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MESTSKÉ DETSKÉ TÁBORY

DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY – II. ROČNÍK
Organizátor:
OZ Gorazdík s podporou mesta Vrbové
Dátum: 19. september 2020
Miesto konania:
Okolie Kostola sv. Gorazda
Prezentácia účastníkov o 9.00 hod.
Štart pretekov o 10.30 hod.
Registrácia:
Online – správou na FB stránke Detske 
cyklopreteky Vrbove alebo na detskecyk-
lopreteky1@gmail. com. Registrovať sa 
bude možné aj na mieste v deň pretekov.
Štartovné:
2 € pri registrácii online, 3 € pri regis-
trácii na mieste. Pretekári v kategórii 
Baby 1 €.

Počas pretekov bude k dispozícii ob-
čerstvenie a bohatý sprievodný program! 
Všetky potrebné informácie budú zverej-
nené na FB stránke Detske cyklopreteky 
Vrbove.

OZ GORAZDÍK

Časť účastníkov a organizátorov mestských letných táborov. Viac sa dočítate na 2. strane.

Foto: GD
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DENNÉ DETSKÉ TÁBORY V RO DÚBRAVA – PRAŠNÍK 2020
Ani zložitá situácia vzhľadom na orga-

nizovanie spoločných podujatí v tomto 
roku, neodradila od zorganizovania 
mestských denných letných táborov na 
Dúbrave. V dvoch júlových turnusoch 
(od 13. do 17. a od 27. do 31. júla)                    
a v dvoch augustových turnusoch (od 
10. do 14. a od 17. do 21. augusta) sa 
vystriedalo 105 detí. Bola pre ne zabez-
pečená doprava, strava a celodenný 
program s animátorkami. Mesto Vrbo-
vé a osobitne pani primátorka sa po-
starali o desiatky spokojných detí             
a aj ich rodičov.

Tu sú ich reakcie:

„V tábore som zažila všelijaké dob-
rodružstvá: kúpali sme sa, hrali sme vo-
lejbal, boli sme na turistike, zoznámila 
som sa s novými deťmi. Bolo mi dobre.“

Veronika K.

„Najradšej som mala na tábore bazén 
a páčilo sa mi vyrábanie slizu. Výborne 
som sa zabavila aj na súťažiach. Túra na 
Malú Pec sa mi veľmi páčila. Je to najlepší 
tábor. Tešilo ma aj tvorenie. 

Prichystaj si batoh a vyraz do tábora!“
Ella Monika

„Letný tábor to je krása, 
veselo sa spolu hráme.
Na obed všetko zjeme.“

Maťka a Emka

„Mala som sa dobre v bazéne.“
Sofi a M.

„Veľmi sa nám páčil tento tábor. Bazén, 
volejbal, hľadanie pokladu a olympiáda.“ 

Lucas, Natálka a Jakub

A takto zhodnotila tábor vedúca:

„Detský mestský tábor sa tento rok ko-
nal prvý raz v rekreačnom zariadení 
Prašník – Dúbrava. Mesto Vrbové zorga-
nizovalo 4 turnusy, ktorých sa zúčastnilo 
od 20 do 30 detí. Celodenný pobyt v prí-
rode, strávený hrami, kúpaním, súťaže-
ním a tvorením im prináša radosť. Vzni-

kajú nové priateľstvá. Najmenší sa učia 
samostatnosti, starší pomáhajú. Nepo-
trebujú telefóny, ani tablety. Rozprávajú 
sa, naháňajú a smejú. Viaceré deti sa pri-
hlásili do tábora opäť, čo je pre nás zna-
kom spokojnosti detí i rodičov. Vďaka             
za zabezpečenie a organizáciu patrí ve-
deniu mesta, jeho zamestnancom, ako aj 
prevádzkovateľovi rekreačného strediska 
Prašník - Dúbrava a celému personálu. 
Ďakujeme.“

Mgr. Zuzana DELEA

BEZ ÚČASTI VEREJNOSTI

Mesto Vrbové oznamuje, že 
pietny akt pri príležitosti výročia 
SNP sa uskutoční tento rok vo 
Vrbovom pri pomníku padlých 
26. augusta bez účasti verejnos-
ti.

-rb-

HUNCÚTKO SA NEKONAL
22. augusta sa mal konať prvý ročník ro-

dinného festivalu Huncútko. Organizátori 
však kvôli epidemiologickej situácii od zá-
meru upustili s tým, že jeho uskutočnenie 
odložili na budúci rok. Jednou z príčin je              
i opatrenie, že rodičia budú musieť pri ná-
stupe dieťaťa do školy predložiť čestné 
vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, v kto-
rom treba tiež uviesť, či sa ich dieťa po 17. 
auguste zúčastnilo hromadného poduja-
tia a či po tomto termíne bolo v zahraničí.

-rb-

OKTÓBROVÝ JARMOK 
ZRUŠENÝ

Oznamujeme verejnosti, že Je-
senný vrbovský jarmok, ktorý sa 
mal konať v sobotu 10. októbra, 
sa na základe odporúčania Mi-
nisterstva zdravotníctva SR, Úra-
du verejného zdravotníctva SR           
a odborného konzília kvôli vývo-
ju epidemiologickej situácie ruší.

Mesto Vrbové
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Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si nám všetkým,
ktorí Ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
aby nám Tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.

Dňa 11. septembra uplynie päť rokov čo tragicky zomrel náš milovaný syn

Marek KALUŽA.

Úsmev Tvoj chýba nám každý deň,
spomienky na Teba zostanú len.

Vždy s láskou a so slzami v očiach a s krásnymi spomienkami na Teba 
spomínajú rodičia, brat Martin, babka, dedko a tety Ala a Iva s rodinami.

-N-

†

Dňa 8. sep-
tembra 2020 si 
pripomíname 1. 
výročie, čo nás 
navždy opustil 
náš drahý man-
žel, otec a de-
duško

      František ZIMMERMANN
S úctou a láskou spomína 

manželka Zita a dcéry Zitka, Jelka          
a Majka s rodinami.

Kto ste ho poznali, prosíme, 
venujte mu tichú spomienku.

P-No 850/2020

†

Jana REŠKOVÁ
Mária POLČÍKOVÁ
Ing. Miloš KRIHO
Viera HOVORKOVÁ
Mária FIGEDYOVÁ
Anna SNOHOVÁ
Jozef BIELIK
Dušan POLONY
Karel FRINDT
MVDr. Margaréta HORNÁKOVÁ
Vít VRÁBLIK
Anna KLČOVÁ
Mgr. Anna HULVANOVÁ
Mária HENČEKOVÁ
Eva ŠAŠOVÁ
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
Alena MARTINASSOVÁ
Rozália CINTULOVÁ
Jozef SPEVÁR
Jozef RÁC
Magda VARGOVÁ
Jozef MIHALKOVIČ
Anna TRANDŽÍKOVÁ
Ing. Michal AUGUSTÍN
Milada LUKÁČIKOVÁ
Miloš MOSNÝ
Jaroslav MACHÁČ
Vladimír POTROK
Sr. Serafína Antónia SPELITZOVÁ
Terézia ANGUŠOVÁ
Mária HADÁROVÁ
Jozef SABO
Ján FRAJŠTÁK
Anton HORNÁK
Ing. František LÁNYI
Elena NIŽNANSKÁ
Mária BIRČÁKOVÁ
Paula STREŠKOVÁ
Margita PAKANOVÁ
Anastázia KODAJOVÁ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

ZA ZACHOVANIE SPOLOČNEJ HISTÓRIE
Pri príležitosti 50. výročia založenia 

DHZ Vrbové, nám bol, ako bolo v tej 
dobe zvykom, venovaný prápor, dnes 
už označovaný za našu historickú zá-
stavu.

Prápor bol odovzdaný zboru v roku 
1930 a mal tri matky: Elenu Škodáčko-
vú, Johanu Wigodovú a Teréziu Kabá-
tovú, ktoré zastupovali tri rôzne cirkvi 
vo Vrbovom. Evanjelickú, židovskú              
a katolícku. Po deväťdesiatich rokoch 
sa táto zástava stáva pre všetkých bý-
valých, terajších i budúcich členov re-
likviou. V tomto roku, keď si pripomí-
name 140 rokov od založenia nášho 
zboru, sme sa zhodli, že artefakt, akým 
sa za desiatky rokov svojej púte histo-
rická zástava DHZ Vrbové stala, je po-
trebné zachovať pre ďalšie generácie  
v čo najlepšom možnom stave. Preto 
by sme jej radi dopriali odborné ošet-
renie a zhotovili jej vernú repliku. Keď-
že samotná konzervácia a výroba repli-
ky bude stáť asi 5500 €, rozhodli sme sa 
osloviť obyvateľov, fanúšikov, spriatele-
né organizácie a spoločnosti o dobro-
voľné fi nančné príspevky na tento účel. 
Pomôžte nám, prosím, zachovať a zá-
roveň budovať históriu našej organizá-
cie. 

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK JE MOŽNÉ 
POUKÁZAŤ NA ÚČET DHZ:

SK96 0200 0000 0032 1966 3056 

Prosíme o označenie účelu platby            
a meno darcu. Najštedrejší darcovia si 
vyslúžia, tak ako tomu bolo pred de-
väťdesiatimi rokmi, čestné miesto na 
drevenej žrdi zástavy, v podobe mo-
sadzného klinca so štítkom a menom 
darcu.
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PIVNIČKY PRITIAHLI NIELEN MILOVNÍKOV VÍNA

1. Nápad zorganizovať podujatie 
Vrbovské pivničky vznikol už dáv-
nejšie, môžete čitateľov informo-
vať, čo predchádzalo samotnej rea-
lizácii, čo vás inšpirovalo a aký bol 
váš zámer?

Za posledných pár rokov som sa zú-
častnil viacerých ochutnávok vín, kto-
ré sa väčšinou konajú na atraktívnych 
a pre ľudí zaujímavých miestach, ako 
sú napr. vinohrady pod Malými Kar-
patmi od Bratislavy po Dolné Orešany, 
veľké pivnice na hrade Červený Ka-
meň, na zámku v Pezinku, v kaštieli             
v Chtelnici, staré pivnice v Trnave, 
malé súkromné pivničky v Sebechle-
boch atď. A tiež som si všimol, že ľudia 
tieto akcie, ktoré myslím, že môžem 
smelo nazvať aj poznávacími, v spojení 
s ochutnávaním vín majú radi. Tak 
som začal rozmýšľať, či by nestálo za 
to pokúsiť sa urobiť niečo podobné               
v menšom aj vo Vrbovom.

Priznám sa, môj pôvodný zámer bol 
zorganizovať ochutnávku vo vrbovskej 
synagóge. Chcel som, aby mali ľudia 
možnosť nazrieť do synagógy, ktorá je, 
v podstate, verejnosti neprístupná.
A povedzme si otvorene, koľkí Vrbovča-
nia mali príležitosť ju vidieť zvnútra... 
Lenže synagóga bola v tej dobe, po-
viem to tak laicky, v pozorovaní vzhľa-
dom na jej statiku, a tak po rozhovore 
s pani primátorkou, ktorá mi to na zá-
klade týchto skutočností neodporúča-
la, som synagógu vynechal. Po čase 
som sa o mojom zámere uskutočniť 
ochutnávku vín vo Vrbovom zmienil 
Dodovi Sabovi, ktorý sa vinárstvu ve-
nuje profesionálne. Ponúkol sa mi, že 
by to so mnou skúsil a že by sme to 
mohli urobiť v takom naozaj malom...  

Prvý augustový deň bol vo Vrbovom v znamení ochutnávky vín. 
Centrum mesta v popoludňajších a večerných hodinách ožilo nezvy-
čajným ruchom. Zavítali sem milovníci vína a regionálnych tradícií 
nielen z Vrbového, ale i okolia. Na podujatie a jeho priebeh sme sa 
spýtali iniciátora a hlavného organizátora Vrbovských pivničiek Mgr. 
Reného Justa.

demiologickej situácii. V čom pozo-
stávala príprava a ako prebiehala 
samotná realizácia?

Pôvodný termín 2. ročníka, ktorý bol 
16. mája 2020, sme zrušili práve pre si-
tuáciu spôsobenú novým koronavíru-
som. Ako čas plynul a preventívne 
opatrenia poľavovali, povedali sme si, 
že do toho ideme i napriek tomu, že to 
bude zložitejšie práve kvôli dodržaniu 
rôznych odporučení a predpisov vyplý-
vajúcich z pandémie koronavírusu. Ta-
kže okrem klasických vecí, ktoré bolo 
treba zariadiť, ako napr. muzikanti, ob-
čerstvenie, poháre, vstupenky, „piten-
ky“, propagácia, samotné pivnice, sa-
motní vinári, znovu kontrolu elektriky, 
keďže v pivniciach je vlhko a svetlá ne-
svietili, stoly, lavice, výzdoba množ-
stvom kvetov a sviečok + rôzne dopln-
ky, palety so smerovníkmi a kopec 
iných vecí, ešte sme museli nakúpiť 
dezinfekcie, vytlačiť upozornenia ohľa-
dom ich používania a ako treba postu-
povať v prípade príznakov ochorenia 
COVID-19. Dokonca som dal vyrobiť 
rúška s logom pivničiek (za čo ďakujem 
fi rme Silverman) a snažili sme sa ob-
medziť počet ľudí zdržujúcich sa naraz 
v pivniciach. Samotná akcia už bola cel-
kom v pohode, aj keď som tŕpol, aby sa 
to niekde na dlhšiu dobu neprehusťo-
valo a nevznikli nejaké problémy.
3. Ktorí  vinári sa predstavili tento 
rok a s akým ohlasom? 

Vinárov bolo tento rok o dvoch viac, 
teda z minuloročných 8 sa navýšil po-
čet na 10. Ale pribudli nám aj dve piv-
nice – u Minďárovcov pod Kamilkou             
a bývalá Budvarka, ktorú nám posky-
tol Ivan Ďurec ml. Samozrejme, že ne-
boli vynechaní lokálni vinári: Víno 
Sabo, Víno Kimerling, Peter Braško, PD 
Šípkové a mali sme aj vinárov z iných 
oblastí: vinárstvo Kopeček Skalica, Piv-
nica Oponice, Pavol Šulan – Dobrý                         

v mestskej pivnici, ktorú v minulosti 
využívalo vrbovské poľnohospodárske 
družstvo. Lenže malú a čerstvo zre-
konštruovanú pivničku má pod Zele-
ným domom aj Roman Klčo  – Tvorca 
vzorca, ktorý sa pre túto myšlienku 
nadchol a ochotne nám pivničku po-
skytol. No a keď to už bolo vonku, tak 
som sa dozvedel (až sa hanbím, že tak 
neskoro), že pivnica vo vlastníctve mes-
ta je aj na nádvorí Kúrie Mórica Beňov-
ského. Tak som opäť poprosil pani pri-
mátorku, či ju môžeme použiť.  Najskôr 
sme ju museli vypratať od rôzneho ne-
poriadku a tehiel (čoho bolo za jeden 
kontajner) a urobiť tam schody, ktoré 
boli zvalené. Tiež som dával robiť na 
túto pivnicu statický posudok, aby sme 
sa utvrdili, že je pre ľudí naozaj bezpeč-
ná. Mesto na môj podnet dalo urobiť 
novú elektriku, ako aj v tej druhej pivni-
ci, no a tri pivničky sme mali zrazu k dis-
pozícii. Takže zámerom okrem spozná-
vania a ochutnávania vín od miestnych 
vinárov a vinárov z Malokarpatskej ob-
lasti, ale aj z Moravy, je sprostredkova-
nie prehliadky vrbovských pivníc                    
a iných atraktívnych miest (verím, že             
v blízkej budúcnosti aj spomínanej sy-
nagógy) v našom mestečku, do ktorých 
sa po zvyšok roka ľudia nemajú mož-
nosť len tak dostať. A samozrejme vy-
tvorenie dobrej atmosféry a nálady             
v sprievode s ľudovou hudbou, ktorá              
k takýmto akciám neodmysliteľne patrí. 
2. Po úspešnom prvom ročníku ste 
sa rozhodli zorganizovať druhý roč-
ník, a to napriek momentálnej epi-
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„AKCIA Z“ NA HASIČSKEJ GARÁŽI
Mesto Vrbové získalo ešte v roku 

2019 zámenou nehnuteľností so súk-
romnou spoločnosťou garáž v areáli 
bývalého SOU odevného. Tá bola po-
skytnutá Dobrovoľnému hasičskému 
zboru mesta pre potrebu garážovania 
hasičského vozidla Tatra.

Vzhľadom na poškodenú podlahu ga-
ráže začali členovia DHZ na jeseň minu-
lého roka so svojpomocnou rekonštruk-
ciou týchto priestorov. Po odstránení 
starej betónovej podlahy vyhotovili pe-
netračný náter, následne nalepili hydro-
izolačnú vrstvu a zhotovili výstuž pre 
novú železobetónovú podlahu. Samot-
nú betonáž nechalo zhotoviť mesto súk-
romnou fi rmou.

Na jar tohto roku bola v garáži zhoto-
vená nová elektroinštalácia. Opäť svoj-
pomocne členovia DHZ zhotovili náter 
podlahy a začali s prípravou opráv                  
a náteru stien garáže. K dokončeniu zo-
stáva zhotoviť odsávanie výfukových 
plynov, výmena sklobetónového pre-
svetlenia za okno, oprava poškodenej 
atiky a dokončenie vonkajších podhľa-
dov. Všetkým členom za ochotu a čas 
strávený na týchto prácach chceme vy-
sloviť poďakovanie.

 radi menovite poď akovali konateľ ovi spo-
loč nosti Ing. Ivovi Luň á kovi a obchodné-
mu riaditeľ ovi Ing. Romanovi Drobné mu. 

Montá ž  s pomocou našich členov ochot-
ne vykonali pracovníci spoločnosti TLS Lu-
ká š  Lehuta, Jozef Minč eff  a Martin Repický , 
ktorý m taktiež  patrí  ú primná vďaka.

Tento dar je vyvrcholení m svojpomoc-
nej rekonštrukcie gará ž e pre Tatru 815 
CAS32 a vš etci členovia DHZ majú  z neho 
radosť.

Ešte raz Ď AKUJEME!!!

Kolektív DHZ Vrbové

S obnovou tejto garáže nám bola 
veľmi nápomocná aj vrbovská fi rma 
Tyros Loading Systems SK, s. r. o., kto-
rá venovala mestu, pre užívanie DHZ 
Vrbové, sekčné vráta na garáž zásaho-
vého vozidla Tatra 815 CAS32.

Spoločnosť Tyros Loading Systems SK,  
s. r. o., sa zaoberá predajom, montá ž ou              
a servisom sekč ný ch, rý chlobež ný ch, rolo-
vací ch priemyselný ch a privá tnych vrá t, 
nakladací ch miest a ď alš ieho prí sluš en-
stva, a z tohto miesta jej vyslovujeme 
úprimné poďakovanie.

Za ú stretovosť  a š tedrú  pomoc by sme

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania pláno-

vanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, 
budú bez dodávky elektriny  21. septembra od 8.00 do 11.00 hod. nasledovné 
ulice:

1. mája č. 2/VE, 8. marca č. 1, 2, Bernolákova č. 1, 3/D1, 3/D2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30/D1, 30/D2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, M. Beňovského č. 24/A, 24/B, 24/C, Šteruská 
cesta č. 2, 4, 6/OP, Cintorínska č. 1, P. Jantauscha č. 1, 1/VS, 3, 6, 7, 8, 15, 17, 
Komenského č. 2/ZA, Mieru č. 1, 2, 2/BL.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné 
oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa 
vám ospravedlňujeme.

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY
MESTSKEJ KNIŽNICE 

VRBOVÉ

pondelok – piatok

9.00 – 11.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)

ná vďaka, pretože bez nich by to nešlo. 
Vďaka tiež patrí všetkým majiteľom piv-
níc, mestu Vrbové, ktoré nám vyšlo             
v ústrety s priestormi, setmi na sede-
-nie a stolíkmi na státie a tiež Michalovi 
Hruškovi rovnako za požičanie „piv-
ných setov“. Potešilo hlavne to, že všet-
ko dobre dopadlo, prišlo podstatne 
viac ľudí ako minule a v podstate aj ten-
to rok bola akcia vypredaná. Určite sa 
našli aj nejaké chybičky, z ktorých sa, 
azda, poučíme a ak budeme pokračo-
vať, aj sa ich vyvarujeme.

Myslím, že ľudia sa dobre zabavili, 
mali možnosť ochutnať vyše 100 dru-
hov vín a pozrieť si miesta, ktoré sú po-
väčšine počas celého roka pre verej-
nosť nedostupné.

Ďakujeme za rozhovor.

-rb-

prirobili ku schodom zábradlia.
5. Kto všetko sa podieľal na úspešnej 
realizácii podujatia a čo vás ako or-
ganizátorov najviac potešilo?

Ako som už povedal, s organizáciou 
mi pomáhal Dodo Sabo a hlavne s taký-
mi manuálnymi záležitosťami, ako 
napr. spomínané schody, zábradlia                       
a pod. Matúš Bubák, ale minulý rok aj 
Martin Kimerling so Stanom Sedlákom. 
Ďalej to boli dobrovoľníci, ktorí pomá-
hali s bufetmi, výzdobou, odvozom               
a dovozom, či rôznym servisom, upra-
tovaním atď.: manželka Silvia, sestra 
Dália Amchová, neter Karen Amchová, 
synovec Simon Amcha,  súrodenci Ve-
ronika a Matej Holecovci, Milka Beličko-
vá, Janka Dunajčíková, Ivet a Maroš Juri-
covci a Katka Kužlíková z Kočína-Lančára, 
Zuzka Klčová, Barbora Holíková, Katka 
Sabová. Všetkým patrí obrovská, srdeč- 

pocit Ružindol, Vinárstvo Uherek Mod-
ra, Vinhor Doľany a z Moravy vinárstvo 
Merlon Žabčice.
Čo sa týka ohlasov na konkrétne 

vína, neviem to objektívne posúdiť, ale 
zrejme boli spokojní aj vinári, aj ľudia, 
lebo ku koncu ochutnávky bola veľká 
väčšina vín vypredaných.
4. V čom sa hlavne líšili tohtoročné 
Vrbovské pivničky od vlaňajších?

Rozdiel v tohtoročných a minuloroč-
ných pivničkách spočíval hlavne v zme-
ne dátumu z polovice mája na začiatok 
augusta, ďalej v už spomínanom navý-
šení pivničiek a vinárov, v náraste náv-
števníkov a samozrejme v opatreniach 
súvisiacich s koronavírusom. Zmenou 
bolo aj to, že už sme nemuseli robiť 
také dôkladné upratovania hlavne 
mestských pivníc, ani budovať žiadne 
schody, akurát sme v oboch pivniciach 
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CYKLO HOLEŠKA TOUR 2020
Mikroregión nad Holeškou pozýva 

všetkých začínajúcich, pokročilých                   
i profesionálnych cyklistov, ktorí si 
chcú vychutnať krásy nášho regiónu 
na dvoch kolesách, na podujatie Cyk-
lo Holeška tour 2020, ktoré sa usku-
toční 1. septembra, s registráciou na 
mieste od 8.30 na futbalovom ihrisku 
Šterusy.

V termíne do 24. augusta je možnosť 
online registrácie pre tých, ktorí si chcú 
zabezpečiť k štartovnému aj pamätné 
tričko alebo šiltovku, na webovej stránke 
www.holeska.sk.

Samozrejme ráno v deň konania Cyklo 
Holeška tour bude k dispozícii autobus 
na zvezenie účastníkov aj s bicyklami

Presný časový rozpis a trasu autobusu 
zverejníme na webovej stránke www.
holeska.sk, na facebookovom (čítaj: 
fejsbúkovom) profi le Mikroregiónu nad 
Holeškou a na úradných tabuliach, kde 
sa môžete dozvedieť aj ďalšie informá-
cie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

ŠTVRŤ TISÍCROČIA JE DÔVODOM NA OSLAVY
Už sme našich čitateľov informova-

li, že na Taiwane chystajú veľkolepú 
prezentáciu Mórica Beňovského (HV 
č. 7-8/2020). Teraz dopĺňame nové 
aktuality.

Pre obyvateľov tejto ostrovnej kraji-
ny vo Východočínskom mori je dôleži-
té, že Beňovský jej venoval vo svojich 
Pamätiach niekoľko kapitol. Podľa vy-
jadrenia vedúceho tamojšieho zastu-
piteľského úradu Slovenskej republiky 
Martina Podstavka považuje úrad akti-
vitu pripomenutia si 250. výročia pri-
státia grófa Beňovského na Taiwane           
v roku 2021 za jeden z kľúčových kul-
túrnospoločenských projektov s dlho-              
dobým dosahom na bilaterálnu relá-
ciu.

V roku 2021 by mala byť na Taiwane 
odhalená socha nášho rodáka, sprí-

stupnená muzeálna expozícia o ňom           
a uskutočnené medzinárodné sym-
pózium s priblížením jeho osudov.

Slovenský ekonomický a kultúrny 
úrad v Taipei na Taiwane oslovil v tej-
to súvislosti prostredníctvom kultúr-
neho diplomata a koordinátora plá-
novanej aktivity Ing. Mareka Šuláka 
aj primátorku mesta Vrbové Dott. 
Mgr. Emu Maggiovú s ponukou parti-
cipovať na projekte a s možnosťou 
vyslať odborníkov na medzinárodné 
sympózium na tému „100. výročie 
založenia prístavu v Su-ao“ v termí-
ne od 26. do 29. júna 2021, pričom 
hlavná podtéma bude „250 rokov            
od príchodu grófa Beňovského na 
Taiwan“.

-rb-

DVAKRÁT DVADSAŤ
V pondelok 17. augusta o 15.30 

hod. Slovenská televízia uviedla na 
Trojke v rámci dokumentárneho cyk-
lu Portréty 26-minútový fi lm Páter 
Majerník – jeden zo zakladateľov slo-
venskej kinematografi e, člen Spoloč-
nosti Božieho slova. Réžia: Gejza Ken-
dy. Ide o osobnosť pátra Ferdinanda 
Františka Majerníka SVD (1914                       
– 2005), ktorý v rokoch 1980 – 2000 
pôsobil vo Vrbovom ako duchovný 
sestier premonštrátok. Hlas Vrbové-
ho na túto tému písal už v roku 1996 
(-ák: Jeden z najstarších slovenských 
fi lmárov. In: Hlas Vrbového, roč. 6, 
1996, č. 3, s. 5). Vďaka televízii si Vr-
bovčania mohli po dvoch desaťro-
čiach od odchodu dp. Majerníka spo-
menúť na jeho dve desaťročia trvajúce 
účinkovanie vo Vrbovom.

-rb-
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„HEJ, SLNIEČKO HORÚCE...“,
s takým príznačným názvom piesne 

pre sparné, letné počasie  sa prihovo-
rili spoluobčanom, hosťom Vrbového              
a neúprosnému slniečku zvučné hla-
sy Miešaného speváckeho zboru 
mesta Vrbové. Celým námestím sa 
rozliehali slovenské ľudové piesne              
v úprave hudobných skladateľov                 
a niektoré jednoducho ľudové. Zazne-
li i moravské piesne, ale aj piesne               
z Vrbového a okolia, ktoré pre nás zo-
zbieral o. i. zberateľ ľudových piesní 
učiteľ Štefan Pyšný.

Náhodní okoloidúci sa pristavovali, 
iní prítomní postávali  v akom-takom 

tieni, oddychovali na lavičkách a  niek-
torí si s nami aj pospevovali. Boli sme 
odmenení potleskom a viacerými pek-
nými reakciami  napr.: „... som rada, že 
som si mohla pripomenúť niektoré 
piesne...“ alebo „... ľúbilo sa mi, ja prí-
dem aj zajtra...“

A my sme boli zase radi, že ste boli              
s nami. Ďakujeme. Ďakujeme i mestu, 
pod patronátom ktorého sa prome-
nádne koncerty 6. a 7. augusta konali.

Za nami je aj úspešné prezentovanie 
sa na prehliadke seniorských súborov, 
ktoré sa uskutočnilo 13. augusta v Pieš-
ťanoch. Tu sme si spoločne zaspievali

a tešili sa zo stretnutia s našou nám 
blízkou folklórnou skupinou Holeška. 

Za tieto krásne a radostné stretnutia 
v našom regióne právom patrí poďako-
vanie predsedníčke JDS Márii Ilavskej                  
a jej spolupracovníkom predsedom JD. 
Samozrejme, že sa nemôžu obísť bez  
poďakovania muzikanti, speváci, ..., 
ktorí sa neustále starajú o to, aby „pes-
ničkárstvo“ ďalej žilo.

K tomuto plnou mierou prispievajú aj 
členovia nášho Miešaného speváckeho 
zboru mesta Vrbové.

Mgr. Anna MOSNÁ

VRBOVSKÝ BLŠÁK

V utorok 1. septembra 2020 
 
Námestie Jozefa Emanuela (dolný park) 
V prípade nepriaznivého počasia v Kruhovke 

Od 10.00 do 14.00 hod.

Budete si môcť zakúpiť dámske, detské, pánske 
oblečenie, obuv a mnoho iného... 

Ak máte záujem predávať aj vy, kontaktujte ma 
na: majuskamajernikova@gmail.com, a to najne-
skôr do 27. augusta 2020

Vstup voľný, pripravili sme si pre vás aj niečo 
pod zub...
 

Tešíme sa na vás 

NÁVŠTEVA NOVINÁRKY

V minulých dňoch navštívila Mestský úrad vo Vrbovom 
známa talianska novinárka českého pôvodu Monika Pilloni. 
Zaujímala sa o problematiku fungovania mestskej samo-
správy a o politicko-spoločenskú situáciu na Slovensku. Pri-
mátorka mesta Vrbové jej na pamiatku venovala Jubilejnú 
knihu mesta Vrbové. 

-rb-, foto GD
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V JEHO PRÍPADE PLATILO NOMEN OMEN

Narodil sa 11. augusta 1920 v Nových 
Sadoch v okrese Nitra v mlynárskej ro-
dine ako najmladší zo šiestich súroden-
cov. Vekový rozdiel medzi súrodenca-
mi bol veľmi veľký, jeho najstaršia 
sestra sa vydávala krátko po jeho naro-
dení.

V rodisku navštevoval aj obecnú ško-
lu. V rokoch 1938 – 1940 sa vyučil             
u majstra Imricha Havrana v Nitre za 
mäsiara – údenára. Veľmi zaujímavý je 
jeho výučný list z tohto obdobia, ktorý 
sa zachoval. Ihneď po vyučení nastúpil 
na základnú vojenskú službu, kde zís-
kal vodičské oprávnenie a bol zaradený 
ako vodič nákladného auta. Odchod do 
civilu v septembri v roku 1941 mu pre-
kazila vojna, ktorá sa rozpútala v Euró-
pe. Prevelili ho do Rýchlej divízie, ktorá 
bojovala na východnom fronte na stra-
ne Osi. Za volantom nákladného auta 
prešiel celou Ukrajinou po trase Ľvov, 
Odesa, Sevastopoľ. V Rusku strávil ne-
jaký čas v Rostove na Done, kde si na-
šiel dokonca priateľku. Jeho cesta však 
pokračovala podľa rozkazov velenia               
a vývoja situácie na fronte ďalej, až pod 
Kaukaz. Pod najvyšším vrcholom Kau-
kazu – Elbrusom (5642 m n. m.), neďa-
leko hraníc s Gruzínskom, padol do za-
jatia. Z tohto pekla, ako hovorieval, boli

vyslobodení spojeneckými rumunsko-ne-
meckými jednotkami. To sa už situácia na 
fronte v roku 1943 obrátila. Pri ústupe od 
Kaukazu smerom k Azovskému moru              
a na Krym už jeho jednotka nemala dosť 
pohonných hmôt, ponechali si iba jedno 
auto, ktoré viezlo výstroj a vojaci pokra-
čovali pešo. Zároveň prebiehala aj le-
tecká evakuácia vojakov. Tak sa dostal 
do rumunského lietadla, ktoré ho do-
viezlo do Bukurešti. Tejto zvláštnej situ-
ácii sa vždy smial. Zaprášený vojak                  
z frontu, s puškou, ktorý nevedel po 
rumunsky, prišiel do mesta, ktoré vní-
malo vojnu zatiaľ veľmi vzdialene. Tu 
vyhľadal slovenské veľvyslanectvo, kto-
ré zabezpečilo prevoz na Slovensko, 
kde sa konečne dočkal prepustenia              
z armády. Nie však nadlho. Vojnové 
udalosti ho opäť zastihli v roku 1944              
v Banskej Bystrici. Prihlásil sa ako dob-
rovoľník do 1. čs. armády na Slovensku. 
Aktívne sa zapojil do SNP ako príslušník 
delostreleckej batérie. Bojoval v lokali-
te Šturec – Čremošné – Banská Bystrica 
– Staré Hory – Motyčky – Donovaly, kde 
bola ich delostrelecká batéria rozprá-
šená a on skončil zranený v Banskej 
Bystrici v lazarete Vincentinum, s diag-
nózou poranenie čelovej krajiny. Z toh-
to lazaretu ho 7. novembra prepustili 
do domáceho liečenia. Po skončení voj-
ny mu bolo udelené osvedčenie                       
č. 255/46 za odboj ako príslušníkovi            
1. čs. armády na Slovensku v období od 
29. augusta 1944 do 28. apríla 1945.

Po vojne sa presťahoval z Nových 
Sadov do Vrbového k svojmu staršie-
mu bratovi Karolovi, ktorý ho po skon-
čení mäsiarskej živnosti najprv za-
mestnával ako pomocného mäsiara                
a potom ako výkupcu mlieka od drob-
ných roľníkov pre Piešťanskú mlieka-
reň – tzv. mlieko na kontingent. Tu sa 
zoznámil so svojou budúcou manžel-
kou Annou, rodenou Lagovou, s ktorou

Uvedené latinské spojenie značí meno = znamenie. Ide o vlastné 
meno vyjadrujúce nejakú typickú vlastnosť alebo skutočnosť týkajú-
cu sa nositeľa mena. To platí aj o naturalizovanom Vrbovčanovi, kto-
rý by sa bol 11. augusta dožil sto rokov – Štefanovi Lányim. Jeho priez-
visko je totiž odvodené z latinského slova lanius, čo znamená mäsiar, 
teda povolanie, ktoré celoživotne vykonával. Keďže zanechal po sebe 
nemalé hodnoty a spomienky a poznalo ho celé mesto Vrbové a blíz-
ke okolie, priblížme si jeho životné osudy.

-rb-

uzavreli manželstvo 22. januára 1953. 
V podnájme u brata vychovávali štyri 
deti, troch synov (Stanislava, Jozefa, An-
tona) a jednu dcéru (Máriu). Od roku 
1954 zber mlieka vykonávala a pre 
mliekareň Piešťany pracovala manžel-
ka. On sa zamestnal   v Západosloven-
skom mäsiarskom priemysle Trnava, 
závod Piešťany, ako mäsiar a expedítor 
mäsa. Túto prácu vykonával až do od-
chodu do dôchodku v r. 1985, keď už 
mal 65 rokov.

Nájomné bývanie u brata skončilo              
v roku 1965, keď si s manželkou posta-
vili vlastný domček na Slovanskej ulici. 
Celý svoj aktívny život zasvätil práci pre 
dobro rodiny, občanov Vrbového a vý-
chove detí. Počas „Pražskej jari“ sa ak-
tívne a pravidelne zúčastňoval na bri-
gádach, tzv. Dubčekových zmenách. Či 
už to bolo pri budovaní ihriska, tribúny 
na ihrisku ale i rôznych ďalších brigád, 
kde bol veľmi oduševnený. A keď sa ne-
mohol zúčastniť, posielal na brigády 
nás deti. Miloval aj vrbovský futbal. Ako 
fanúšik, aj s nami, deťmi, nechýbal na 
žiadnom domácom zápase. Najviac sa 
však zapísal do povedomia obyvateľov 
a kamarátov vo Vrbovom ako mäsiar, 
pri vykonávaní domácich zakáľačiek. 
Mal také roky, že ich spravil aj 150 za 
rok. Spomíname aspoň niektoré rodi-
ny, ktoré využívali jeho mäsiarske služ-
by a kvalitné výrobky: rodina Karlíkova, 
Nižnanská, Polešenská, Saková, Lago-
vá, Lajdová a mnoho iných. Pravidelne 
štyri razy do roka robil domáce zaká-
ľačky aj v kláštore u sestier premon-
štrátok. Návšteva, ktorá k nám prišla, 
bola pohostená vynikajúcou vlastnou 
salámou, prípadne cez sviatky domá-
cou šunkou. Všetci, čo sa s ním poznali, 
hlavne kamaráti a známi, ho oslovovali 
„Pišta“ alebo „Pišta Lányi“. Starí „Vrbo-
vanci“ vedeli pri tomto oslovení o koho 
ide.

Jeho pracovný elán naštrbila operá-
cia prostaty v trnavskej nemocnici, od-
kedy začala vyhasínať aj jeho veselá 
povaha. Päť rokov po operácii zhubné-
ho nádoru, zomrel na mozgovú prího-
du 14. februára 1991 vo veku 70 rokov 
7 mesiacov a 3 dni.

Ing. Stanislav LÁNYI
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