilo 116 hráčov zo 
Slovenska a Česka. Turnaj nakoniec vyhral 
5. najlepší hráč Slovenska.

Vo Vrbovom fungujú pravidelné tréningy 
zamerané hlavne na mládež dvakrát do 
týždňa. Chodí trénovať 6 mládežníkov.                
Z nich už traja nastupujú v základnej zosta-
ve piatej ligy. Taktiež sa zúčastňujú mládež-
níckych turnajov. Najväčšie úspechy zazna-
menal Juraj Oružinský, ktorý vyhral turnaj 
za účasti 92 detí.

Správu spracoval na základe podkladov 
jednotlivých klubov

Mgr. René JUST,
predseda ZŠK Vrbové
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ÚTVAR / FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFÓN MOBIL E-MAIL

PRIMÁTORKA MESTA Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ 735 06 13 0915 762 112 primator@vrbove.sk

Zástupca primátorky JUDr. Štefan KUBÍK 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk

Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ

Sekretariát mestského úradu Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva Jana Dunajčíková 735 06 16 matrika@vrbove.sk

Sociálna pracovníčka Mgr. Jana Cifrová 735 06 17 socialne1@vrbove.sk

Personálna a mzdová referentka Oľga Genšiniaková 735 06 29 mzdovauctaren@vrbove.sk

Referent verejného poriadku Mgr. Štefan Košinár 735 06 35 0905 666 802 bozp@vrbove.sk

ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Vedúca Mgr. Helena Urbanová 735 06 31 0917 098 139 ekonom@vrbove.sk

Správkyňa daní, poplatkov, hnuteľného 
majetku mesta a registratúry Mgr. Gabriela Sudorová 735 06 26 dane@vrbove.sk

Pokladnica Dália Amchová 735 06 27 pokladna@vrbove.sk

Referentka bytovej politiky, pokladnica č. 2 Lenka Tomčíková 735 06 24 0918 431 027
bytove@vrbove.sk
faktury@vrbove.sk

Správkyňa poplatkov mesta Renáta Plačková 735 06 26 poplatky@vrbove.sk

Finančná účtovníčka Mária Sabová 735 06 28 uctaren@vrbove.sk

Financovanie škôl + účtovníčka Ing. Martina Antalová 735 06 18 ekonom2@vrbove.sk

Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom Mgr. Matúš Opatovský 735 06 23 0905 372 280 majetok@vrbove.sk

Referentka Viera Tvarošková 735 06 18

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA

Vedúci, šéfredaktor HV PhDr. Ľubomír Bosák 735 06 33 0915 769 374 podskalka1@post.sk

Referentka propagácie Oxana Karasová 735 06 43 kultura@vrbove.sk

Referentka propagácie Sylvia Čeganová 735 06 43 kultura@vrbove.sk

Mestská knižnica (areál II. ZŠ) Bianka Dingová 730 18 38 kniznica@vrbove.sk

Kúria M. Beňovského, údržba Peter Rakús 779 12 22 0903 269 459

Kultúrny dom Darina Dugová 779 16 42 0915 383 456

Spoločný školský úrad Mgr. Vladimír Strečanský 735 06 36 0914 122 961 skolskyurad@vrbove.sk

ÚTVAR VÝSTAVBY, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
Vedúca Ing. Gabriela Valová 735 06 42 0915 769 375 vystavba1@vrbove.sk

Referentka pre územné plánovanie a dopravu Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk

Referentka Ľubica Babiarová 735 06 38 0917 098 137 vystavba@vrbove.sk

Referentka Mgr. Zuzana Markechová 735 06 45 vystavba2@vrbove.sk

Spoločný stavebný úrad samosprávy Ing. arch. Zuzana Tyrolová 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk

Referent Ing. Peter Radošinský 735 06 37 0905 307 394 peter.radosinsky@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA

Referent poverený zastupov. vedúceho Mgr. Peter Murín 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk

Referent zberného dvora Mgr. Marián Šmacho 735 06 21
odpadovehospodarstvo
@vrbove.sk

Majster Jaroslav Današ 0918 379 275

Správkyňa mestského cintorína Zuzana Halamová 0905 680 883 cintorin@vrbove.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE
MESTSKÉHO ÚRADU VRBOVÉ
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BUDE NA TAIWANE PAMÄTNÍK VRBOVČANA?

Počas návštevy slovenskej delegácie 
v tejto ostrovnej krajine pod vedením 
predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja Mgr. Viskupiča v dňoch 23. – 27. 
septembra 2019 prejavili predstavitelia 
nášho kraja ochotu participovať na 
myšlienke pripomenutia si krátkeho 
pôsobenia vrbovského rodáka grófa 
Mórica Beňovského na Taiwane.

Ide o viaceré aktivity. Kraj sa bude 
spolupodieľať na zhotovení sochy M. 
Beňovského a jej slávnostnom odhale-
ní v provincii Yilan ako hlavný partner 
zo slovenskej strany, tiež na príprave 
stálej expozície M. Beňovského vo vý-
znamnom Lanyang Museu v meste To-
ucheng, sympóziu (prednáškach) na 
tému M. Beňovský a ostrov Formosa 
(dobový názov Taiwanu), ako aj inicio-
vaní spolupráce medzi Mestskou histo-
rickou expozíciou vo Vrbovom a Lany-
ang Museom (Yilan).

V súvislosti s projektom pamätníka 
grófovi Móricovi Beňovskému na Taiwa-
ne Dipl. Ing. Martin Podstavek, vedúci  
Slovenského ekonomického a kultúr-
neho úradu v Taipei, navštívil riaditeľa 
uvedeného múzea Chen Bi-lina. Múze-
um súhlasilo byť partnerskou stranou 
projektu za Taiwan s nasledovnými vý-
stupmi:
a. Móric Beňovský bude mať svoju stá-

lu (dlhodobú) expozíciu v priesto-
roch Lanyang Museum, formou vy-

svetľujúcich panelov, artefaktov z ob-
dobia jeho života a ďalších predme-
tov.

b. V rámci slávnostného otvorenia 
samostatnej expozície sa paralel-
ne uskutočnia sympóziá a pred-
nášky na tému Beňovský a ostrov 
Formosa. Na prednášky budú po-
zvaní viacerí partneri z krajín, kde 
Beňovský pôsobil.

c. Vyvrcholením spomienok na pri-
státie Beňovského v r. 1771 na Ta-
iwane by mohlo byť osadenie pa-
mätníka na mieste jeho predpo-

 kladaného pristátia v zálive Suao 
(na tomto mieste má múzeum La-
nyang svoju pobočku).

Aktivity sa uskutočnia pravdepodob-
ne v roku 2021, keď uplynie 250 rokov 
od pristátia Beňovského na Taiwane.           

Vedúca oddelenia zahraničných vzťahov Trnavského samosprávneho 
kraja Mgr. Petronela Ďureková oslovila v mene župana Trnavského sa-
mosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča mesto Vrbové so žiadosťou                 
o podporu spoločného projektu Trnavského samosprávneho kraja, slo-
venského zastupiteľstva v Taipei a zastupiteľstva Taiwanu v Slovenskej 
republike vo veci propagácie grófa Mórica Beňovského na Taiwane.

Finančne a logisticky by sa na projekte 
mali podieľať Slovenský ekonomický       
a kultúrny úrad v Taipei, Trnavský sa-
mosprávny kraj, regionálna vláda pro-
vincie Yilan (bol daný predbežný súhlas 
župana provincie) a múzea Lanyang 
(hlavný nositeľ projektu za taiwanskú 
stranu), Alliance Francaise Taipei, za-
stupiteľské úrady krajín, ktoré sú tiež 
historicky späté s odkazom Beňovské-
ho: Poľska a Maďarska  v Taipei a viace-
rých bádateľov, ktorí sa téme venujú. 
Slovenský ekonomický a kultúrny úrad 
v Taipei požiada o participáciu na pro-
jekte aj Ministerstvo kultúry SR a Minis-
terstvo kultúry Taiwanu.

V tejto súvislosti bolo oslovené i mesto 
Vrbové ako rodisko grófa Beňovského 
a to s ponukou participovania na vyššie 
uvedenom projekte.

Príslušné rokovanie sa uskutočnilo              
vo Vrbovom 6. marca. Trnavský samo-
správny kraj na ňom zastupoval Mgr. 
Peter Kadlic, riaditeľ Odboru kultúry             
a športu a mesto Vrbové primátorka 
Dott. Mgr. Ema Maggiová a vedúci 
útvaru kultúry MsÚ.

-rb-

KEĎ UŽ NIE RODENÝ POLIAK, TAK POLIAK Z VLASTNÉHO ROZHODNUTIA
Televízia W Polsce, ktorá vznikla                     

v roku 2017, uviedla 31. júla 2018 v relá-
cii Večer s... Grzegorom Górnym (Wiec-
zór z... Gregorzem Górnym) rozhovor so 
spisovateľom a novinárom Andrzejom 
Fedorowiczom na tému Fedorowiczovej 
knižky Slávne úteky Poliakov (Słynne 
ucieczki Polaków).

Górny uviedol: „Vaša kniha Slávne 
úteky Poliakov začína opisom postavy, 
epopeje Mórica Beňovského, ktorý sa 
narodil v obci Wrbowo na Slovensku.              
V tamojšom múzeu, ktoré je zamerané 
na jeho osobu fi guruje ako najslávnejší 
cestovateľ slovenský. Povedzte, kde je 
napísané, že bol Maďarom. Ako je to 
teda, bol Maďar, Poliak či Slovák?“

Fedorowicz: „Jeho otec bol Poliak                
v službe Rakúska, rakúsky dôstojník, 
matka bola Maďarka, maďarská barón-
ka. Mal teda iste poľsko-maďarský pô-
vod. Narodil sa na Slovensku (Górny: 
Slovensko vtedy neexistovalo). O ňom 

možno povedať, že bol Poliakom                       
z vlastného rozhodnutia.“

O tom, že Fedorowicz nepozná reálne 
fakty o našom bohatierovi prezrádza aj 
úryvok z jeho spomínanej knihy: (Móric 
Beňovský) „Narodil sa v Uhorsku vo Wer-
bowe ako syn Samuela Beniowského, 
generála v službách Rakúska, a maďar-
skej barónky Rózy de Ravay (sic!). Študo-
val vo Viedni, najskôr na kolégiu a potom 
na vojenskej škole. Sotva pätnásťročný 
sa v hodnosti poručíka zúčastnil prvej 
vojny – s Pruskom. V sedemnástich ro-
koch bol už veteránom cisárskej armády 
a v tom čase sa rozhodol ju opustiť na 
základe správy, že bezdetný strýko žijúci 
v Litve prepísal na neho majetok. Bolo to 
v roku 1758, keď Maurycy v sebe pocítil 
poľskú krv. Jeho rodina bola mnohoná-
rodná, ale proste s Poľskom sa mládenec 
začal najsilnejšie identifi kovať.“ 

Údaje Fedorowicz čerpá z úvodu Be-
ňovského Pamätí, písaného v tretej oso-

be. Nie je teda isté, či ich napísal sám Mó-
ric, alebo niekto iný. Rozhodne však ne-
zodpovedajú realite ani čo sa týka otcov-
ho postavenia, ani miesta Móricových 
štúdií, ba ani jeho účasti v bojoch a jeho 
údajného strýka na Litve.

Je prekvapujúce, že Fedorowicz v novej 
knihe Cestovatelia. Veľké výpravy Polia-
kov (Podróżnicy. Wielkie wyprawy Pola-
ków), ktorá vyšla v tomto roku (2019) už 
píše: „Móric Beňovský sa narodil v rodine 
so slovensko-poľskými koreňmi...“ No 
dôsledný je v poľskosti Beňovského, keď 
tvrdí, že „vždy sa považoval za Poliaka“.

Argumenty, ktoré potvrdzujú Beňov-
ského slovenský pôvod Fedorowicz ne-
spomína. Nie je to v Poľsku ojedinelé. Na 
rozdiel od minulosti, keď Beňovského po-
kladali priamo za etnického Poliaka, dnes 
poľskí popularizátori a propagandisti pod 
ťarchou faktov rétoriku zjemnili. Už hovo-
ria o Poliakovi z vlastného rozhodnutia.

Ľubomír BOSÁK, Patrik KÝŠKA

Moderné múzeum Lanyang Museum sa podujalo strážiť Beňovského pa-
miatku na Taiwane.

© Fcuk1203, Wikipedia
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WAS A SLOVAK EVER THE KING OF MADAGASCAR?

Pred viac ako dvoma rokmi som do-
ručila manželke veľvyslanca Slovenskej 
republiky v Londýne Dane Rehákovej 
vrbovskú knižku To je náš Beňovský. 
Dlho sme sa rozprávali o osudoch náš-
ho hrdinu a o možnostiach a príležitos-
tiach v budúcnosti ďalej šíriť a propago-
vať nejakou formou slávneho vrbovské-
ho rodáka.

Medzitým sme doručili na náš zastu-
piteľský úrad aj dokumentárne fi lmy 
pripravené a nakrútené na Madagas-
kare Vladimírom Dudlákom. Zaujal naj-
mä Móric Beňovský žije! (59 min.), ktorý 
pripravil spolu s Lenkou Moravčíkovou 
Chovanec. Jeho výhodou sú titulky                  
v anglickom jazyku.

Neskôr som v korešpondencii zainte-
resovaným uviedla, že vhodný dátum na 
nejaké podujatie pre Londýn by bol rok 
2020, na kedy pripadá okrúhle 230. výro-
čie vydania svetového bestselleru  – Pa-
mäti a cesty Mórica Beňovského anglickým 
vedcom Williamom Nicholsonom v Lon-
dýne, kde v British Library je uložený               
i originálny rukopisný exemplár.

Pani Rehákovej sa podarilo zaintere-

sovať na tejto veci vedenie Britskej 
českej a slovenskej asociácie v Londý-
ne (BCSA), staré vedenie reprezento-
vané Mariou Hughes a nové reprezen-
tované Zuzanou Slobodovou, s tým, že 
slovenská ambasáda poskytne na 
podujatie priestor, projektory a ďalšiu 
pomoc. Obe dámy dostali knižku To je 
náš Beňovský, lebo sa chceli dôkladne 
tematicky pripraviť na podujatie a tá je 
absolútne najvhodnejšia! Tak ju hod-
notili!

Potom, keď Hlas Vrbového uverejnil 
recenziu o publikácii škótskeho spiso-
vateľa Andrewa Drummonda o Beňov-
skom The Intriguing... (č. 21/20019,               
s. 6), preposlala som článok Veľvysla-
nectvu SR do Londýna a BCSA. Naše 
veľvyslanectvo sa prostredníctvom 
diplomatky Eleny Mallickovej spojilo 
so spisovateľom. Ten prijal ponuku na 
besedu a stanovil dátum 26. február 
2020. Bol to posledný možný termín 
pred rekonštrukciou sídla Veľvyslanec-
tva SR v Kensington Gardens. A to sme 
ešte nevedeli, že hneď nato začne vyčí-
ňať koronavírus.

V stanovený deň sa však, žiaľ, nikto 

Pod uvedeným názvom, ktorý v slovenskom preklade znie Bol niekedy 
Slovák kráľom Madagaskaru?, sa uskutočnilo v Londýne výnimočné podu-
jatie zamerané na nášho presláveného rodáka. Najväčšia vďaka za to 
patrí iniciátorke: diplomatke a právnej odborníčke JUDr. Cecílii Kandráčo-
vej, CSc., laureátke Beňovského glóbusu, ktorá to dosiahla vďaka svojim 
manažérskym schopnostiam, vytrvalosti a cieľavedomosti. O tom nás už 
roky presviedča. Vrbové má v nej svoju veľkú devízu. Ako sa jej to podari-
lo, to nám prezradí sama.

-rb-

zo slovenských odborníkov a propagá-
torov Beňovského podujatia v Londý-
ne nemohol zúčastniť. Aby sme tento 
hendikep čo najviac eliminovali v spo-
lupráci s mestom Vrbové a ďalšími 
ľuďmi,  ktorí majú čo k problematike 
povedať, organizátorom sme poskytli 
viaceré dôležité námety a podklady. 
Nebolo to márne, podarilo sa ho vý-
borne zvládnuť. Podľa referencií Zuza-
ny Slobodovej prišlo vyše šesťdesiat 
ľudí: diplomati, naši krajania, Poliaci, 
Maďari, ale i z veľvyslanectva Japon-
ska, ktorých zaujímal popis a analýza 
plavby Mórica Beňovského na Lodi sv. 
Peter a Pavol po Pacifi ku, na úteku                
z Boľšerecka, popri pobreží až k Berin-
govmu moru a popri Japonsku. Spiso-
vateľ, ktorý pricestoval z Edinburghu, 
predniesol svoj úvod, obsah diela, za-
ujímavo diskutoval a polemizoval                
o osudoch vrbovského svetobežníka 
pri rôznych otázkach prítomných. 
Všetci ocenili aj premietaný fi lm  a ob-
rázky zo slovenskej knihy.

Podľa hodnotenia toto podujatie               
k pamiatke Mórica Beňovského mož-
no radiť k veľmi úspešným, za čo patrí 
veľké poďakovanie všetkým spomenu-
tým dámam, ktoré ho obetavo pripra-
vili a tiež, samozrejme, autorovi diela.                
S ním sa pokúsime neskôr spojiť a po-
žiadať ho o nejaký článok, štúdiu pre 
Slovákov a azda ho aj pozvať do rodis-
ka nášho Mórica – keď pominie všetko 
toto zdravotné nebezpečenstvo, ktoré 
zachvátilo už celý svet.

JUDr. Cecília KANDRÁČOVÁ, CSc.
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NEVEĽA CHÝBALO A BOL BY SA VO VRBOVOM OŽENIL

Hneď ráno vybral som sa do Vrbové-
ho skusovať šťastie a len čo som ta do-
šiel, už bola práca. Môj majster sa volal 
Šimeg1. 

Bolo to pred Veľkou nocou, práce 
bolo veľa, majster bol vdovec2, krčmy 
obľuboval, práca išla ako v lete na sán-
kach. Učeň pekného mena „Slávik“3, 
keď majstra nebolo, veru spieval, ale 
práca mu hlavou nevŕtala; ja som pred 
ním nemal rozhodujúce slovo. Koneč-
ne na Zelený štvrtok sadol si ku práci 
pevne a na tri dni defi nitívne aj pán 
majster. Bol ešte mladý, červený, zdra-
vý i nadaný remeselník, ale to sedenie 
ho mrzelo. No tie tri dni vydržal. Šili 
sme o preteky, lebo zákazníci nám rad 
za radom nadávali, že sme darebáci, 
ale márne, málo sme ich obliekli. Medzi 
inými došiel veľkoobchodník pán Ema-
nuel4, mysliac, že on má protekciu, ako 
lepší pán, ale veru môj majster Šimeg 
bol demokratický celý chlap a riekol 
Emanuelovi:

„Vy ste si dali látku na šaty len pred 
dvoma týždňami a sú i takí, ktorí u mňa 
látku už pol roka majú. Rozumeli ste?“

„Rozumel, rozumel,“ poznamenal 
Emanuel, „ale predsa viete, kto som ja!?“

„Ale veď vás už i všetci diabli poznajú, 
že ste boháč a predsa vás ešte nevzali.             
U mňa nemáte protekciu a čakajte až dôj-
dete na rad!“ poznamenal majster, 
otvoriac dvere ukázal ich Emanuelovi           
a ten sa už aj poberal.

Pred Vzkriesením sme nechali prácu 
stáť, ja som si vyhladil šaty a už ako 
taký mladý kabrnák5, vyobliekaný po-
stavil som sa na roh domu, aby som na 
seba upriamil pozornosť iných. Starší 
ľudia sa už poberali ku kostolu, ale mla-
dí, cítia sa na dobrých nohách, nechá-
vali si čas, stojac sem i tam, práve tak 
ako ja. Konečne mladík, asi piaty sused 
od nás išiel tiež smerom ku kostolu, 
pristaviac sa pri mne, oslovil ma a zavo-
lal ma so sebou. Bol to švárny šuhaj              
a budúci môj kamarát Ľudovít Mego6. 

Keď sme prišli pred kostol mladíci sa 
ho opytovali, kto som ja, odkiaľ som7, 
popodávali mi ruky a kamarátstvo bolo 
hotové. O niekoľko minút pozdejšie 
bolo Vzkriesenie; kostolník zaradil nás 
do radov a kráčali sme v štvorstupe ako 
vojaci. Po Vzkriesení sme sa poradili, 
kde sa zajtra zídeme a rozišli sme sa.

Na druhý deň ráno, len čo sa rozodni-

lo, vstal som a môj žaketový oblek mu-
sel byť čistý ako oko a rovný ako karot-
ka, topánky žlté a blyšťať sa im museli 
aj podošvy, pekné kučeravé vlasy vyče-
sané, palička klinčekmi vybíjaná – takto 
pyšno chodil som nálepom8, násypom, 
vonkoncom po dvore; pozerajúc sa do 
okien i bariniek s tou myšlienkou či 
som naozaj pekný a či sa budem tunaj-
ším dievčencom páčiť. Veď vidieť, že 
dievčat je tu veľa pekných.

Ako sa takto prechádzam, prešlo 
okolo mňa ulicou niekoľko pekných 
dievčat, ale pozreli na mňa iba tak na 
pol oka. Ale darmo je, každý začiatok je 
ťažký. 

Akosi náhodou rýchlym krokom ide 
pekná, silná dievčina po nálepe okolo 
mňa, bol by som ju oslovil, ale netrúfal 
som si. Obišla ma a vošla tam do zad-
ných dverí k svojej Hornáčkech tetičke9.  
Dlho sa tam nebavila a keď išla spiatky 
okolo mňa usmievajúc sa, pozrela                    
k zemi. Sotva že zašla za roh domu, za-
volala za ňou tetička: „Paulínka, vráť 
sa!“10 Dievčinka sa vrátila, usmievajúc 
sa znovu – a ja vedel som, ako sa volá a 
zvedavo čakal som znovu, ale ona mala 
viac rozumu, ako ja a chrbtom prešla                   
do susedného dvora, vyjdúc po ňom na 
ulicu. Keď som to zbadal, zahanbil som 
sa, odišiel som k raňajkám, po nich 
odobral som sa na prechádzku ulicou.

V malom mestečku je každý hneď 
známy, on pozná iných a tí jeho. Stretol 
som sa s jedným, druhým, tretím mla-
díkom, prihovoril som sa. Boli to všetko 
slovenskí šuhaji. Veľmi radi počúvali 
moje rozprávania o mojich skúsenos-
tiach tam v cudzom svete. Ja som bol 
jediným sveta skúseným tovarišom vo 
Vrbovom, tí ostatní boli väčšinou miest-
ni, alebo z okolitých dedín, ale taký pre-
šibaný vandrák ako ja nebol ani jeden. 
Chodil som v prostriedku a rozprával 
hodne dlho a keď som o druhom zvo-
není stál už pred kostolom, bolo okolo 
mňa také malé zhromaždenie. Nebolo 
veľa času, zazvonili a vošli sme do kos-
tola. Po bohoslužbách bolo o 11. hodi-
ne, takže bol ešte čas na prechádzku 
do obeda. Obklopený kamarátmi, išiel 
som dolu ulicou po jednej strane a po 
druhej išli pekne vyobliekané štíhle 
dievčence. Spýtal som sa, že čie sú, od-
poveď som dostal, že záhradníkove 
vraj z Pažite.11 Po krátkom rozhovore 

rozišli sme sa k obedu. Keď sme sa lúči-
li, do ucha mi pošepol stolár Rudko Pa-
gáčech: 12

„Dôjdi popoludní k nám, k Oslanským, 
bude u nás hudba, tiež dôjdu dievčence 
záhradníkove.“ „Dobre, dôjdem,“ odpo-
vedal som radostne a v tom sme sa 
rozišli. 

Chovu som mal u babky Čimovej, sta-
rej to krčmárky a svokruši môjho maj-
stra.13 Babka táto telom, dušou i oby-
čajom Slovenka od kosti, mala ma tak 
rada ako vlastného syna a navždy bu-
dem banovať, že nezapamätal som si 
jej pekné írečité rozprávky, ktorými 
som mohol značne obohatiť slovenskú 
literatúru. Už je pozde, milý drozde! Te-
raz som ale ponáhľal sa čím skôr nao-
bedovať – potom vycifrovať a tam ja za 
Pagáčom k Oslanským. Keď som ta do-
šiel, ešte len čo boli po obede. Pagáč 
ako vnuk predstavil ma svojmu dedovi 
Oslanskému14 a celej rodine; po dlhšej 
rozprávke počuť bolo dvorom ženský 
štebot, boli to tie tri vyfrndolené štíhle 
dievky záhradníkove. Prišli dnu, Oslan-
ských ich vítali. Ja ani som nevítal, ani 
som nepýtal, ale prispôsobil som sa. 
Posadili sme sa okolo stola ako doma, 
nastala debata a veru hlavná úloha 
padla na mňa; neskôr vzal mladý 
Oslanský husle – vedel pekne hrať, za-
hral nám a my sme spievali len tak jača-
lo. Keď bolo po všetkom, dievčence sa 
poberali a pravda Pagáč a ja sme ich 
vyprevadili i zavolali sme ich na druhý 
deň na prechádzku; a tak musel som 
zrušiť sľub kamarátom, s ktorými som 
mal ísť na prechádzku do hôr.

* * *

Na druhý deň vstal som skoro, lebo 
na Veľkonočný pondelok mládež čaka-
jú veľké veci: „šibačka“; každý mladík            
a deva majú prichystané šibáky, ktoré 
sa musia vyprobovať, že režú pod kole-
ná, oviňujú sa okolo pásu atď., to nič 
nerobí, čím väčší korbáč, tým lepšia od-
mena. Tak zobral som sa, zavolal som 
kamaráta a išli sme. Prvá bola vyšľaha-
ná Paulínka, po nej Marienka a koneč-
ne dali sme sa na cestu k záhradníkov-
com, tam za Holeškou. Veru nikde 
neľutovali tie pekné mladé stvorenia, 
ale ešte nás posmeľovali, aby sme ich 
vraj dobre, ale dobre vyšľahali veru od 
takej zručnej ruky aké mala Paulínka – 
nuž od tej úder už stál zato a štípal aj tri 
dni. Ale aký kroj, tak sa stroj a aká oby-
čaj, tak aj poúčaj a keď som sa ustano-
vil k raňajkám, veru aj babku Čiméch 
som musel vyšľahať, lebo ináč by bolo 
zle a veru tá dala najlepšiu [odmenu] 
od šibáka. Že som im uzlom lakeť bol 
preťal, o tom sa pochválila, až keď sa im 
zahojil, ale šibačku chválila.

V starých novinách sa zachovali vo forme „cestovných listov“ zážitky             
z ciest spisovateľa, redaktora a robotníckeho aktivistu Jozefa Ferančíka 
(1885 – 1972), rodáka z Veselého. V niektorých sa zmieňuje o našom mes-
tečku. Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sprostredkúvame čitateľom 
Hlasu Vrbového „list“, ktorý sa vzťahuje k Veľkej noci vo Vrbovom v roku 
1906. Prostredníctvom neho môžeme nahliadnuť do dobovej situácie. De-
fi lujú pred nami vtedajší vrbovskí obyvatelia, najmä mládež a remeselní-
ci. Vtedy mal autor 21 rokov.
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Keď bolo po raňajkách, vyšiel som 
do kuchyne a tam pod komínom pre-
zeral som si Gejzove kolesá,15 rád by 
som bol jedno mal, ale veru z 5-koru-
nového týždenného platu nedalo sa, 
do krčiem som nechodil a na šaty po-
stačilo.

Ako takto prezerám tie kolesá, začul 
som tam v prednej izbe o sebe rozho-
vor, ale nebol som všetečný. Vyšiel 
som na Kopaničky a tam v kvitnúcich 
sadoch počúval som milý spev vtáčkov             
– asi o hodinu vrátil som sa k babke. 
Len čo som dnu vkročil, babka s úsme-
vom išla proti mne, rieknuc:

„Jožko! Vedia čo? Veru bola tu Paulín-
kina mama a chválila, že aký je z nich 
pekný, poriadny šuhaj, že veru ochotná 
by bola im dať Paulínku – vraj keď by ju 
len chceli.“ Ja som sa začervenal a ne-
vedel som si vysvetliť vec. Babka, keď 
videla, že som v rozpakoch riekla ďa-
lej:

„Byt vám dajú, zariadenie tiež, stroj 
kúpia, nuž a ešte čo chcete?“ neodpove-
dal som.

JOZEF FERANČÍK: Z cestovných lis-
tov. Pobyt vo Vrbovom I. In: Slovák, roč. 
V, 7. apríla 1923, č. 78, s. 3.

Pre Hlas Vrbového pripravili
ĽB, PK

  1 Jozef Šimeg (* 5. 1. 1873 Vrbové) – krajčír vo Vrbovom. Bol synom vrbovského krajčíra 
Františka Šimega, pochádzajúceho z Čiech a Vrbovčanky Anny, rodenej Klčovej.

  2 Manželka Alojzia, rodená Klčová, mu zomrela v roku 1904 vo veku tridsať rokov. Mali 
dcéru Máriu (* 1898) a Irenu Etelu (* 1901).

  3 V tom čase žil vo Vrbovom umelecký stolár Ján Slávik. S manželkou Máriou Gregorovi-
čovou mal viacero detí: Štefana (* 1886), Janu (* 1887), Antona (* 1889), Jána (* 1891), 
Jozefa (* 1893), Máriu (* 1896), Karola (* 1900). O ktorého zo Slávikovcov šlo, nevieme.

  4 Štefan Emanuel (28. februára 1860 – 6. januára 1931) – verejný činiteľ, obchodník,                  
v roku 1918 krátko richtár, posledný za Uhorska.

  5 Bohemizmus. Slovom kabrňák sa v češtine označuje osoba, ktorá sa niečím preslávila                      
v zmysle kladnom i zápornom.

  6 Ľudovít Mego (1887 – 1964), staviteľ.
  7 Autor riadkov pochádzal z Veselého.
  8 Nálep – úzky chodník popri dome.
  9 V tom období žil vo Vrbovom tesár Štefan Hornáček (* 14. 5. 1866 Vrbové), ktorý mal 

za manželku Annu Megovú a po jej smrti od roku 1897 Alojziu Klčovú.
10 Išlo podľa všetkého o Paulínu Megovú, dcéru murára Juraja Megu a Márie Hornáčkovej, 

narodenú 10. októbra 1886 vo Vrbovom. Jej súrodencami boli: Ľudovít (* 1887); Štefá-
nia (* 1889); Anna (* 1893); Gejza (* 1894); Mária (* 1897) a Alžbeta (* 1900).

11 Pažiť sa nachádzala v mieste dnešných Rodinných domkov (Námestie Jozefa Emanuela).
12 Rudolf Pagáč (* 14. 7. 1885 Vrbové) – jeho otec Ján Pagáč bol stolár, matka Adelína, 

rodená Oslanská (25. 10. 1865 Šterusy – ?), súrodenci Terézia (1889 – 1889); Anton               
(* 1891); Ernest (* 1895) a Gejza (* 1899 Vrbové).

13 Majster Jozef Šimeg, krajčír vo Vrbovom, mal za manželku Alojziu Klčovú (* 25. 11. 1874 
Vrbové). Ich dcére Márii, narodenej 28. júla 1898 vo Vrbovom, boli za krstných rodičov 
učiteľ Ľudovít Čimo (2. 9. 1878 Horná Streda – 22. 12. 1944 Vrbové) a jeho matka Mária 
Čimová, rodená Klčová (* 7. 5. 1857 Vrbové). Krajčírova manželka a učiteľova matka 
boli sestry. Teda „babka Čimová“ bola krajčírovi švagriná, nie „svokruša“.

14 Pagáčov dedko Oslanský sa volal Alexej (* 18. 11. 1839 Vrbové), pracoval ako stolársky 
majster. S manželkou Vilhelmínou, rodenou Košickou, mali okrem už spomenutej Ade-
líny deti Teréziu (* 1868), Eduarda (* 1871), Františka (1874 – 1935), Máriu (* 1877), 
Ernesta (* 1879), Ernestínu (* 1882), Gejzu (1885 – 1886) a Gizelu (* 1887).

15 V origináli ide azda o tlačovú chybu (Grejzove kolesá). Čimovci mali okrem Ľudovíta aj 
syna Gejzu (30. 11. 1879 Horná Streda – 25. 4. 1946 Vrbové).

Poznámky a vysvetlivky

Časť dolného konca Vrbového medzi rokmi 1909 – 1918. Druhý dom vpravo od Ľudovej banky má fi remnú tabuľu 
s nápisom OSZLANSZKY FERENCZ. A práve s Oslanskovcami prišiel autor príspevku počas jeho pobytu vo Vrbo-
vom do styku. František Oslanský (1874 – 1935) bol podľa dobových záznamov stolárom. Starší Vrbovčania mohli 
poznať jeho syna Viktora (1900 – 1978), ktorý bol obchodníkom.
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Naša škola poskytuje:

• vyučovanie v modernom a príjemnom prostredí kvalifi -
kovanými pedagogickými zamestnancami,

• vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka,
• vyučovanie informatiky a práce na PC v 4 zmodernizo-

vaných učebniach výpočtovej techniky,
• vyučovanie v odborných a klasických učebniach vybave-

ných modernou audiovizuálnou technikou, interaktívnymi 
tabuľami a interaktívnymi dataprojektormi i tabletami,

• využívanie inovačných vyučovacích metód, výučbových 
programov a projektového vyučovania,

• príprava žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9, v kto-
rých naši žiaci dosahujú nadpriemernú úspešnosť, 

• absolvovanie školy v prírode, plaveckého výcviku, lyžiar-
skeho výcviku (všetko fi nančne nenáročné vďaka prí-
spevkom MŠVVaŠ SR a RR),

• rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom aktivít           
v školskej knižnici s bohatým knižným fondom,

• začlenenie detí so špecifi ckými vývinovými poruchami 
učenia do bežných tried,

• inkluzívne vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne osla-
bených,

• spoluprácu s asistentom učiteľa, špeciálnym pedagó-
gom a psychológom,

• popoludňajšiu činnosť vo vynovených oddeleniach ŠKD,
• realizáciu činnosti žiakov v žiackom parlamente,
• rozmanitú škálu krúžkov – nové športy – KIN-BALL                 

(1. miesto na Slovensku),
• šancu realizovať sa v medzinárodných súťažiach s dru-

žobnou školou Vizovice,
• zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií, 

výletov, kultúrnych podujatí, besied, prednášok, atď.,
• zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí nás 

úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach a olympiá-
dach v okresných, krajských aj celoslovenských kolách, 

• kariérne poradenstvo výchovného poradcu v profesij-
nej orientácii žiakov, 

• prípravu žiakov na celoslovenské testovanie aj zapája-
ním sa do programu Komparo, hradeného RR,

• úspešné uplatnenie žiakov v stredných školách,
• možnosť zakúpenia desiatej v školskom bufete a auto-

matoch,
• chutné a kvalitné obedy v školskej jedálni.

Kontakt:
tel. číslo: 033/7792470
e-mail: zskomenskehovrbove@gmail.com
mobil: 0917 395 233
Informácie o našej škole môžete získať na
www.zskomvrbove.edu.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, VRBOVÉZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 
ULICA 4, VRBOVÉ

Škola ponúka:
• jednozmenné vyučovanie v zmodernizova-
nej budove po kompletnej rekonštrukcii,

• vyučovanie Aj v povinnom predmete od 1. ročníka,
• vyučovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom pred-

mete od 7. ročníka,
• vyučovanie informatiky v  povinnom predmete od 3. roč-

níka,
• rozšírené vyučovanie telesnej výchovy na prvom 

stupni,
• športová trieda so zameraním na futbal, basketbal, 

volejbal od 5. ročníka,
• vyučovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvični,
• začlenenie detí so špeciálno–pedagogickými potrebami 

do štandardných tried,
• starostlivosť o talentovaných žiakov – príprava na súťa-

že a olympiády,
• rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí,
• spolupráca s MsK vo Vrbovom, Piešťanoch,
• multifunkčné športové ihrisko v areáli školy s umelým 

osvetlením,
• účasť detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik,
• aktivity projektov: ZŠ odborne, Zdravá škola, Mo-

dernizácia vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projek-
ty partnerskej spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie    
a Vítkov, Školské ovocie, SME v škole, IT Akadémia, 
Viem, čo zjem, Hovorme o jedle, separovaný zber 
odpadu, zber elektroodpadu – Recyklohry, zber ba-
térií – Zbierame baterky, zber oleja, zber tonerov,

• široký výber záujmových krúžkov – Aranžovanie, Bas-
ketbalový krúžok, Cvičenia z matematiky a slovenského 
jazyka, Čítanie s porozumením, Florbalový krúžok, Fut-
balový krúžok, Folklórny krúžok, Kreslenie s počítačom, 
Krúžok varenia, Logické hry, Tanečný krúžok, Športový 
krúžok, Volejbalový krúžok,

• využívanie výpočtovej a prezentačnej techniky          
vo vyučovaní vo všetkých triedach,

• vyučovanie v počítačovej a interaktívnej učebni, 
modernej jazykovej učebni,

• školský informačný systém s aktuálnymi informá-
ciami prezentovanými v TV,

• zrekonštruované priestory ŠKD vybavené projektor-
mi, počítačmi a TV s káblovým systémom,

• 2 detské ihriská s preliezkami, krytá  vonkajšia 
učebňa,

• príprava žiakov na T 5 a T 9, dosahované nadpriemerné 
výsledky v T 5 a T 9.

Tel. kontakt: 7718 008, e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk
Informácie o škole môžete získať aj na internetovej stránke 
školy www.zsvrbove.sk

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Mesto Vrbové vyhlasuje zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 

pre školský rok 2020/2021. Zápis sa uskutoční: vo štvrtok 16. a v piatok 17. apríla 2020, v čase od 14.00 do 17.00 hod., 
a to v týchto školách: Základná škola, Komenského 2, Vrbové a Základná škola, Školská 4, Vrbové

Zápis do 1. ročníka na základných školách vo Vrbovom sa uskutoční v stanovenom termíne – bez prítomnosti detí. 
Rodičia vyplnia formuláre, ktoré sú zverejnené na webových stránkach škôl. Kto nebude mať vyplnené formuláre, 
môže ich vyplniť na mieste zápisu v izolovaných priestoroch. K zápisu sa bude pristupovať jednotlivo. Prineste si, 
prosíme, vlastné pero. Kto sa nebude z akýchkoľvek príčin môcť zúčastniť zápisu, nech kontaktuje vedenie školy.

Kontakt:
Základná škola, Školská: 0911 206 072 Základná škola, Komenského: 0917 395 233
Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. 
Každá škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:
1. rodný list dieťaťa,
2. osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko). Treba mať 
so sebou občiansky preukaz.
Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu určí riaditeľ, riaditeľka školy. Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2013              
do 31. augusta 2014.
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ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
Zápis detí do Materskej školy, Síd-

lisko 9. mája 322, Vrbové a jej eloko-
vaných tried na Súkenníckej 256 a Ko-
menského 2 na školský rok 2020/2021 
bude v súlade § 59 zákona č. 245/2008 
Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Minister-
stva školstva SR č. 306/2008 Z. z.                     
o materskej škole v znení vyhlášky Mi-
nistrstva SR č. 308/2009 Z. z.

od 4. mája 2020 – 6. mája 2020

Prednostne sa prijímajú deti:
• s odloženou povinnou školskou
• dochádzkou 
• s dodatočne odloženou povinnou 

školskou dochádzkou
• ktoré dovŕšili 5. rok veku
• s nástupom k 2. septembru 2020
• od 3 rokov

Tlačivo na prijatie dieťaťa do MŠ si môžu 
rodičia stiahnuť na www.msvrbove.sk 
kliknutím priamo na Žiadosť o prijatie die-
ťaťa na predprimárne  vzdelávanie.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa

budú prijímať bezkontaktne.

SPÔSOB  PODANIA  ŽIADOSTI 

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma 
rodičmi zalepenú v obálke aj bez potvr-
denia o zdravotnom stave jeden zákon-
ný zástupca  vloží do schránky (označe-
nej  zápis), ktorá je umiestnená v areáli 
MŠ, Sídlisko 9. mája za dodržania hy-
gienicko-epidemiologických opatrení            
v termínoch  od 4. mája 2020 do 6. 
mája 2020 v čase od 10.00 hod. do 
12.00 hod.

POVEDZME STOP
PODVODNÍKOM

Súčasný krízový stav v súvislosti                 
s pandémiou ochorenia COVID-19 núti 
najmä staršiu generáciu zostať čo naj-
viac doma, za zatvorenými dverami. 
Túto situáciu vo svoj prospech môžu 
zneužiť podvodníci, ktorých konanie vás 
(nielen počas tejto doby) môže pripraviť 
o značnú časť majetku alebo celoživot-
ných úspor.

Viac informácií vám poskytne on-line 
poradňa na:

www.prevenciakriminality.sk.

Útvar ekonomiky a správy majetku 
Mestského úradu vo Vrbovom týmto 
oznamuje obyvateľom mesta, že začne 
distribuovať rozhodnutia o vyrubení 
miestnych daní a poplatkov na rok 2020.

Z dôvodu, že v súlade so zákonom ide   
o zásielku určenú „do vlastných rúk“ ad-
resáta (takúto poštovú zásielku by si ne-
zastihnutí obyvatelia museli ísť prebrať 
osobne na pracovisko Slovenskej pošty) 
chce mesto v súčasnej dobe využitie poš-
tových služieb eliminovať v čo najmenšiu 
mieru. Preto budú roznos rozhodnutí za 
dodržania nariadených prísnych hygienic-
kých opatrení zabezpečovať zamestnanci 
mesta, hlavne v doobedňajších hodinách.

Ešte pred samotným roznášaním 
bude oznámený časový rozpis podľa ulíc, 
resp. bytových domov.

Začiatok doručovania rozhodnutí 
bude závisieť od ďalšieho rozsahu opat-
rení ústredného krízového štábu, resp. 
hlavného hygienika SR.

Mgr. Helena URBANOVÁ
vedúca útvaru ekonomiky a správy 
majetku Mestského úradu Vrbové

OZNAM DAŇOVNÍKOM
A POPLATNÍKOM


