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EXCELOVALA NA REGATE V BRNE

Prvý augustový víkend bol na brnianskej priehrade vyhradený Majstrovstvám Moravy 2020 vo veslovaní.
Medzi pretekármi piešťanského veslárskeho klubu Sĺňava tam nechýbala Simona Weiszová, žiačka II. 
základnej školy vo Vrbovom. Spolu s Emou Vavrovou, Terezkou Grosovou a Viktorom Jurgom sa tešila až 
z dvoch prvých miest. Držíme im palce aj na  Majstrovstvách Česka, kam postúpili.

-rb-

Tohtoročná spomienka na vý-
ročie SNP v našom meste sa 
uskutočnila bez účasti verejnosti 
26. augusta. Veniec k pomníku 
padlých za mesto Vrbové položi-
la primátorka mesta Dott. Mgr. 
Ema Maggiová a za SZPB Ľudmi-
la Juríčková.

- - - 
Najstarší občan Vrbového Ján 

Borovský sa 22. októbra dožíva 
101 rokov. K vzácnemu jubileu 
gratuluje vedenie mesta, vede-
nie a spoluobyvatelia Domova 
Klas ako i všetci vrbovskí obča-
nia. Živio!

-rb-
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ZO SPRÁVY PREDSEDNÍČKY O ČINNOSTI MO JDS VO VRBOVOM ZA ROK 2019
Úlohou Jednoty dôchodcov, ktorá bola 

na Slovensku založená v roku 1990 ako 
združenie občanov staršieho dôchodko-
vého veku, je chrániť práva a  oprávnené 
požiadavky dôchodcov, sledovať vývoj 
ich životnej úrovne, príslušné opatrenia 
a v rámci svojich možností poskytovať 
sociálnu, zdravotnú a právno-poraden-
skú pomoc svojim členom. Miestna orga-
nizácia JDS vo Vrbovom bola založená             
v júni 1999 a jej prvým predsedom sa stal 
Anton Jurica. Od roku 2002 bola pred-
sedníčkou Marta Raff ayová do 14. júna 
2019. Po jej úmrtí výbor za predsedníčku 
až do nasledujúceho volebného obdobia 
kooptoval Máriu Madžovú.

Naša organizácia mala k roku 2019 
254 členov. Z členského príspevku 3 eurá 
sa jedno euro odvádza za každého čle-
na do okresnej organizácie. Od roku 
2019 do marca 2020 zomrelo 19 našich 
členov. Za rok 2019 sme medzi nami 
privítali 26 nových členov. Podľa plánu 
práce bolo v roku 2019 desať výborových 
schôdzok, 1 členská schôdza a v novem-
bri sme mali slávnostnú schôdzu k 20. 
výročiu založenia JDS vo Vrbovom. Me-
dzi našimi členmi sú obľúbené a vyda-
rené zájazdy na termálne kúpalisko 
Dunajská Streda. Krásne počasie a ter-
málna voda blahodarne pôsobia na 
zlepšenie nášho zdravia. Naši členovia 
sa zúčastnili týchto zájazdov na kúpa-
lisko aj s členmi MS SČK a ZO ÚŽS. Zá-
jazd sme absolvovali aj do Terchovej na 
Jánošíkove dni, kde sa niektorí naši čle-

novia so svojimi vnúčatami previezli na 
alegorickom voze až do Vrátnej doliny. 
Bol to krásny zážitok. Na dovolenke pri 
mori v destinácii Lignano v Taliansku sa 
od 12. do 20. júla 2019 zúčastnilo 51 
našich členov s rodinnými príslušníkmi. 
Aj v roku 2020  bol o tento zájazd veľký 
záujem, ale pre koronavírus sa nemo-
hol uskutočniť. Prihlásilo sa 53 ľudí.

Naša organizácia zabezpečila účasť 
našich členov na nasledovných akciách 
a podieľala sa na ich organizácii: Fašian-
gový ples Madunice, Deň matiek, Majá-
les Chtelnica, opekačka v Borovciach, 
vystúpenie speváckych súborov pod 
Mušlou v Piešťanoch, kde sa okrem náš-
ho Miešaného speváckeho zboru zú-
častnili aj speváci z Trebatíc, Rakovíc, 
Prašníka a Piešťan, Oslavy SNP s klade-
ním vencov Prašník Dúbrava a Pustá 
Ves, Dni mesta Vrbové, spoločné zá-
jazdy s JDS Piešťany do Vysokých Tatier 
a s JDS Chtelnica do kúpeľov Bojnice, 
„Stretnutie dôchodcov nášho mesta“             
v rámci Mesiaca úcty k starším, Reuma-
tologický deň v Trnave, Vianočné trhy 
Vrbové a Bratislava. Zvlášť významnú 
časť v účasti našich členov tvoria športo-
vé hry seniorov. Boli to 22. celosloven-
ské športové hry JDS v Liptovskom Mi-
kuláši, kde náš člen Jaroslav Madžo 
získal 1. miesto v petangu. Krajskej žup-
nej olympiády v Dunajskej Strede sa zú-
častnili Jozef Drinka, Jaroslav Madžo               
a Mária Madžová. Jozef Drinka získal 
jednu zlatú a dve bronzové medaily.

Ako každý rok, aj v roku 2019 pridelili 
našej organizácii kúpeľné preukazy.            
Na kúpeľný pobyt sa prihlásilo 11 čle-
nov, čo je málo vzhľadom na to, že sme 
najväčšia organizácia v okrese.

V novembri 2019 sme realizovali našu 
najväčšiu akciu k 20. výročiu založenia 
JDS vo Vrbovom. Zúčastnilo sa jej 205 
našich členov. Na nej sme všetkým čle-
nom odovzdali darček, a to tašku s lo-
gom JDS Vrbové. Zároveň bolo poskyt-
nuté bohaté občerstvenie, na ktoré nám 
poskytlo fi nančnú pomoc mesto Vrbové 
na čele s primátorkou Dott. Mgr. Emou 
Maggiovou a tiež ďalší sponzori, ktorým 
opätovne touto cestou ďakujeme.

V roku 2019 sme dostali dotáciu od 
mesta Vrbové a od Trnavského samo-
správneho kraja. Vďaka tomu  sme 
mohli usporiadať uvedené akcie. Na 
rok 2020 sme mali tiež naplánované 
rôzne akcie, ale pre koronavírusové ob-
medzenia sa nemohli uskutočniť. Ďalej 
vás upozorňujem, že o všetkých akci-
ách, ktoré sa konajú a sú plánované 
pre členov JDS, v dostatočnom predsti-
hu informujeme vo vývesných tabu-
liach, telefonicky, osobne, prípadne 
prostredníctvom Hlasu Vrbového.
Ďakujem vám za pozornosť, členom 

výboru za obetavú prácu a všetkým 
nám veľa zdravia, aby sme prekonali 
tento nepodarený COVID 19 v zdraví.

V. SABOVÁ, M. MADŽOVÁ, -rb-
foto Dušan STREČANSKÝ

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA JDS DŇA 16. SEPTEMBRA 2020
16. septembra 2020 sa v Dome kultú-

ry Vrbové uskutočnila výročná členská 
schôdza miestnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska (JDS). Schôdzu 
otvorila tajomníčka organizácie Viera 
Sabová, ktorá privítala prítomných, 
medzi hosťami primátorku mesta Dott. 
Mgr. Emu Maggiovú, PhDr. Ľubomíra 
Bosáka z Mestského úradu Vrbové, 
Máriu Ilavskú, okresnú predsedníčku 
JDS a Zitu Vaškovú, predsedníčku JDS

Dolný Lopašov. Schôdzu prišiel pozdra-
viť Miešaný spevácky zbor pod vede-
ním učiteľky Anny Mosnej. Správu                           
o činnosti za rok 2019 predložila Mária 
Madžová, predsedníčka JDS, správu         
o hospodárení Ján Štefko a správu re-
víznej komisie Ján Sabo.

Nasledovala gratulácia jednotárskym 
členom, ktorí oslávili 65, 70, 75 a 80 ro-
kov. Ako pozornosť dostali kvietok.               
V diskusii vystúpili primátorka mesta, 

M. Ilavská, V. Sabová, M. Madžová a J. 
Drinka. Bola tiež podaná informácia           
o vekovom zložení dôchodcov, ktorých 
je v našom meste 1238. Najstarším ob-
čanom je 101-ročný Ján Borovský, oby-
vateľ Domova Klas.

Napokon členovia odsúhlasili návrh 
na uznesenie a tajomníčka organizácie 
poďakovala Mestskému úradu Vrbové 
za spoluprácu a členom za účasť so že-
laním pevného zdravia.
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Veľmi pekne ďakujeme rodine, všetkých priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 24. augusta rozlúčiť s našim zosnulým

Jaroslavom VAVROM.

Smútiaca rodina P-No P2-1007/20
Magdaléna ŠEVČÍKOVÁ
Hyacinta ŽÁKOVÁ
Jozef BEDNÁRIK
Anna HVOLKOVÁ
Magdaléna LACIKOVÁ
Robert FIGEDY
Ing. Ladislav SABO
Mgr. Roman NIKODEM

Štefan HRNČÁR
Oľga POTROKOVÁ
Mária SUDOROVÁ
Gabriela GRÉKOVÁ

Marian KULOŠŤÁK
Terézia KRAJČÍRIKOVÁ
Jozef BALCÍR
Anton NIŽNANSKÝ
Paulína KUŠOVÁ

Eva FRIDRICHOVÁ
Eduard BERTOLI
Ján MÓRO

Margita KUBRANOVÁ
Štefan SNOHA
Viera KLČOVÁ
Ján SABO
Lýdia VALÁŠKOVÁ
Anna MIŠKOVIČOVÁ
Anna FAJNOROVÁ
Vladimír VIŠNOVSKÝ
Otília MAJERNÍKOVÁ

Helena SÝKOROVÁ
Etela NEMČEKOVÁ
Františka ČAVOJSKÁ
Božena ŠAŠOVÁ
Elemír RAKÚS
Emília NIŽNANSKÁ

Pavol ŠAŠO

Ján BOROVSKÝ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

†

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

20. októbra od 8.00 do 17.00 hod. nasledovné ulice:
SNP č. 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 

1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, Súkennícka č. 2/A , 2/B a J. Zigmundíka 
č. 1779 

21. októbra od  8.00 do 15.00 hod. nasledovné ulice:
Nám. slobody č. 2, 2/VS, 8, 8/PR, 10, Šípkovec 13745/76, Športová ul. č. 2, 4/PR 
a dňa 22. októbra od 8.00 do 15 hod. nasledovné ulice: 
Nám. J. Emanuela č. 10, 12/D2, 12/D3, 12/D4, 14/D1, 14/D2, 14/D3, 16/D1, 16/

D2, 16/D3, 16/D4, 18/D1, 18/D2, 18/D3, 18/D4, 20/D1, 20/D2, 20/D3, 20/D4, 22/
D1, 22/D2, 22/D3, 24, 26, 28 

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

Z ČINNOSTI ZO ÚŽS
Výbor ZO ÚŽS v počte 17 osôb sa 

stretol 26. júna, aby sa dohodol na 
predsedníčke ZO namiesto nebohej 
Mgr. Márie Adamcovej, po dohode 
bola kooptovaná Jana Dunajčíková.

Členky výboru sa dohodli, že do kon-
ca roka 2020, kvôli mimoriadnej situá-
cii (pandémia koronavírusu) sa nebu-
dú usporadúvať žiadne akcie.

Výbor navrhol pre nové volebné ob-
dobie Danielu Balcírovú ako poklad-
níčku za Máriu Madžovú, keďže M. 
Madžová bola kooptovaná za okresnú 
predsedníčku ÚŽS Piešťany.

BLŠÍ TRH KORONAVÍRUS NEPREKAZIL
V posledných mesiacoch, poznače-

ných pandémiou, nebolo veľa spolo-
čenských akcií, kde by sa ľudia s po-
dobnými záujmami mohli stretnúť. 
Jedným z podujatí, ktoré sa však poda-
rilo zrealizovať, bol blší trh. Uskutočnil 
sa 1. septembra v priestoroch kultúr-
neho domu, hoci pôvodne bol naplá-
novaný v parku na Námestí Jozefa 
Emanuela. 

Aj keď bolo v tento deň nepriaznivé 
počasie, dážď a vietor, neodradilo to 
predávajúcich ani kupujúcich. Po odlo-
žení dáždnika, nasadení si rúška a dez-
infekcii rúk, mohli návštevníci vstúpiť 
medzi množstvo stánkov a vešiakov. 
Prevládala tu pestrá paleta oblečenia, 
obuvi  a odevných doplnkov. Sortiment 
dopĺňali stoly s jednoduchým občer-
stvením. Ponuka tovaru bola zameraná

hlavne na ženskú časť populácie, takže 
väčšinu kupujúcich tvorili ženy a deti. 
Iba výnimočne sa objavili aj ich partne-
ri, ktorí ich sprevádzali. Azda sa na na-
sledujúcom trhu objaví aj niečo športo-
vé alebo technické, aby to zaujalo aj 
mužov. Spokojní návštevníci odchádza-
li s nakúpeným tovarom, alebo aspoň  
s príjemným pocitom z dobrej atmo-
sféry, ktorá tu panovala.

V mene všetkých zúčastnených sa 
chceme poďakovať organizátorom, že 
sa podujali aj v sťažených podmienkach 
zorganizovať túto úspešnú akciu. Vďaka 
patrí aj mestu Vrbové, ktoré ju podpori-
lo  poskytnutím priestorov a propagá-
ciou. Veríme, že sa na podobnej akcii 
budeme môcť opäť niekedy stretnúť.   

GD
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ANI RAKÚŠANIA HO NENECHALI BEZ POVŠIMNUTIA

Veľmi aktívny a produktívny rakúsky 
spisovateľ Dr. Franz Sartori (1782                       
– 1832), rodák zo Štajerska, do svojho 
trojzväzkového Panteónu pozoruhod-
ných osobností rakúskej ríše (Panthe-
on denkwürdiger Wunderthaten, volk-
sthümlicher Heroen und furchtbarer 
Empörer des österreichischen Ges-
ammt-Reiches), ktorý vyšiel v roku 
1816 vo Viedni, umiestnil aj Mórica 
Beňovského a venoval mu mimoriad-
nu pozornosť. Z väčšej časti mu vyhra-
dil objemný druhý zväzok, celkovo 233 
strán (Benyovsky: s. 45 – 278). Na úvod 
sú uvedené Schillerove verše z básne 
Der Antritt des neuen Jahrhunderts               
– Začiatok nového storočia, 1801. Ob-
sahovo je vykreslenie osudov nášho 
hrdinu závislé od Pamätí, ktoré sám 
zanechal a od ich nemeckého prekla-
du (1790). Rakúsky autor to nezamlču-
je, ale hneď v úvode svojej state o Be-
ňovskom o tom informuje.

Sartori v prvom zväzku opísal aj život-
né osudy Beňovského súčasníka An-
drása Jelkyho alias Andreja Jelíka (1738 
– 1783), podľa niektorých vraj syna 

V časoch Beňovského života (1746 – 1786) Slovensko bolo súčasťou 
rakúskej monarchie či rakúskeho mocnárstva. Preto neudivuje, že 
jeho dobrodružné osudy zaujali aj verejnosť tejto mnohonárodnost-
nej krajiny. V nej mali dominantné postavenie rakúski Nemci, či                    
z dnešného pohľadu Rakúšania hovoriaci po nemecky. A práve na 
nich sa tu zameriavame. Na druhej strane na území dnešného Ra-
kúska vyšlo o Móricovi Beňovskom len málo samostatných statí. Bolo 
to spôsobené tým, že takéto publikácie, vrátane Beňovského Pamätí, 
sa rýchlo objavili v iných častiach nemeckej jazykovej oblasti. Keďže 
však medzi Rakúšanmi a Nemcami nie je jazyková bariéra, tieto vyda-
nia plne uspokojili aj rakúskych záujemcov o osudy nášho svetobež-
níka.

medirytín. Niektoré zreteľne signoval,            
a tak vieme, že ide o viedenského rytca 
Sebastiana Langera, ktorý sa narodil            
v roku 1772 v Opave. Jeho život sa za-
vŕšil v roku 1841 vo Viedni. Umeniu 
medirytu sa učil od svojho otca. Potom 
študoval na Vysokej škole výtvarných 
umení vo Viedni. Jeho práce sú pozoru-
hodné. Nebol neznámy ani Jánovi Kol-
lárovi. Ten ho zaradil do svojho Slovní-
ka slavianskych umelcov všetkých 
kmeňov: „Langer Sebastian, ryl podobi-
zeň Józ. Max. Osolinského (1748                        
– 1826), grófa z Tęčina, veľkého poľské-
ho mecéna, roku 1820 vo Viedni.“ Nie-
ktoré Langerove diela vlastnia i sloven-
ské galérie. 

Langer vychádzal pri ilustráciách pre 
Panteón z maliarskych predlôh. Ak ve-
del meno ich autora, poznačil to pod 
obrázky (Tomaselli ad vivum pinxit 
1809, Kappeller pinx). V prípade Beňov-
ského však takáto doplňujúca informá-
cia nie je uvedená. Každopádne je však 
jeho dielo prínosom pre vizualizáciu 
nášho veľkého a slávneho rodáka.

Z dnešného pohľadu má Sartoriho 
rozsiahla stať o Beňovskom v Panteóne 
pre nás kvôli svojmu charakteru viac-
-menej dokumentárny význam, kým 
Langerovo stvárnenie Beňovského je aj 
v súčasnosti pravidelne využívané.

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

slovenského vojaka, ktorý sa usadil               
v prevažne srbskom a chorvátskom 
meste Baja na juhu dnešného Maďar-
ska. Podľa novších výskumov bol to 
zrejme Nemec a volal sa Andreas Jilka.
Maďari tomuto legendárnemu dob-
rodruhovi, postavili už v roku 1936 pa-
mätník, a aj ten tak trochu pripomína 
náš vrbovský, venovaný Beňovskému 
(na dolnej snímke).

Panteón, ktorý má takmer 1200 
strán, predstavuje v prvom zväzku se-
dem osobností (plus jedna), v druhom 
štyri a v treťom jedenásť, dovedna 
dvadsaťdva, resp. dvadsaťtri.

Knihu vydalo Kníhkupectvo Haas                   
vo Viedni a tlačil ju Leopold Grund (1782 
– 1822), cisársko-kráľovský privilegovaný 
kníhtlačiar sídliaci na Štefanskom námestí 
vo Viedni, vedľa biskupskej rezidencie.

Sartorimu vďačíme aj za portrét Mó-
rica Beňovského, publikovaný práve 
tridsať rokov po jeho smrti. Rakúsky li-
terát si totiž prizval k spolupráci výtvar-
ného umelca, ktorý pripravil pre jede-
násť opisovaných osobností, vrátane 
Beňovského, ich podobizne vo forme 
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ZA ALŽBETOU AMBROZYOVOU

8. septembra po ťažkej chorobe 
zomrela v Bratislave vo veku 84 rokov 
grófka Alžbeta Ambrozyová, rodená 
Szücsová, potomok po Beňovského 
dcére Žofi i. Hlas Vrbového o tom infor-
movala dcéra Lujza Krčmárová.

Alžbeta Ambrozyová (* 20. júna 1936) 
takmer štvrť storočia spolupracovala                
s mestom Vrbové vo veci zachovania                 
a rozvíjania pamiatky Mórica Beňovského, 
osobne sa zúčastňovala na Beňovské-
ho oslavách v našom meste. V roku 
2012 jej bola udelená Cena mesta Vr-
bové a v roku 2016, keď oslavovala            
osemdesiate narodeniny, Glóbus Móri-
ca Beňovského. Vtedy mesto Vrbové 
pre ňu pripravilo pekný umelecký dar-
ček - koncert jej vnučky, opernej spe- 

váčky Kataríny Krčmárovej, ktorá vystú-
pila pred vrbovským publikom spolu              
s operným spevákom Maksynom Kut-
senkom z Ukrajiny a orchestrom z jej 
pôsobiska - zo Základnej umeleckej 
školy, Vrbenská ulica, Bratislava.

Telesné pozostatky Alžbety Ambro-
zyovej uložia do hrobu na cintoríne               
v Lehniciach, okres Dunajská Streda, 
kde už našiel večný odpočinok jej man-
žel Štefan.

R. I. P.
K obci Lehnice sa vzťahuje život prí-

buzných Mórica Beňovského. Beňov-
skovci tam vlastnili kaštieľ, ktorý v novšej 
dobe nahradili modernejším. V Lehni-

†

ZOMREL VEĽKÝ BÁDATEĽ ŽIVOTA A DIELA M. BEŇOVSKÉHO
EDWARD KAJDAŃSKI

Poľský spisovateľ, novinár, diplomat 
a maliar Edward Kajdański sa narodil 
26. novembra 1925 v čínskom meste 
Charbin v rodine inžiniera pracujúce-
ho v cukrovare. Tam aj absolvoval 
gymnázium. V roku 1944 začal študo-
vať na Severomandžuskej univerzite 
farmáciu. Po obsadení Charbinu Čer-
venou armádou študoval na Charbin-
skej polytechnike. Po jej ukončení v r. 

1951 odišiel v rámci repatriácie Poliakov 
do Poľska. Vďaka výbornej znalosti čín-
skeho jazyka od roku 1957 pracoval na 
poľskom Ministerstve zahraničných 
vecí.  V roku 1963 ho vymenovali do 
kancelárie obchodného poradcu v Pe-
kingu, kde zotrval na rôznych pozíciách 
do roku 1975. V rokoch 1979 – 1982 bol 
generálnym konzulom v Kantone. Po-
tom sa stal podpredsedom vedeckej 
rady Centra pre východoázijské štúdiá 
na univerzite v Gdańsku.

Od roku 1971 vydal viac ako tridsať 
populárno-náučných a odborných kníh 
o Číne. Veľkú pozornosť venoval aj 
osobnosti nášho rodáka Mórica Be-
ňovského. Do poľštiny nanovo preložil 
jeho Pamäti a opatril ich bohatým po-
známkovým aparátom.

Medzi jeho väčšie diela o Beňov-
skom patria:

Niezwykły rejs „Św. Piotra i Pawła”. 
Szczecin : Wydawnictwo Glob, 1989.

Tajemnica Beniowskiego: odkrycia, 
intrygi, fałszerstwa. Warszawa : OW Vo-
lumen, 1994.

Maurycy Beniowski na Pacyfi ku : od-
krywca czy blagier? Gdańsk : Narodowe 
Muzeum Morskie, 2015.

Edward Kajdański zomrel vo veku 95 
rokov 10. septembra 2020 v Gdańsku. 
Rozlúčka s ním sa uskutočnila stredu 
16. septembra 2020 o 11.00 v kaplnke 
na cintoríne Srebrzysko.
Česť jeho pamiatke!

-rb-

ciach mali i dve krypty-mauzóleá. Prvá 
stála na starom cintoríne, ktorý však už 
dávnejšie zrušili. Postavili ju v prvej po-
lovici 19. storočia na štvorcovom pôdo-
ryse v klasicistickom štýle so štyrmi 
tympanónmi a s kupolou. Interiér mal 
štukovú výzdobu, stenové predely                  
a kupolu s korunovačnými balustráda-
mi. Budovu v roku 1994 zbúrali. Keď na 
severnej strane obce otvorili nový cin-
torín, Beňovskovci si tam na prelome 
19. a 20. storočia postavili nové mauzó-
leum. Je to budova s jednoduchým 
priečelím, štvorcového pôdorysu. Je 
menej honosná ako predošlá.

-rb-

Alžbeta Ambrozyová sa v roku 2012 vo Vrbovom zúčastnila na odhalení 
pamätníka svojho dávneho predka Mórica Beňovského. Na fotografi i              
v spoločnosti malgašského konzula z Budapešti.
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Z ROKOVANIA MESTSKÉ-
HO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 24. augusta 2020.
Uznesenie MsZ č. 103/VIII/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
mesto Vrbové ako školský obvod pre obec Ostrov 
od 1. septembra 2020. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 104/VIII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prenájom časti nehnuteľného majetku mesta od 
1. septembra 2020 na dobu neurčitú a to: 
a. časť stĺpu verejného osvetlenia Piešťanská 

cesta pri vstupe do mesta z obce Krakovany 
pred odbočkou do predajne LIDL o výmere 
0,96 m2; 

b. časť stĺpu verejného osvetlenia Námestie 
slobody za Súkenníckou ulicou smerom do 
stredu mesta o výmere 0,96 m2; 

c. časť stĺpu verejného osvetlenia na Hollého 
ul. od cintorína smerom k Námestiu slobo-
dy o výmere 0,96 m2; 

za cenu nájmu vo výške 80 €/jedna re-
klamná tabuľa/rok, ako prenájom nehnuteľ-
ného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mest-
ské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že 
nájomca fy. BHB, s. r. o., sídlo Ivanská cesta 
č. 2D, 821 04 Bratislava, IČO 477 33 055, 
bude zabezpečovať informačnú kampaň 
pre služby potravinového predajcu TERNO, 
ktorý je v nájme v mestských priestoroch.

za: 7 proti: 1, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 105/VIII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje nájom nebytového priestoru, kto-
rý sa nachádza v budove s. č. 292, a to na 
prízemí v strednej časti Domu kultúry na Ul. 
SNP vo Vrbovom o celkovej výmere 14,80 
m2, formou obchodnej verejnej súťaže na 
dobu neurčitú od 1. októbra 2020 s dvojme-
sačnou výpovednou lehotou.

za: 8 proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 106/VIII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje – 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou 
„vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na 
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa 
v budove s. č. 292 na prízemí v strednej prednej 
časti Domu kultúry na Ul. SNP vo Vrbovom o cel-
kovej výmere 14,80 m2. Budova je vedená na LV 
997 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimál-
na výška nájomného je stanovená na 35 €/m2/rok.

za: 8 proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 107/VIII/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

– zmenu čl. VI. ods. 2, písm. b) základnej nájomnej 
zmluvy zo dňa 15. 2. 2005 nasledovne: 
2. Nájomca je oprávnený: 

b. vykonávať všetky stavebné úpravy na 
nehnuteľnosti alebo zmeny na predmete 
nájmu, ktoré sú potrebné vo vlastnom 
záujme nájomcu na vlastné náklady               
a nad výšku 2000 eur investovaných ná-
kladov len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom prenajímateľa. 

za: 8 proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

ZA MGR. BOHUSLAVOM J. ŠPRLÁKOM 
OPRAEM.

3. septembra 2020 zomrel v Beckove vo 
veku 69 rokov premonštrátsky kňaz Mgr. 
Bohuslav J. Šprlák, ktorý istý čas pôsobil aj 
vo Vrbovom. Na beckovskom cintoríne ho 
7. septembra za hojnej účasti kňazov, re-
hoľníkov a rehoľníčok, ako aj príbuzných  
a veriacich pochoval trnavský arcibiskup 
Mons. Ján Orosch. Primátorka mesta si ho 
pri tejto príležitosti uctila v svojom mene           
i mene vrbovských občanov vencom vďa-
ky.

Páter Bohuslav sa narodil 17. augusta 
1951 v Kysuckom Lieskovci v rodine Štefa-
na a Vincencie Šprlákovcov. Mal piatich 
súrodencov, z ktorých dve sestry sú rehoľ-
níčky. Pri krste dostal meno Jozef. Základ-
nú školu navštevoval v rodisku, v r. 1966 
– 1969 absolvoval Strednú všeobecno-
vzdelávaciu školu v Kysuckom Novom 
Meste a v r. 1969 – 1976 Cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu v Litoměřiciach, po-
čas ktorej v r. 1971 – 1973 vykonal základ-
nú vojenskú službu.

15. augusta 1970 sa stal členom Stra-
hovskej kanónie premonštrátskej rehole. 
Dočasnú profesiu zložil 15. augusta 1973 
v Mšene a doživotnú 24. novembra 1975. 
Diakonskú vysviacku prijal z rúk kardinála 
Františka Tomáška 29. novembra 1975, 
kňazskú vysviacku z rúk banskobystrické-
ho biskupa Jozefa Feranca 25. júna 1976          
v Litoměřiciach (spolu s vrbovským rodá-
kom Bronislavom Jozefom Nižnanským 

OPraem.). Kaplánom bol v Liberci a od r. 
1981 v Chomutove, farským administrá-
torom v r. 1982 – 1985 v Údliciach (okres 
Chomutov), v r. 1985 – 1990 v Klášterci 
nad Ohří a v čase od 20. marca 1990 do 
22. novembra 1990 vo Vrbovom. Od 1. 
júla 1990 mu v pastorácii vo vrbovskej far-
nosti vypomáhal kaplán Viktor Štefan Loc-
ner OPraem. (* 1966).

P. Bohuslav bol z Vrbového preložený 
do Nového Mesta nad Váhom, pričom 
spravoval súčasne aj farnosť Čachtice                
(a začas i Bzince pod Javorinou). V Novom 
Meste nad Váhom pôsobil ako farár v ro-
koch 1990 – 1996. Na pastorácii sa spolu  
s ním podieľali ako kapláni jeho rehoľní 
spolubratia P. Róbert Pavol Kopecký, P. 
Viktor Štefan Locner, P. Lukáš Stanislav 
Buchta a P. Marián František Vikartovský. 
Pastoračne sa zameriavali najmä na ro-
dinné spoločenstvá. Ich pôsobenie bolo 
hodnotené veľmi kladne.

V rokoch 1996 – 2003 bol farárom v Ho-
líči, kde od roku 2000 pôsobil aj ako pred-
stavený (prior) závislého domu Strahov-
ského opátstva. V r. 2003 – 2007 sa stal 
priorom Strahovského kláštora v Prahe. 
Spočiatku sa staral aj o tamojšiu sloven-
skú komunitu, potom (2003 – 2007) túto 
úlohu prebral premonštrát Tadeáš Juraj 
Dubec. V rokoch 1990 – 2007 bol členom 
rady Strahovského opátstva (membrum 
consilii abbatis).

Od roku 2007 do smrti bol duchovným 
správcom Školských sestier de Notre 
Dame v Beckove. Súčasne dobrovoľne vy-
pomáhal v tamojšej farnosti a v hospici 
Milosrdných sestier v Trenčíne.

Od r. 1990 vykonával funkciu asistenta 
slovenskej provincie Kongregácie sestier 
premonštrátok, ktorej materský dom sa 
nachádza vo Vrbovom.

Medzi jeho aktivity patrilo i organizova-
nie duchovných cvičení a pútí.

Patril k veľmi obľúbeným kňazom pre 
svoju úprimnú nábožnosť, horlivosť, 
skromnosť, priateľskosť a dobromyseľ-
nosť.

Nech odpočíva v pokoji!
Ľ. B.

PRIPOMIENKOVANIE CESTOVNÝCH PORIADKOV
Ako mesto Vrbové informoval Odbor 

dopravnej politiky Oddelenia doprav-
nej obslužnosti Trnavského samo-
správneho kraja, do 30. septembra  je 
možné pripomienkovať platné cestov-
né poriadky verejnej pravidelnej prí-
mestskej autobusovej dopravy. Dote-
rajšie cestovné poriadky sú zverejnené 
na webe (https://arriva.sk/trnava/pri-
mestska-doprava/cestovne-poriadky/).

Požiadavky môžu podávať obecné úra-
dy, ako i cestujúca verejnosť e-mailom

na adresu cp.arrivatrnava@arriva.sk,  
alebo klasickou poštou dopravcovi na 
poštovú adresu Arriva Trnava, a. s., Nit-
rianska 5, 917 54 Trnava, a na vedomie 
TTSK (skvorakova.magda@trnava-vuc.
sk; TTSK, Odbor dopravnej politiky, Sta-
rohájska 10, 917 01 Trnava).
 -rb-
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SÚSTREDENIE NOHEJBALOVEJ REPREZENTÁCIE
JUNIOROV SLOVENSKA

V dňoch 27. až 29. augusta sa v Trna-
ve uskutočnilo sústredenie nohejbalo-
vej reprezentácie juniorov Slovenska, 
na ktorom sa zúčastnili aj dvaja hráči              
z Vrbového Adam Varga a Matúš Lenic-
ký. Prvý deň poobede mali juniori na 
programe tréning zameraný na techni-
ku hráčov, údery a hru trojíc. Na druhý 
deň ráno pokračovalo sústredenie kon-
trolným cvičením hráčov, technickými 
a kondičnými testami. Po obede sa hrá-
či na sústredení zamerali na tréning 
hry trojíc a dvojíc. Všetka táto príprava 
bola smerovaná k sobote, kedy bol na 
programe tradičný Trnavský nohejba-
lový turnaj SNP trojíc mužov, na ktorý 
tréner reprezentácie Dušan Ifka nomi-
noval tri zostavy juniorov. Juniori „A“ 
boli v zložení Matej Prachar (Šacung 
Praha), Adam Varga (NK Vrbové), Adam 
Gnip (NK Belá nad Cirochou), Juniori 
„B“ v zložení Dušan Ifka (Slávia Trnava 
– tréner reprezentácie), Marko Melíšek 
(NK Vinodol), Martin Červenka (NK Vi-
nodol) a MIX v zložení Ján Brutovský 
(KAC Košice), Tomáš Dulava (KAC Koši-
ce), Matúš Lenický (NK Vrbové).

Trnava nás už tradične privítala krás-
nym slnečným počasím. Na turnaji sa 
zúčastnilo trinásť družstiev z celého

Slovenska. Hralo sa v dvoch štvorčlen-
ných skupinách a jednej päťčlennej 
skupine. Priamo do štvrťfi nále postu-
povali prvý zo skupiny a najlepší                        
z druhého miesta. Ostatní postupovali 
do osemfi nále a z päťčlennej skupiny 
posledný vypadol. V skupine „A“ Juniori 
„B“ postupne odohrali štyri zápasy, kde 
vyhrali nad Belou nad Cirochou a Mo-
ravanmi nad Váhom zhodne 2:0, remi-
zovali s Vinodolom „B“ 1:1 a prehrali              
s Trnavou X 0:2 spolu nazbierali 8 bo-
dov a postúpili z druhého miesta pria-
mo do štvrťfi nále. V skupine „B“ Juniori 
„A“ odohrali tri zápasy, remizovali                    
s Bratislavou aj Vrbovým 1:1 a prehrali 
s Trnavou „A“ 0:2 v skupine nazbierali 3 
body a skončili na treťom mieste a po-
stúpili do osemfi nále. V skupine „C“ 
MIX vyhral nad Vinodolom „A“ aj Vraku-
ňou 2:0 a prehral s Knihárstvom Han-
zlík 0:2 nazbierali 6 bodov a v skupine 
skončili na prvom mieste a postúpili 
priamo do štvrťfi nále. Vývoj turnaja dal 
dokopy tieto osemfi nálové dvojice: Vr-
bové – Vrakuňa 2:0 (10:3,10:4), Juniori 
„A“ – Knihárstvo Hanzlík 2:1 (9:10, 10:4, 
10:3), Vinodol „A“ – Bratislava 2:0 (10:5, 
10:6) a Belá nad Cirochou – Moravany 
nad Váhom 2:0 (10:8, 10:6). 

V štvrťfi nálových zápasoch sa stretli: 
Vrbové – Juniori „B“ 2:0 (10:8, 10:5), 
Juniori „A“ – Trnava X 2:1 (10:3, 8:10, 
10:8), Vinodol A – MIX 0:2 (4:10, 6:10), 
Belá nad Cirochou – Trnava „A“ 0:2 
(7:10, 6:10). V semifi nále sa tak stretli 
Vrbové – Juniori „A“ 0:2 (8:10, 6:10). 
Juniori „A“ po výbornom výkone postú-
pili do fi nále. V druhom semifi nálovom 
zápase MIX – Trnava „A“ 0:2 (6:10, 5:10) 
ani excelentný výkon Jána Brutovského 
momentálne najlepšieho hráča Sloven-
ska a niekoľkonásobného majstra sve-
ta, nezabránil prehre MIX nad výbor-
nou hrou trojice domácej Trnavy.                    
V zápase o tretie miesto Vrbové – MIX 
0:2 (7:10, 6:10) Ján Brutovský ukázal 
svoju extra triedu a spolu s dvomi štr-
násťročnými juniormi nedal Vrbovému 
šancu. Vo fi nále sa stretli Juniori „A“               
– Trnava „A“ 0:2 (6:10, 9:10). Mladým 
juniorom nemožno uprieť veľkú snahu 
a bojovnosť, ale skúsená domáca troji-
ca Jaroslav Ifka, Matúš Rácik a Radoslav 
Loskot sa nedala zaskočiť a potvrdila 
úlohu favorita na tomto turnaji. Po tur-
naji tréner juniorov Dušan Ifka vyjadril 
veľkú spokojnosť s hrou jeho zveren-
cov vo všetkých družstvách, hlavne po-
chválil mladých hráčov, iba štrnásťroč-
ných reprezentantov Tomáša Dulavu 
(KAC Košice), Matúša Lenického (NK 
Vrbové) a Martina Červenku (NK Vino-
dol), pre ktorých to bola prvá veľká skú-
senosť na ťažkom turnaji mužov.

Môžeme povedať, že vrbovskí nohej-
balisti na tomto turnaji uspeli na výbor-
nú. Náš už skúsený junior Adam Varga 
v družstve Juniori „A“ obsadil druhé 
miesto a mladý talent Matúš Lenický              
s družstvom MIX výborné tretie miesto, 
a zahanbiť sa nedalo ani družstvo Vr-
bového v zložení Zoltán Varga, Milan 
Rýdzi a Daniel Križko, ktorí obsadili ko-
nečné štvrté miesto. Na záver chceme 
zaželať našej reprezentácii juniorov 
veľa úspechov a energie do ďalších zá-
pasov.

NK Vrbové

Slovenskí juniori, zľava Dušan Ifka (tréner reprezentácie), Martin Čer-
venka (NK Vinodol), Marko Melíšek (NK Vinodol), Tomáš Dulava (KAC Ko-
šice), Adam Gnip (Belá nad Cirochou), Adam Varga (NK Vrbové), Matej 
Prachar (Šacung Praha), Matúš Lenický (NK Vrbové).

Slovenskí juniori „A“, zľava Matej Prachar (Šacung 
Praha), Adam Varga (NK Vrbové), Adam Gnip (NK Belá 
nad Cirochou).

Slovenskí juniori MIX, zľava Tomáš Dulava (KAC Koši-
ce), Matúš Lenický (NK Vrbové), Ján Brutovský (KAC 
Košice).
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POLICAJTI PROTI HASIČOM

Dňa 11. septembra sa uskutočnil ďalší futbalový zápas Obvodného od-
delenia Policajného zboru SR Vrbové vs. Hasiči Vrbové. Policajti boli dopl-
není o bývalých kolegov a zamestnancov mesta. Najskôr hasiči viedli 3:0, 
následne 5:2, potom sa vedenie presýpalo z jednej strany na druhú a po 
sto minútach sa derby skončilo 30:30.

Š.

Aj v tomto roku zorganizoval Mikrore-
gión nad Holeškou, ktorého členom je aj 
mesto Vrbové, tradičný rekreačný pre-
jazd obcami mikroregiónu. Tohtoročný 
14. ročník sa vydaril. I keď sa uskutočnil 
„na druhý pokus“ v sobotu 5. septembra. 
Pôvodný termín 1. septembra bol pre 
nepriaznivé počasie zrušený. O to viac

CYKLO HOLEŠKA TOUR 2020 (XIV. ROČNÍK)
počasie prialo v náhradnom termíne. 
Vyše tristo zaregistrovaných cyklistov sa 
vydalo na 43-kilometrový okruh po jed-
notlivých obciach regiónu a cez naše 
mesto. Štart a cieľ bol v obci Šterusy,                 
vo Veľkých Kostoľanoch a v Krakovanoch 
sa mohli účastníci počas prestávok ob-
čerstviť.

  Organizátori a ostatné pomocné zlož-
ky sa postarali o vydarené podujatie                  
a všetci priaznivci sa určite radi opäť 
stretnú o rok, 1. septembra 2021 v Dubo-
vanoch, na štarte 15. ročníka.

GD
foto Stanislav SEDLÁK

CYKLOPRETEKY 
VIEDLI CEZ NAŠE 

MESTO
V dňoch 16. – 19. septembra sa 

uskutočnili medzinárodné cyklistické 
preteky Okolo Slovenska. Ich trasa 
bola rozdelená do štyroch etáp. Vrbo-
vého sa týkala záverečná, štvrtá etapa 
Topoľčianky – Skalica. Pelotón prešiel 
ulicami Vrbového v sobotu 19. sep-
tembra približne o 12.15 hod.

-rb-


