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V minulých dňoch sme si pripome-
nuli 275. výročie narodenia Mórica 
Beňovského. Osoba tohto slávneho 
svetobežníka bola aj dôvodom na 
stretnutie Vrbovčanov so štábom 
poľských fi lmárov, ktorí prípravujú                
o ňom dokumentárny fi lm. Viac na 
strane 7. Do Vrbového si prišli urobiť 
snímky autentických miest, ako aj 
nakrútiť vyjadrenia zainteresova-
ných o ňom. Na snímke zľava: reži-
sér Marek Kucharski, právna vedky-
ňa a kultúrna diplomatka Cecília 
Kandráčová, primátorka mesta Ema 
Maggiová, režisérka Katarzyna Trza-
ska, hlavná kontrolórka mesta Vrbo-
vé Mária Gajňáková a Pavel Kandráč, 
prvý verejný ochranca práv (ombud-
sman) Slovenskej republiky.

Ľ. PODSKALKA
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OZNAM PRE OBČANOV MESTA VRBOVÉ
K BUDOVANIU KANALIZÁCIE VO VRBOVOM

Vážení občania! Po rokoch úsilia sa 
podarilo pristúpiť k dobudovaniu kana-
lizácie vo Vrbovom. Realizácia sa začne 
od zaústenia najnižšieho bodu pri Pieš-
ťanskej ceste smerom k uliciam Krátka, 
Slovanská, Družstevná, Strážovská, No-
voutvorená, Poľná.

V pláne tento rok je aj Súkennícka              
a Športová ulica. Taktiež by sme chceli 
v túto jeseň zrealizovať niektoré pre-
tláčky cez štátne cesty. Ostatné máme 
v pláne budúci rok.

V uliciach budú postupne robené vý-
kopy. Občania sa dlhodobo dožadovali 
dobudovania kanalizácie. Získali sme 
fi nančné prostriedky, takže môžeme 
začať dielo realizovať. Z uvedeného dô-
vodu vás vyzývame, aby ste boli ústreto-
ví k realizačnej fi rme, tolerantní a zho- 
vievaví.

Projekt prípojky, jej povoľovací pro-
ces:

Vlastníci nehnuteľností si budú sami 
cez nimi vybraného oprávneného pro-
jektanta dávať vyhotovovať projektovú 
dokumentáciu svojich kanalizačných 
prípojok, ktoré musia obsahovať revíz-
nu šachtu na svojom pozemku pre 
možnosť budúceho čistenia kanalizač-
nej prípojky. Projektovú dokumentáciu 
prípojky si vlastník nehnuteľnosti dá 
schváliť na TAVOS, a. s., Priemyselná 
10, 921 01 Piešťany. Následne si občan 
vyberie realizačnú fi rmu, vyplní žiadosť 
o drobnú stavbu, ku ktorej priloží 2x 
projektovú dokumentáciu a kópiu situá-
cie, ktorú mu opečiatkovali na TAVOSE, 
priloží ich vyjadrenie, oprávnenie pro-
jektanta, súhlasy spoluvlastníkov nehnu-
teľnosti, ktorá sa ide pripájať, vyplní žia-

dosť o povolenie drobnej stavby s uve-
dením realizačnej fi rmy, resp. vyhláse-
ním stavebného dozoru ku stavbe, za-
platí správny poplatok. Následne si treba 
nachystať doklady k rozkopávkovému po-
voleniu miestnej komunikácie, ktoré zahŕ-
ňa aj určenie prenosného dopravného 
značenia. Napojenie prípojok na kanali-
záciu bude možné až po skolaudovaní 
stavby príslušným orgánom. Reálne              
v jeseni 2023.

Priebežne budú informácie aktualizo-
vané.

Čakalo sa na toto dielo, začíname.

Ing. Gabriela VALOVÁ,
vedúca Útvaru výstavby,

ÚPDŽP MsÚ Vrbové

SPOLU TVORÍME KRAJ
Od júna t. r. vydáva Trnavský samo-

správny kraj (TTSK) plnofarebný časo-
pis Spolu tvoríme kraj. Má rozsah 16 
strán. Krajská samospráva ho mieni 
vydávať v pravidelných intervaloch                 
v náklade 159 500 kusov. Dvojjazyčná 
slovensko-maďarská verzia bude mať 
80 500 kusov. Informačné periodikum 
bude bezplatne distribuované predo-
všetkým do schránok domácností                  
v rámci celého kraja, teda aj do schrá-
nok domácností vo Vrbovom. TTSK               
v predchádzajúcich volebných obdo-
biach už vydával schránkový mesačník 
Rodný môj kraj. Jeho posledné číslo vy-
šlo 13. októbra 2017.

V treťom (augustovom) čísle nového 
časopisu Spolu tvoríme kraj sa napríklad 
dočítame o zámere výstavby novej mo-
dernej turistickej útulne v lokalite Mihali-

nová pri Dobrej Vode, ktorá bude bez-
platne voľne prístupná. Prespať v nej 
bude môcť súčasne šesť, maximálne 
dvanásť turistov. Jej úžitková plocha je 
14,2 m2. Objekt je navrhnutý prevažne             
z dreva. Architekti Matthias Arnould, Ro-
bert Provazník a Michaela Vatraľová ho 
naplánovali tak, aby citlivo zapadol do 
prírodného prostredia bukového lesa 
Malých Karpát. Župa na tento účel vyčle-
nila 30 tisíc eur.

-rb-

PRODUCENTOM DOMÁCICH POTRAVÍN 
PATRÍ NAŠA VĎAKA

Poľnohospodárske družstvo v Treba-
ticiach, ktorého pozemky susedia pria-
mo s vrbovským chotárom, malo vždy 
dobrý zvuk. To platí až do súčasnosti. 
Potvrdzuje to aj fakt, že v roku 2020 do-
siahlo tamojšie Agro-družstvo, hospo-
dáriace na vyše 900 hektároch pôdy, 
špičkové úrody hustosiatych obilnín, 
keď pšenica sypala po 8,44 tony prie-
merne z hektára. O úspechy sa zaslúžil 
vynikajúci agronóm Jozef Galbavý                  
(* 30. 5. 1962), ktorý ako predseda stál 
aj na čele Agro-družstva Trebatice a bol 
jeho väčšinový podielnik. Už viac však 
nevkročí do svojho milovaného chotá-
ra, tesne po vstupe do tohto roku, 

2. januára, ho smrť predčasne odvolala 
spomedzi živých. Zanechal po sebe ži-
votaschopný podnik, produkujúci 
chlieb, cukor, zemiaky i zeleninu, ale 
pozornosť bola venovaná aj výrobe 
mlieka a výkrmu hovädzieho dobytka. 

Viacerí Vrbovčania si družstevné 
mlieko pre výbornú kvalitu chodili do 
Trebatíc kupovať. A nielen mlieko. No-
vým predsedom predstavenstva Agro-
-družstva Trebatice sa 21. júla t. r. stal 
veľkopodnikateľ so zeleninou Juraj Ma-
čaj, ktorý doteraz pôsobil predovšet-
kým v okolí Senca.

-rb-

PRECHÁDZKA
PO VRBOVOM NA REGINE

V peknú slnečnú, ešte letnú sobotu, 
4. septembra, sa redaktorka Sloven-
ského rozhlasu Beáta Repíková vypra-
vila do Vrbového.

Tu si našla sprievodcu, ktorý ju povo-
dil po uličkách nášho mesta. O týždeň 
neskôr, 11. septembra ráno po 9. hodi-
ne, odvysielala svoje putovanie po Vr-
bovom aj na vlnách slovenského éteru. 
Rozhlasoví poslucháči sa mohli dozve-
dieť rôzne zaujímavé podrobnosti o na-
šom meste a zároveň to mohla byť mo-
tivácia rozhodnúť sa pre osobnú návštevu 
u nás. 

ĽB

PRE LEPŠIU
ORIENTÁCIU

Bc. Michal Švec, regionálny projekto-
vý manažér VKÚ Harmanec, s. r. o., na-
vštívil 21. septembra Mestský úrad vo 
Vrbovom za účelom získania podkla-
dov na aktualizáciu, prípadne opravy 
mapy nášho regiónu. Zároveň informo-
val, že nové vydanie turistickej mapy 
Malé Karpaty - sever (mierka 1 : 25000), 
kam patrí aj naše mesto, plánujú vydať 
v prvej polovici budúceho roku.

-rb-

JARMOK NEBUDE
Oznamujeme občanom, že Jesen-

ný vrbovský jarmok, ktorý bol pláno-
vaný na sobotu 9. októbra, sa z dô-
vodu zhoršujúcej sa epidemiolo-
gickej situácie na celom Slovensku, 
neuskutoční.
Ďakujeme za pochopenie.

Mesto Vrbové

Viac z diania v kraji
na webovom sídle  VÚC Trnava
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Zita MODROVSKÁ
Roman BUBÁK
Ferdinand PAROHA
Ing. Vladimír TVAROŠKA
Věra BEDNÁRIKOVÁ
Mária KORENAČKOVÁ
Darina SLOVÁKOVÁ
Pavol BALIŠ
Marián KUBÁN
Iveta KÓŇOVÁ
Božena ZEMANOVÁ
Janka ŠTEFANKOVÁ

Elena JANKECHOVÁ
Jaroslav OVČAROVIČ
Ján KIMERLING
Dušan STREČANSKÝ
Ladislav SCHÖNFELD

Ivan MIEZGA
Kamila JURÍČKOVÁ
Anton STOLÁRIK

Milan FOKSA
Mária LAGOVÁ
Marta RÁCOVÁ
Anna VIDOVÁ
Ľudovít KOŠTÁL

Margita KUBRANOVÁ
Štefan SNOHA
Viera KLČOVÁ
Ján SABO
Anna MIŠKOVIČOVÁ

Vladimír VIŠNOVSKÝ
Otília MAJERNÍKOVÁ
Etela NEMČEKOVÁ
Božena ŠAŠOVÁ
Emília NIŽNANSKÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

ÚMRTIE RODÁKA
Dostali sme správu, že 11. septembra vo veku 67 rokov zomrel v Banskej 

Bystrici rodák z Vrbového Ing. Miroslav MACHEL.
-rb-

PRE OBČANOV MESTA
I JEHO NÁVŠTEVNÍKOV

30. augusta bola osadená v parku             
v centre nášho mesta turistická infor-
mačná tabuľa s mapou regiónu. Vznikla 
z podnetu Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Rezort Piešťany v spolu-
práci s mestom Vrbové, ktoré schválilo 
text o meste Vrbové spracovaný z „na-
šich podkladov“, a vyžiadalo si doplnky  
– na mapu, najmä to, že boli zakreslené

náučné chodníky v blízkosti Vrbového, 
o ktorých sme už písali v Hlase Vrbo-
vého: jeden s východiskom na Prašní-
ku a druhý s východiskom v Šterusoch. 
Tabuľu v parku osadila Bertoner,            
s. r. o., na základe objednávky mesta 
Vrbové.

Ľ. PODSKALKA

NA POČESŤ JUBILANTA
V týchto dňoch sa dožíva doc. JUDr. 

Pavel Kandráč, CSc., slovenský práv-
nik, vysokoškolský pedagóg a od 27. 
marca 2002 do 28. marca 2012 prvý ve-
rejný ochranca práv Slovenskej repub-
liky, okrúhleho životného jubilea.

Oslávenec sa narodil 30. septembra 
1941 v Prešove. Pri tejto príležitosti ho 
vrbovská primátorka dott. Mgr. Ema 
Maggiová prijala na Mestskom úrade 
vo Vrbovom a udelila mu Pamätnú me-
dailu mesta Vrbové. Stalo sa tak z dô-
vodu jeho viacročnej spolupráce                      
s mestom Vrbové.

K jubileu srdečne blahoželáme!

ĽB

VĎAKA ZA DLHOROČNÚ SPOLUPRÁCU
21. septembra zomrel vo veku 62 rokov Milan ŠIŠKA, riaditeľ piešťanskej 

tlačiarne PN print, ktorá tlačí aj naše noviny. Jeho spolupráca s mestom Vrbo-
vé bola počas desaťročí vzorná.
Česť jeho pamiatke!

Mesto Vrbové

Dňa 29. septembra si pripomíname 10. výročie od úmrtia 
našej mamy

Otílie ŠAŠOVEJ-TALAJKOVEJ
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.

Deti Jana, Viliam, Edita, Darina a Jozef s rodinami.
-N-

Neplačte, že som odišiel,
pokoj a mier mi prajte,
večné svetlo spomienky
mi stále zachovajte.

Dňa 30. septembra uplynie prvý smutný rok, čo nás             
navždy opustil náš drahý

JÁN-PAĽKO MAJERNÍK
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou v srdci spomínajú manželka Margita, synovia Pavol a Peter s rodi-

nami a dcéra Lucia s rodinou.

-N-
†
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„ŽIVOT JE KRÁSNY“

Pandémia sa podpísala pod toto vý-
ročie, ktoré malo byť v minulom roku 
(2020). Nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva boli prísne a neústupné, 
avšak po 18 mesiacoch sme sa rozhod-
li stretnutie zorganizovať.

Slávnostnú schôdzu viedla predsed-
níčka Mgr. Edita Pekarovičová, ktorá              
v úvode privítala hostí – predsedníčku 
SZTP v Bratislave Ing. Moniku Vrábľovú, 
riaditeľku SZTP v Bratislave Mgr. Oľgu 
Bohuslavovú, predsedníčku KC v Trna-
ve Ivetu Szabovú, členku výboru KC              
v Trnave Emíliu Bugárovú, primátorku 
mesta dott. Mgr. Emu Maggiovú, vedúce-
ho kultúrneho odboru MsÚ PhDr. Ľubo-
míra Bosáka, referentku sociálneho od-
boru Mgr. Janu Cifrovú, predsedníčku 
sociálnej komisie MsZ Tatianu Prievozní-
kovú, predsedníčku MS SČK Vieru Sabo-
vú, našich sponzorov a  všetkých členov.

Po privítaní oboznámila prítomných              
s históriou zväzu a jeho jednotlivými 
zmenami. Po histórii zväzu sa prítom-
ným prihovorili Ing. Vrábľová a  dott. 
Mgr. Maggiová. Program pokračoval           
odovzdávaním ocenení. Ocenení boli  
Mgr. Edita Pekarovičová, Zita Zimmer-

mannová, Anna Kybová, Oľga Hanzlíková, 
Jozef Čerňanský, Anna Čerňanská, Vie-
ra Drevenáková, Irena Sabová za dlho-
ročnú, obetavú a aktívnu prácu v pro-
spech zdravotne postihnutých ako aj 
propagáciu našej humanitnej činnosti 
„Ďakovným listom“ zo SZTP v Bratislave 
a mesto každému venovalo obraz „Mó-
rica Beňovského“, od akad. maliara Igo-
ra Piačku, rodáka z Vrbového a knihu 
Spojivo s domovom o ďalšom vrbov-
skom rodákovi Karolovi Nižňanskom.
Ďakovným listom, obrazom a knihou 

boli ocenené aj členky výboru „in me-
moriam“ Antónia Mikudíková a Mária 
Sláviková. Ocenenia prevzali synovia 
Pavol Mikudík a Ľubomír Slávik. Ďalším 
oceneným členom výboru „in memo-
riam“ bol Miroslav Hlaváč, ocenenie 
prevzala dcéra Martina  Zuskinová.

Ocenení boli aj Pavol Mikudík a Fran-
tišek Rakús za dlhoročnú, aktívnu spo-
luprácu pri zabezpečovaní podujatí              
a akcií usporadúvaných ZO SZTP vo Vr-
bovom.

V závere slávnostnej členskej schôdze 
predsedníčka ZO poďakovala všetkým, 
ktorí mali zásluhu na zorganizovaní krás-

Pod týmto mottom si 31. augusta Základná organizácia Slovenského zvä-
zu telesne postihnutých (SZTP) vo Vrbovom pripomenula päťdesiat rokov 
vzniku organizácie zdravotne postihnutých v našom meste.  

neho jubilea našej organizácie zdravot-
ne postihnutých vo Vrbovom. Poďako-
vanie patrí vedeniu mesta, hlavne pri-
mátorke dott. Mgr. Maggiovej, ktorá 
nám ochotne  pomohla pri zabezpečo-
vaní schôdze, poďakovanie patrí aj 
PhDr. Ľubomírovi Bosákovi a Pavlovi 
Kosturovi, ktorí pomohli pripraviť publi-
káciu k 50. výročiu vzniku organizácie             
v našom meste, členom výboru, ktorí 
venovali svoje sily, čas a um práci vo 
zväze. Ďalej MS SČK, Jednote dôchodcov 
Slovenska za spoluprácu, ktorou nám 
dávajú pocit spolupatričnosti a úcty, 
sponzorom, ktorí sa podieľali materiál-
ne a fi nančne na SČS, všetkým vám, čle-
nom, ktorí sa aktívne zúčastňujete všet-
kých akcií a podujatí organizovaných 
ZO.

Po poďakovaní nasledovalo občer-
stvenie pri dobrom guláši, káve a zá-
kuskoch, ktoré nám pripravili sponzori 
– veľmi ďakujeme.

Publikáciu Život je krásny k 50. výro-
čiu je možné si prevziať u predsedníčky 
ZO Edity Pekarovičovej.

Na záver chceme ešte poďakovať Vi-
liamovi Kozákovi za pekne vykosenú 
trávu a úpravu prostredia v okolí mest-
ského klubu ZO.

E.  P.
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HISTÓRIA VZNIKU A PREMIEN
ORGANIZÁCIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH VO VRBOVOM

Čas je neúprosný, plynie míľovými krokmi a náš život v ňom preteká ako 
horská riava. Inak tomu nie je ani v živote mnohých organizácií alebo zvä-
zov, konkrétne aj toho nášho.

Pripomíname si 50 rokov od vzniku nášho zväzu, neskôr organizácie.                
V tejto práci, zvlášť ako členovia výboru, sa vystriedalo niekoľko desiatok 
ľudí.

História nášho zväzu sa podľa dostup-
ných materiálov začala písať v roku 1970 s 
názvom „Zväz invalidov“. Predsedníčkou 
bola Júlia Dobrovodská, zdravotná sestra. 
V tom čase tvorilo členskú základňu pri-
bližne 60 členov. V roku 1983 Júlia Dobro-
vodská ukončila funkciu predsedníčky               
z vážnych zdravotných dôvodov. 

Práca vo zväze pokračovala i naďalej             
s novým predsedom  Jozefom Murán-
skym. Činnosť bola rôznorodá, čo zname-
ná organizovanie rekreácií, rekondícií pre 
členov zväzu. V priebehu niekoľkých ro-
kov sa Zväz invalidov premenoval na 
ZZZP (Združenie zväzov zdravotne postih-
nutých).  Tento názov dlho nevydržal a                
v roku 1994 sa rozčlenil na SZTP a ZPCCH  
(Zväz postihnutých civilizačnými choroba-
mi). Naša organizácia zostala zmiešaná, 
keďže nikto nechcel prijať funkciu predse-
du ZPCCH. Predseda  zmiešanej organizá-
cie bol povinný zúčastňovať sa zasadnutí  
v Piešťanoch a tiež i v Trnave. Členskú

základňu tvorilo 90 členov, z toho 53 
ZPCCH a 37 SZTP. 

V roku 1995 Jozef Muránsky zomrel              
a ďalším predsedom sa stal Emil Zemko, 
ktorý pokračoval v zabezpečovaní členov 
ZO na rekreácie, rekondície, organizoval 
spolu s členmi výboru  jednodňové výlety 
a tiež i návštevy kúpaliska v Podhájskej.          
V roku 2005 Emil Zemko po dlhotrvajúcej 
chorobe zomrel. 

Počas dlhodobej choroby zastupovanie 
prevzala v roku 2002  Mgr. Edita Pekarovi-
čová a v roku 2004 bola na VČS zvolená za 
predsedníčku ZO. Členskú základňu tvori-
lo 112 členov nielen z Vrbového ale i širo-
kého okolia. Od roku 2008 naša ZO už 
nebola zmiešaná ale prijala názov ZO 
SZTP a prečo? Dôvod veľmi jednoduchý  
– keď sme sa chceli uchádzať o projekty             
z VÚC, museli sme byť organizácia iba jed-
ného názvu. Činnosť vo zväze pokračova-
la i ďalej za veľkej podpory a pomoci všet-
kých členov výboru, stala sa zaujímavej-

šou, aktívnejšou, s dobrými nápadmi, vý-
letmi a rôznymi podujatiami. V súčasnosti 
má naša členská základňa 97 členov,                  
z toho 23 telesne postihnutých a 74 zdra-
votne inak postihnutých.

V jubilejnom roku pracuje výbor ZO 
SZTP v tomto zložení: Mgr. Edita Pekarovi-
čová, Zita Zimmermannová, Oľga Hanzlí-
ková, Jozef Čerňanský, Anna Čerňanská, 
Viera Drevenáková, Monika Lagová, Mgr.
Jana Cifrová.

Vo svojich radoch by sme veľmi radi 
privítali  mladších a zdravších členov, 
ktorí by mali záujem podieľať sa na čin-
nosti v našej organizácii.

Život človeka je ako mozaika, ktorá sa 
skladá z množstva drobných čriepkov. 
Členovia ZO SZTP vo Vrbovom si tú svo-
ju počas päťdesiatich rokov vyskladali 
naozaj pestrofarebne. Zrkadlia sa v nej 
krásne zážitky zo spoločných stretnutí, 
výletov, jednodňových wellness ale                  
i podujatí pre naše zdravotne postihnu-
té deti, ako napríklad hipoterapia, miku-
lášske posedenie, karneval a... nie je ten 
život naozaj krásny?

Ale v každom našom súžení, boles-
tiach či trápeniach, povedzme si
„Život je ozaj krásny“.

E. P.

CYKLO HOLEŠKA TOUR 2021

Ako každoročne, aj teraz bol cyklistic-
kému prejazdu našim regiónom vyhra-
dený sviatočný deň – 1. september. Za-
registrovalo sa spolu 305 cyklistov. 
Najstarším účastníkom bol 81-ročný 
Stanislav z Veľkých Kostolian a najstar-
šou účastníčkou bola 65-ročná Terézia 
z Trebatíc. Medzi najmladšími účastník-
mi mali prvenstvo dvaja Vrbovčania: 
ročný Dominik a trojročný Stanislav, 
spolu s trojročným Richardom z Veľkých

Kostolian.
Prvá prestávka bola na bývalej želez-

ničnej stanici vo Vrbovom, kde povere-
ný pracovník mesta v mene primátorky 
mesta Vrbové dott. Mgr. Emy Maggio-
vej privítal účastníkov a prečítal jej prí-
hovor (keďže nebola prítomná vo Vrbo-
vom), druhá sa uskutočnila v Chtelnici 
pred tamojším kaštieľom, kde sa k cyk-
listom prihovoril starosta obce Ing. Ján 
Horváth.

V cieli k prítomným prehovoril sta-
rosta obce Dubovany, v ktorej bol štart 
i cieľ podujatia, Miroslav Michalčík. 
Stručne predstavil obec, jej pamiatky            
a osobnosti obce. Podpredseda Mikro-
regiónu nad Holeškou Mgr. Juraj Valo, 
predstavil postup realizácie projektov 
Zelenej cesty: cyklotrasa Piešťany – Vr-
bové a Cyklocesty Holeška: cyklotrasa 
Trebatice – Veľké Kostoľany.

XVI. ročník Cyklo Holeška tour bude 
pravdepodobne štartovať 1. septem-
bra 2022 v obci Šípkové.

-rb-

Cyklistické podujatie Mikroregiónu Nad Holeškou, ktoré nesie meno 
Cyklo Holeška tour, v roku 2021 vstúpilo do 15. ročníka.

PERSONÁLNE ZMENY NA ZDRAVOTNOM STREDISKU
VO VRBOVOM

MUDr. Mária Augustínová k 31. mar-
cu a MUDr. Jarmila Muržicová k 30. 
júnu ukončili svoje dlhoročné pôsobe-
nie na Zdravotnom stredisku vo Vrbo-
vom. Pred nimi odišiel na dôchodok 
MUDr. Stanislav Štetina. Nahradila ho 
MUDr. Eva Kadlecová, PhD.

Postupne sa pripravovala ambulancia 
ďalšieho všeobecného lekára na Zdra-
votnom stredisku vo Vrbovom. Ambu-
lancia MUDr. Lucie Gajdošovej, MPH, 

začne svoju prevádzku v piatok 1. ok-
tóbra. Aktuálne tak vo Vrbovom budú 
pôsobiť (od 1. októbra 2021) tri ambulan-
cie všeobecných lekárov pre dospelých:

MUDr. Boris Pontes; zdravotná sestra: 
Helena Karabová,
MUDr. Eva Kadlecová, PhD.; zdravot-
ná sestra: Mgr. Michaela Šoková,
MUDr. Lucia Gajdošová, MPH.; zdra-
votná sestra: Iveta Poláková.

15. augusta vo veku 64 rokov zomrela 
MUDr. Eva Blažejová, dlhoročná praktic-
ká lekárka pre deti a dorast vo Vrbovom. 
Pochovali ju v Piešťanoch.

18. augusta zomrel vo veku 55 rokov 
gynekológ MUDr. Henrich Gašparík, 
PhD., ktorý ordinoval i vo Vrbovom. Po-
chovali ho v Bánovciach nad Bebravou.

-rb-



K VEĽKÉMU JUBILEU SLÁVNEHO 
SLOVENSKO
Ľubovniansky hrad je spätý s Móricom 

Beňovským. Tam totiž nedobrovoľne po-
budol istý čas vo väzení. Pripomína to ex-
pozícia v hradnej veži, ktorú v poslednom 
čase obohatili o digitálny rozmer. Na hra-
de sa však konajú aj rôzne podujatia, kto-
ré sú vrbovskému svetobežníkovi venova-
né. 7. augusta to bola takto zameraná 
„talkshow“, ktorej aktérmi boli herečka 
SND Božidara Turzonovová, riaditeľ mú-
zea a hradu Dalibor Mikulík, riaditeľ Zdru-
ženia Mórica Beňovského Vladimír Dud-
lák a ilustrátor komiksu Móric Ladislav 
Dlhý. Spomínalo sa na nakrúcanie seriálu 
Vivat Beňovský, preberala sa téma Mada-
gaskar a bádateľské aktivity Združenia 
Mórica Beňovského. Vladimír Dudlák 
predstavil komiks Móric ako najrozsiahlej-
ší komiksový projekt na Slovensku, ktorý 
má ambíciu sprostredkovať Beňovského 
autentický životný príbeh v štrnástich die-
loch. Súčasne do života uviedli jeho tretí 
diel s názvom Zuzana, ktorého dej sa odo-
hráva na Ľubovnianskom hrade a v jeho 
okolí. 13. augusta na  Ľubovnianskom 
hrade sprístupnili novú výstavu o Beňov-
skom v obnovených priestoroch gotické-
ho paláca. Otvorili ju speváčka Adriena 
Bartošová a Dalibor Mikulík. Uskutočnila 
sa aj prezentácia kostýmov zo seriálu Vi-
vat Beňovský! z roku 1975, cestovateľská 
beseda s Vladimírom Dudlákom a pre-
zentácia fi lmu Odkaz Mórica Beňovského 
(2015).

TAIWAN
Ako informoval Martin Podstavek, 

vedúci Slovenského ekonomického              
a kultúrneho úradu v Taipei, 11. sep-
tembra sa na Taiwane uskutočnilo 
sympózium k storočnici prístavu Suao, 
súčasťou ktorého bola aj prednáška  
od slovenského autora o pôsobení Be-
ňovského na ostrove. Výstava o sláv-
nom rodákovi z Vrbového by mala byť 
slávnostne otvorená v máji 2022 v hlav-
nom múzeu Lanyang. Následne bude 
vytvorená stála expozícia v priestoroch 
nového múzea priamo v prístave Suao.

MAĎARSKO
Konferencia v Budapešti. 

20. septembra sa so začiatkom               
o 9.00 hod. uskutočnila v Spoločenskej 
sieni Maďarského národného múzea             
v Budapešti konferencia o Móricovi Be-
ňovskom pri príležitosti jeho tohtoroč-
ných jubileí.

Na začiatku odzneli slávnostné prí-
hovory. Účastníkov pozdravil Árpád Po-
tápi, hlavný patrón spomienkového 
roku Mórica Beňovského v Maďarsku; 
László L. Simon, generálny riaditeľ Ma-
ďarského národného múzea; Csaba 
Szabó, generálny riaditeľ Maďarského 
národného archívu; Dávid Rózsa, gene- 

rálny riaditeľ Národnej Széchényiho 
knižnice; György G. Németh, prezident 
Beňovského spoločnosti; Shih-Chung 
Liu, šéf zastupiteľského úradu Taiwanu 
a Jerzy Snopek, veľvyslanec Poľskej re-
publiky v Budapešti.

Maďarská národná banka predstavi-
la jubilejnú pamätnú mincu Mórica Be-
ňovského vydanú pri tejto príležitosti. 
Potom odzneli dva bloky prednášok. 
Ako prvý vystúpil Anton Avar, hlavný 
archivár Maďarského národného archí-
vu, oddelenie súkromných archívov             
a zbierok. Hovoril na tému Z Boľšerec-
ka do Paríža. Niekoľko Beňovského do-
kumentov z ruských archívov. Predme-
tom prednášky Zoltána Garadnaia, 
hlavného archivára Maďarského ná-
rodného archívu, odbor verejnej kultú-
ry a vzťahov s verejnosťou, boli Fran-
cúzske archívne pramene týkajúce sa 
Mórica Beňovského v zámorskom ar-
chíve Francúzskeho národného archí-
vu. Csaba Géza Vass, archivár Maďar-
ského národného archívu, oddelenie 
súkromných archívov a zbierok, pred-
niesol referát Dokumenty týkajúce sa 
Mórica Beňovského v zbierkach Ame-
rického národného archívu a András 
Oross, delegát viedenského Archívne-
ho úradu, predniesol referát Doku-
menty týkajúce sa Mórica Beňovského 
v Rakúskom štátnom archíve.

V druhom prednáškovom bloku Imré 

Csáky, podplukovník Maďarských ozbro-
jených síl, heraldický historik, externý 
člen Maďarskej akadémie vied, nazval 
svoj referát Erb Mórica Beňovského. 
Móric Beňovský, vojak. Zsófi a Szirteso-
vá, zástupkyňa vedúceho odboru Ma-
ďarského národného archívu, odbor 
vládnych orgánov pred rokom 1945, sa 
v svojom referáte pustila Po stopách 
Mórica Beňovského vo svetle dokumen-
tov o súdnych sporoch a Krisztina Olá-
hová, vedúca oddelenia Národnej Szé-
chényiho knižnice v Budapešti, oddelenie 
výskumu a špeciálnych zbierok, pred-
niesla referát Beňovský v špeciálnych 
zbierkach Národnej knižnice.

Maďarská pamätná minca na po-
česť Beňovského.
Pri príležitosti tohtoročných Beňovské-
ho výročí vydala Maďarská národná 
banka pamätné mince s motívom náš-
ho svetobežníka: striebornú v nominál-
nej hodnote 10 000 forintov a mincu            
z farebných kovov v nominálnej hodnote 
2000 forintov. Pamätné mince navrhol 
medailér Gábor Kereszthury (* 1965). 
Ústredný motív averzu pamätnej mince 
zobrazuje fregatu, ktorá sa plaví                   
v rozbúrenom mori. V pozadí vidno 
časť ružice kompasu s vyznačením 
svetových strán (É, ÉK, K).

Na okraji mince sú v polkruhu povin-
né formality pamätných mincí: rok 



razby „2021“, značka mincovne „BP“  
(= Budapešť), nápis „MAĎARSKO“, no-
minálna hodnota „10 000“, resp.                 
„2 000“ a mena „FT“ (= forint).

Na zadnej strane pamätnej mince je 
portrét grófa Mórica Beňovského.                
V pozadí vidno mapu s trasami jeho 
ciest, pričom je nápisom vyznačený 
Madagaskar a Antongilský záliv (An-
tongil-öböl). Vpravo od portrétu - hori-
zontálne – je možné čítať rok narode-
nia a úmrtia nášho cestovateľa „1741                    
– 1786“. Na okraji pamätnej mince,              
v hornom polkruhu, je nápis „GRÓF 
BENYOVSZKY MÓRIC“, pri dolnom 
okraji, v strede, je viditeľná značka 
majstra Gábora Kereszthuryho.

Obe pamätné mince majú priemer 
38,61 milimetra a vrúbkovaný okraj. 
Pamätná minca 10 000 forintov je vy-
robená zo striebra (925/1000) v proof 
vyhotovení a váži 31,46 gramov. Verzia              
z farebného kovu s nominálnou hod-
notou 2 000 forintov je vyrobená zo 
zliatiny medi (75 %) a niklu (25 %)              
a váži 30,8 gramov. 

Na minci nachádzame dve vecné 
chyby: chybný rok narodenia (1741 na-
miesto 1746) a je vyznačená Beňovské-
ho cesta do Ameriky v roku 1779, hoci 
je preukázané, že vtedy USA nenavští-
vil. Prezentácia mincí sa uskutočnila

20. septembra 2021 v Budapešti. Ná-
rodná banka Slovenska vydala strie-
bornú pamätnú Mincu Mórica
Beňovského už v roku 1996.

SLOVENSKO
Pondelok 20. septembra Slovenský 

rozhlas už ráno informoval posluchá-
čov o Beňovského jubileu a popoludní 
o 14.39 hod. STV2 uviedla takmer hodi-
nový dokumentárny fi lm Móric Beňov-
ský žije!

Bratislava
21. septembra sa v prednáškovej 

sále Univerzitnej knižnice Bratislava na 
Ventúrskej ulici uskutočnila pod ná-
zvom Gróf Beňovský, chýrny slovenský 
svetobežník a bojovník za slobodu, pre-
zentácia a predpremiéra komiksu Mi-
roslava Musila s ilustráciami akad. ma-
liara Martina Kellenbergera.

Vrbové
V Hlase Vrbového č. 10 – 11 (s. 9) sme 

informovali o príprave poľského doku-
mentárneho fi lmu o Móricovi Beňov-
skom (cca 90 min.), ktorý má byť hotový 
koncom roku 2022 a má ho odvysielať 
Poľská televízia. 

22. septembra 2021, v čase, keď si 
pripomíname 275. výročie narodenia 

Mórica Beňovského v našom meste             
a v deň jeho menín, prišiel štvorčlenný 
štáb fi lmových tvorcov, vrátane režisé-
rov Katarzyny Trzaska a Mareka Ku-
charského, do Vrbového. Tu ich pred-
poludním prijala primátorka mesta 
dott. Mgr. Ema Maggiová. Zároveň im 
poďakovala, že i týmto spôsobom pro-
pagujú a zviditeľňujú nášho najsláv-
nejšieho rodáka. Potom nasledovala 
pracovná časť, ktorá trvala takmer do 
16. hod. V nej nakrúcali na mestskom 
úrade, v centre mesta i v Beňovského 
kúrii, vstupy do fi lmu s dott. Mgr. 
Emou Maggiovou, JUDr. Cecíliou Kan-
dráčovou, CSc. a PhDr. Ľubomírom 
Bosákom.

Bratislava
Móric Beňovský žije 2021.

Podujatie zorganizovalo Združenie 
Mórica Beňovského 23. septembra             
o 17.30 hod. v Bratislave na lodi Ri-
ver´s club, na petržalskej strane Du-
naja. Na programe bolo udelenie Me-
daily Mórica Beňovského právnej 
vedkyni a kultúrnej diplomatke JUDr. 
Cecílii Kandráčovej, spomienka na ne-
dávno zosnulého dona Vladimíra 
Stuchlého, ktorý pôsobil na Madagas-
kare a predstavenie tretej časti komik-
su Móric, ktorá má názov Zuzana.

VRBOVSKÉHO RODÁKA (1746 – 2021)

K Beňovského jubileu vyšla 19. júla             
v kategórii 0 EURO BANKOVKY suvení-
rová bankovka, teda eurobankovka bez 
reálnej hodnoty, vyrobená zo 100 % 
bavlneného papiera používaného pri 
výrobe skutočných euro bankoviek.

Ofi ciálne a originálne 0 Euro Souveníry 
majú veľkosť eurobankovky nominálnej 
hodnoty 20 eur  (rozmer 135 x 74 mm)  
a sú vyrábané vo fi alovej farbe pripo-
mínajúcej eurobankovku nominálnej 
hodnoty 500 eur. Koncept a dizajn                  
0 Euro Souvenir je chránený patentom 
a ochrannou známkou. Je vytvorený             
a vyrobený v spoločnosti Oberthur Fi-
duciaire, ktorá okrem iného vyrába aj 
pravé bankovky. Beňovského „euro-
bankovka“ má v hornej časti nápis THE 
KING OF MADAGASCAR – Móric Beňov-
ský. V strede je historický portrét Móri-
ca Beňovského a vedľa neho motívy             
z Madagaskaru: baobaby, lemury a mapa 
ostrova. Podtým v spodnej časti vidíme 
nápis 275TH BIRTH ANNIVERSARY                    
/ 20th September 1746 - 23rd May 
1786. Bankovka vyšla v náklade 3000 
kusov (2000 starý dizajn a 1000 nový 
dizajn s prítlačou). Suvenír sa dá zabez-
pečiť prostredníctvom e-shopov (orien-
tačne v cene 3 - 5,5 €).

BEŇOVSKÝ NA „EUROBANKOVKÁCH“

Dvojstranu pripravili: Ľubomír BOSÁK, Patrik KÝŠKA
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CANISTERAPIA VO VRBOVOM

Čo je to canisterapia?
Canisterapia je málo známa, tiež 

málo propagovaná terapeutická metó-
da, pri ktorej dochádza k pôsobeniu 
psa na človeka. Je to alternatívna liečba 
psychických a fyzických ochorení po-
mocou špeciálne vycvičeného psa. Mo-
tivuje k rehabilitácii a rozvoju jemnej 
motoriky, prispieva k zníženiu osame-
losti a uzavretosti, podporuje spontán-
nosť prejavu.

Canisterapiu sme uskutočnili na zák-
lade napísaného a odoslaného projek-
tu na VÚC v Trnave. Projekt nám schvá-
lili a hneď sme začali s prípravou na te-

rapiu a tiež s termínom. Dobrá vec sa 
podarila. 2. augusta pricestovali tera-
peutky so svojimi zverencami. Jeden 
psík sa nazýval Freya (Pyrenejský hor-
ský pes), ďalší Arrov a šteniatko Connor 
(Austrálsky ovčiaci).

Najskôr sa deti s nimi pohrali, potom 
terapeutka postavila dráhu, ktorá po-
zostávala z rôznych prvkov. Najskôr 
psík ukázal deťom ako je potrebné 
prejsť cez tunel, preskoky cez prekážky, 
obiehanie okolo fi gúrok. Potom sa pri-
pravili malé a veľké deti a už to začalo.

Pre niektorých to bola veľká zábava, 
zvlášť v tuneli, lebo sa z neho nevedeli

dostať von a  pre iných obrovská súťa-
živosť. Najviac sa zúčastneným deťom 
páčilo hladkanie, hádzanie loptičkou 
alebo napodobňovanie psíka.

Dotyky a hladenie pre deti, ale nielen 
pre ne, uspokojili potrebu po nežnosti 
a tiež boli výchovným prostriedkom 
ako sa správne chovať k zvieratám, ne-
skôr k ľuďom.

Počas canisterapie prebiehali aj ma-
sáže pre deti a ich rodičov. Počas pre-
stávok bolo podávané občerstvenie, 
ktoré pripravil výbor ZO. Tomuto podu-
jatiu prialo i počasie a všetci boli spo-
kojní, že po tak dlhom čase, sa mohli 
opäť stretnúť, vyobjímať sa a spolu sa 
tešiť z peknej akcie.

E. P.

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých vo 
Vrbovom zorganizoval pre svoje zdravotne postihnuté deti našej organizá-
cie canisterapiu spojenú s masážami.

VRBOVČANIA V ŠAŠTÍNE
Návšteva pápeža bola v uplynulých 

dňoch najvýznamnejšou udalosťou 
Slovenska. Možnosť stretnúť sa s ním 
využili aj obyvatelia Vrbového. Okrem 
tých, ktorí sa vybrali na stretnutie so 
Svätým Otcom Františkom individuál-
ne, odišla aj skupina 45 veriacich spo-
ločne autobusom. V stredu, 15. sep-
tembra, sa skoro ráno vydali na cestu 
do Šaštína, kde sa zúčastnili slávnost-
nej svätej omše, ktorou návšteva vyvr-
cholila. Medzi pútnikmi bol aj vrbovský 
farský administrátor Mgr. Jaroslav Han-
zlík a sestry premonštrátky. 

GD
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COLLEGIUM MARIANUM VRBOVČANOV UPÚTALO

Išlo o netradičné spojenie juhoame-
rického baroka a českých a moravských 
ľudových piesní zarámované hudbou 
Telemanna a Brentnera, ktorí sa netaji-
li tím, že čerpajú inšpiráciu z ľudovej 
hudby. Hudba Jozefa Ignáca Brentnera 
sa vďaka kontaktom s drážďanskými 
jezuitmi dostala z Prahy dokonca až do 
Bolívie. Medzi najvýznamnejších skla-
dateľov, ktorí na juhoamerických misiách 
svojim umom a zapojením tradičných 
nástrojov a domorodého jazyka získali 
srdce mnohých miestnych hudobní-
kov, patril Talian Domenico Zipoli či 
Švajčiar Martin Schmid.

Vrbovskému publiku sa predstavila 
fl autistka, hudobná dramaturgička Jana 
Semerádová, umelecká vedúca súboru 

(fl auto traverso), jej brat Vojtěch Seme-
rád (barokové husle, spev), Jiří Sycha 
(barokové husle, spev), Marcel Comen-
dant (cimbal) a Vrbovčan Ján Prievozník 
(viola da gamba).

Účastníkov nevšedného hudobného 
podujatia v evanjelickom kostole priví-
tala PhDr. Jana Miklášová, dozorkyňa 
cirkevného zboru ECAV Vrbové a pred-
sedníčka Komisie kultúry, športu, mlá-
deže a vzdelávania Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom, ktorá aj na záver 
vrelo poďakovala účinkujúcim i všet-
kým prítomným v mene cirkevného 
zboru i v mene mesta.

Po podujatí Mgr. art. Ján Prievozník, 
ArtD., ktorý koncert a nahrávanie vo Vrbo-
vom inicioval, napísal primátorke mesta

5. septembra o 17.00 hod. sa v evanjelickom kostole uskutočnil pekný 
koncert nazvaný Hanacco americano. Hudobný súbor Collegium Maria-
num z Prahy predviedol s veľkým ohlasom u publika špecifi cké ukážky ba-
rokovej hudby.

dott. Mgr. Eme Maggiovej poďakova-
nie:

„Chcem Vám touto cestou poďakovať           
v mene svojom aj v mene pražského sú-
boru Collegium Marianum, ktorí sa cítili 
vo Vrbovom až neuveriteľne. Aj vďaka 
Vám, atmosfére, vrelému publiku a sta-
rostlivosti zo všetkých strán sa nám tento 
projekt podaril. Výsledkom čoho bude 
krásne CD. Osobne som šťastný a tiež 
hrdý na svoje mesto, i keď v ňom už dlhší 
čas nežijem. Popri našich starostiach               
a určite ťažkej dobe je aj tento projekt dô-
kazom, že umenie je stále živé a tiež nes-
mierne potrebné pre naše životy nielen 
umelcov, ale hlavne pre jeho prijímateľov, 
teda všetkých nás, Vás. No bez vzájomnej 
úcty a podpory by to nešlo. Preto ešte raz 
veľká vďaka a dúfam, že sa nám ešte po-
darí niečo podobné v budúcnosti. Srdeč-
ne pozdravujem. Janko.“

-rb-
foto Adam PRIEVOZNÍK

Mesto Vrbové, ktoré vyhlásilo dobro-
voľnú verejnú zbierku na rekonštrukciu 
národnej kultúrnej pamiatky – synagó-
gy vo Vrbovom, informuje, že do zbier-
ky  možno prispieť zasielaním príspev-
kov na účet vedený vo VÚB, a. s., č. účtu 
v tvare SK28 0200 0000 0017 8262 9456. 

Viac: https://www.vrbove.sk/mesto-
-vrbove-vyhlasuje-dobrovolnu-verej-
nu-zbierku-na-rekonstrukciu-narod-
nej-kulturnej-pamiatky-synagogy-vo-
-vrbovom/

ZBIERKA NA SYNAGÓGU 
POKRAČUJE
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140 ROKOV OBETAVEJ PRÁCE PRE SPOLOČNÉ DOBRO

Slávnosť začala v zasadačke Beňovské-
ho kúrie. Keďže mala bohatý program, 
prinášame tu aspoň základné informá-
cie. Jej moderovanie bolo zverené Ve-
ronike Švarcovej. Najprv poverený pra-
covník mesta privítal v mene primátorky 
dott. Mgr. Emy Maggiovej prominent-
ných hostí: prezidenta Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany (DPO) Pavla Ceľucha                 
a Mgr. Mareka Neštického, podpredse-
du Trnavského samosprávneho kraja. 
Pár vo vrbovskom kroji ich ponúkol 
chlebom a soľou, tak ako po stáročia 
vítali naši predkovia hostí. Svojou prí-
tomnosťou oslavu jubilea poctil celý 
rad osobností, ktoré majú dočinenia            
s našimi hasičmi. Keď za zvuku fanfár 
priniesli vlajkonosič a čestná stráž no-
vozhotovenú repliku historickej zásta-
vy vrbovského Dobrovoľného hasičské-

ho zboru (DHZ), zaznela štátna hymna. 
Uskutočnila sa tiež pietna spomienka 
na zosnulých hasičov. Po predstavení 
histórie DHZ Vrbové nasledovali prího-
vory, oceňovanie a povyšovanie vrbov-
ských hasičov. Prezident DPO Pavol 
Ceľuch ich kolektívu odovzdal najvyššie 
ocenenie Čestnú zástavu DPO a záro-
veň prevzal ocenenie primátorky mes-
ta dott. Mgr. Emy Maggiovej, ktorého 
súčasťou je umelecky cenná grafi ka od 
Igora Piačku predstavujúca Mórica Be-
ňovského. Bolo pripomenuté, že sa tak 
stáva v čase 275. výročia jeho narode-
nia práve na mieste, kde sa hasičská 
slávnosť koná. Ocenený ubezpečil, že 
primátorkin dar bude mať čestné 
miesto medzi jeho osobnými pamiat-
kami. Primátorka mesta rovnako oce-
nila za obetavú prácu aj predsedu DHZ

Vrbové Ing. Filipa Gonu. Tiež venovala 
všetkým hasičom na znak veľkej úcty           
k ich aktivitám a vzácnym hosťom re-
prezentačnú knihu Spojivo s domo-
vom, približujúcu osobnosť Karola Niž-
ňanského, ktorý zasvätil celý život 
pomoci núdznym v Indii ako misionár  
a pedagóg. Medzi body programu pat-
rilo aj predstavenie knižnej publikácie 
Mgr. Silvestra Boškoviča a Ing. Filipa 
Gonu Zrod a vývoj vrbovských hasičov. 

Oslava po obede pokračovala sláv-
nostným pochodom účastníkov od Be-
ňovského kúrie k šikmej veži. Sprevá-
dzali ho hasičské automobily so zvukovou 
a svetelnou signalizáciou. Po príchode 
na nádvorie kúrie sa konala posviacka 
repliky historickej zástavy z roku 1930, 
ktorú vykonal vrbovský farský adminis-
trátor Mgr. Jaroslav Hanzlík.

Veríme, že aj tieto slávnostné okami-
hy v členoch DHZ utvrdia vedomie 
zmysluplnosti ich obetavej práce v du-
chu hesla Pomoc v núdzi je naše posla-
nie (Auxilium in periculo missio nostra). 
Pre iných, najmä mladých ľudí, môžu 
byť motiváciou a pre nás všetkých dô-
vodom prejaviť im vďačnosť a uznanie.

-rb-
foto Mária BAČKADYOVÁ 

Vo Vrbovských letopisoch čítame, že v roku 1880 bol vo Vrbovom založe-
ný dobrovoľný hasičský spolok. Úradné schválenie získal 12. augusta 1880 
v Budapešti. Hneď v počiatkoch mal 80 činných členov a 110 podporujú-
cich. Prvým predsedom sa stal Dr. Karol Schöpfl in, od roku 1865 okresný 
lekár Novomestského okresu vo Vrbovom a veliteľom Vincent Emanuel, 
obchodník.

Túto skutočnosť si chceli vrbovskí hasiči pripomenúť už vlani, keďže na 
rok 2020 pripadlo 140. výročie založenia ich organizácie. Kvôli epidemiolo-
gickej situácii sa tak stalo až 4. septembra t. r. 
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PRIMÁTORKA VENOVALA 
PRVÁČIKOM DETSKÉ KNIŽKY

Z odovzdávania knižiek na 1. ZŠ

Z odovzdávania knižiek na 2. ZŠ

Cena spiatočného lístka:
Dospelý 3 €
Dieťa od 3 do 16 rokov 1,50 €
Dieťa do 3 rokov zdarma

Cena jednosmerného lístka:
Dospelý 1,50 €
Dieťa od 3 do 16 rokov 0,75 €
Dieťa do 3 rokov zdarma

VYPRAVME SA NA BICYKLI 
DO MALÝCH KARPÁT

Zažite atmosféru v krásnej prírode 
Malých Karpát. Zoberte bicykel, na-
sadnite na autobus s prívesom pre bi-
cykle a odvezte sa pohodlne a bezpeč-
ne do Malých Karpát. Každú sobotu               
a nedeľu až do 17. októbra 2021.

Grafi kon tu uverejňujeme.

PRÍSPEVOK RODIČOM
Vítanie detí do života spojené so 

sadením stromčekov a s fi nančným 
príspevkom od mesta sa už dlhšie 
neuskutočnilo. Nedovoľuje to ne-
priaznivá epidemiologická situácia. 
Preto sa vedenie mesta Vrbové roz-
hodlo poskytnúť rodičom aspoň fi -
nančný príspevok, ktorý si môžu vy-
zdvihnúť v pokladnici Mestského 
úradu Vrbové individuálne.

Týka sa to detí občanov s trva-
lým pobytom vo Vrbovom, ktoré 
sa narodili v čase od 1. októbra 
2019 do 30. septembra 2021. 

Mesto Vrbové

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY
MESTSKEJ KNIŽNICE

VRBOVÉ 
pondelok – piatok
12.00 – 16.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)
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FIREMNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ
Začiatkom septembra sme v SEMIK-

RON-e mali športový deň, ktorý prebie-
hal na mestskom futbalovom štadióne 
vo Vrbovom. Stalo sa tak vďaka ústre-
tovosti primátorky mesta Vrbové dott. 
Mgr. Emy Maggiovej. Zamestnanci si so 
sebou priviedli aj svoje rodiny. Čakal na 
nich bohatý sprievodný program. Špor-
tovali malí i veľkí. Pre deti boli priprave-
né športové súťaže od HappyMove, 
dospelí si mohli zacvičiť jumping so Sil-
viou  a jogu s Lenkou. Pre deti bola pri-

pravená piknik art zóna, kde vznikali 
vydarené maľované obrázky na plát-
ne. Vybláznili  sa tiež na skákacom hra-
de a využili možnosť nechať sa nama-
ľovať na tvár. Tešili sa aj ukážkam 
Dobrovoľného hasičského zboru z Vr-
bového, ktorý nemohol na našej akcii 
chýbať. 

Počas dňa sa návštevníci mohli od-
merať prístrojom InBody a poradiť sa             
s výživovými poradkyňami, ako ďalej 
postupovať k zdravšiemu životnému 

VRBOVSKÝ BLŠÁK
15. septembra sa u nás vo Vrbovom 

konal už 2. ročník Vrbovského blšáku. 
O predaj vecí bol veľmi veľký záujem             

a predajné miesta boli obsadené už 
druhý deň po tom ako sme zverejnili 
dátum. Tento rok nám prialo i veľmi 
pekné, slnečné a teplé počasie. Tešili 
sme, že sme vás mohli privítať vonku 
pred Domom kultúry. Od dvanástich 
predávajúcich, ktoré si pretriedili svoje 
šatníky, ste si mohli kúpiť nosené dám-
ske, pánske a detské oblečenie, o ktoré

je každý rok veľký záujem. Tento rok 
ste však mohli odísť aj s knihou či do-
plnkom do bytu. 
Čakalo na vás aj malé občerstvenie, 

či už oškvarkový pagáč, alebo výborná 
domáca štrúdľa a od smädu domáca 
limonáda. Pre mamičky s deťmi, ktoré 
chceli pohodlne nakúpiť, bol priprave-
ný detský kútik, kde sa deti zabavili, za-
tiaľ čo maminy kupovali. 

Predávajúce niektoré veci darovali,              
a to na dobrú vec. Po skončení blšáku 

sme viezli dve vrecia vecí do Azylového 
domu v Piešťanoch. Účasť bola veľmi 
slušná a už teraz sa tešíme na 3. ročník. 
Veľmi pekne sa chceme poďakovať kaž-
dému, kto nás prišiel pozrieť a kúpil si 
veci aj z druhej ruky, pretože aj takto 
pomáhame našej prírode. Za ústreto-
vosť pri organizačnom zabezpečení ďa-
kujeme primátorke mesta dott. Mgr. 
Eme Maggiovej. Tešíme sa na vás zasa 
o rok. 

M. Ž.

štýlu. V stánku Curaprox si deti mohli            
preveriť, či si správne čistia svoje zúb-
ky. Súčasťou akcie bola aj súťaž vo va-
rení gulášu. Zamestnanci vytvorili tímy 
a súťažili o najchutnejší guláš. Vybraná 
porota vyhodnotila, že ten najchutnej-
ší uvaril tím špeciálneho servisu. Verí-
me, že každý, či už športovec alebo 
fanúšik si našiel to svoje a že sa uvidí-
me aj o rok. 

MP


