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NAŠI NA VÝLETE NA SPIŠI
zali sme spoluprácu s JDS v našom 
partnerskom meste Spišské Podhra-
die.

Bol to zasa jeden z krásnych zájazdov           
s podporou Trnavského samosprávne-
ho kraja, ktorý nám prispel na cestov-
né. 

MM/-rb-

PRIŠIEL ČAS ZBERU ÚRODY
Poznáte toto ovocie? Nie, nie sú to 

malé jabĺčka, hoci to tak na prvý pohľad 
vyzerá. Tí znalejší vedia, že sú to osko-
ruše. Jedia sa ako hniličky, po zmäknutí 
a zhnednutí.

Vrbové tradične patrilo k miestam 
kde sa oskoruše pestovali. Dnes sú 
vzácne, v našom chotári sa dajú zrátať 
na prstoch rúk. Oskoruše na snímke sú 
z tohoročnej úrody jednej našej čitateľ-
ky.

-rb-

[Jarabina oskorušová (lat. Sorbus domes-
tica) je opadavý, listnatý ovocný strom 
dorastajúci do výšky až 15 m ako solitér, 
alebo až 30 m v lese.]

zdroj: wikipedia.org

V dňoch 14. až 16. augusta boli členo-
via Jednoty dôchodcov Slovenska a Únie 
žien Slovenska vo Vrbovom na zaujíma-
vom výlete.
Janko Frajštak nám poukazoval krásne 
kúty Slovenska. Boli sme na kúpalisku 
Vrbov, oboznámili sme sa s výrobou 
whisky Nestville, navštívili sme Spišský 
hrad a Levoču. Čo je dôležité, nadvia-

Z ČINNOSTI
MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO 

ZBORU MESTA VRBOVÉ
17. júla sa konal v Dome kultúry 

koncert nášho Miešaného spevácke-
ho zboru mesta Vrbové určený pre 
vrbovských občanov. Ďakujeme, že 
ste prišli.

28. augusta sme boli pozvaní do 
Prietržky pri Skalici, kde sme spievali 
na slávnostnom posedení, pri príleži-
tosti 630. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Prietržka.

Na október sme pripravili pre naše 
základné školy Výchovno-vzdelávací 
koncert. 

Za podporu týchto akcií ďakujeme 
nášmu mestu, pani predsedníčke JD 
Márii Madžovej a v neposlednom 
rade pani primátorke dott. Mgr. Eme 
Maggiovej.

Mgr. Anna MOSNÁ

MEDZERY V POZNANÍ
Televízia JOJ uviedla 5. septembra súťaž 

Riskuj. Trom súťažiacim v nej zadali päť 
otázok týkajúcich sa Mórica Beňovského. 
Žiaľ ich vedomosti o vrbovskom rodákovi 
– slávnom svetobežníkovi boli veľmi sla-
bé.

MG

HOLEŠKA JUBILUJE
Pri príležitosti 15. výročia vzniku Žen-

skej speváckej skupiny Holeška vás po-
zývame na jej vystúpenie dňa 24. sep-
tembra o 17.00 hod. KD Prašník.

Hostia: 
spevácka skupina Hrachovienka
Myjavskí Heligonkári

Vstupné dobrovoľné.

MOST RAKOVICE –  VESELÉ
JE OD PONDELKA

12. 9. 2022 OTVORENÝ
Doprava bude zabezpečovaná v pô-

vodnom cestovnom poriadku, tak ako 
bolo pred uzatvorením mostu.

Dávame do pozornosti oznámenie 
o možnosti zasielania pripomie-
nok a požiadaviek na zmeny ces-
tovných poriadkov verejnej pravi-
delnej autobusovej dopravy pre 
obdobie platnosti 2022/2023.

Pripomienky možno zaslať do 30. 
septembra t. r. dopravcovi a na ve-
domie TTSK.

Viac na stránke https://www.vr-
bove.sk/pripomienkovanie-cp-
-piestany/
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Eva LEŠKOVÁ
Dana JURČOVÁ
Zuzana SVETLÍKOVÁ
Viera AMCHOVÁ
Milan PETRUCHA
Jaroslava FILOVÁ

Ľubomír SLÁVIK
Jaroslav VALO
Vojtech PALKECH
Ing. Pavol KRAMÁRIK
Mária HORNÁKOVÁ
Anna MASARECHOVÁ

Peter NIŽNANSKÝ
Marian BELES
Eva JURČOVÁ
Zita SALAJKOVÁ

Mária MASÁROVÁ
Danica KELLEROVÁ
Sr. Stanislava Veronika JANIČOVÁ
Ján GRÉK
Marta KEPKOVÁ

Mária KOSTOLANSKÁ
Margita KUBRANOVÁ
Štefan SNOHA
Viera KLČOVÁ
Ján SABO
Anna MIŠKOVIČOVÁ

Vladimír VIŠNOVKÝ
Otília MAJERNÍKOVÁ
Etela NEMČEKOVÁ

Božena ŠAŠOVÁ

  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
 

Prázdny je, mamička, Tvoj dom a veľmi nám chýbaš v ňom.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
vrbovský cintorín je už rok domov Tvoj.
  

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname,
len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.

Dňa 24. septembra si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustila             
vo veku 90 rokov naša drahá mama, babka a prababka

Paulínka STREŠKOVÁ

S láskou a útechou v modlitbách spomínajú dcéry s rodinami.

†

-N-

Tak rýchlo plynie čas,
spomienka na teba zostáva v nás.

14. septembra uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil 
náš synček, brat, vnuk,

Petrík MAJERNÍK

S láskou a úctou spomínajú rodičia, súrodenci a celá rodina Majerníková.
-N-

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcela vo svojom mene a v mene mojich detí srdeč-

ne poďakovať všetkým lekárom, sestrám, ale aj pomocnému personálu, ktorí 
sa starali o môjho manžela Petra Majerníka (* 1959) za ich profesionálny                   
a príkladný ľudský prístup počas jeho hospitalizácie. 

 Menovite ďakujeme:
- Chirurgickému oddeleniu NsP Piešťany – doktorovi MUDr. Petrovi Melichá-

čovi a kolektívu
- Oddelenie kardiológie FN Trnava – primárovi MUDr. Danielovi Čambálovi           

a kolektívu
- Internému oddeleniu NsP Piešťany – primárovi MUDr. Jánovi Kočímu                   

a MUDr. Alene Bokorovej a kolektívu
- Oddeleniu kardiochirurgie NÚSCH, a. s. – prednostovi Kardiochirurgickej 

kliniky LF UK a NÚSCH, a. s. a primárovi Oddelenia kardiochirurgie doc. MUDr. 
Michalovi Hulmanovi, PhD., a kolektívu

- Oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH, a. s.– primárke 
MUDr. Ingrid Olejárovej, PhD., MPH,  a kolektívu

- Oddeleniu zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a. s. - primárke doc. 
MUDr. Eve Goncalvesovej, CSc., FESC, a kolektívu

Počas dlhodobej hospitalizácie manžela v uvedených zariadeniach sme sa 
stretli s milými, trpezlivými ľuďmi, ktorí majú záujem o človeka, chcú pomôcť. 

Zachraňovať ľudské životy je náročná a zodpovedná práca, preto Vám patrí 
veľká úcta a vďaka. 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým známym i neznámym, kama-
rátom, priateľom, občanom nášho mesta Vrbové i Piešťan, ľuďom z blízkeho            
a ďalekého okolia, ľudom z družobného mesta Spišské Podhradie, ktorí daro-
vali krv, a tak umožnili prekonať nášmu otcovi náročné operácie srdca. 

ĎAKUJEME!
S veľkou úctou a vďakou 

manželka Ida MAJERNÍKOVÁ s rodinou

V uplynulých dňoch 
sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca 
a dedka

   Jozefa FILANA 

S láskou spomína celá rodina.
-N- F

†

†

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

pondelok – piatok
10.00 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)
11.30 – 12.00

obedná prestávka



17-18/2022strana 4

Ako sú už občania informovaní, v sobotu 29. októbra 2022 sa u nás usku-
točnia voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové. Pravidlá pre jej vede-
nie a podmienky určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 
7/2018.

Z tejto právnej normy uvádzame podstat-
né časti:

§ 2 Všeobecné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného na-

riadenia je pri zachovaní zásady rovnosti 
kandidujúcich subjektov, vyhradiť miesta ur-
čené na umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách mesta Vrbové  
v čase volebnej kampane pre voľby do orgá-
nov samosprávy mesta.

2) Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom             
v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov  
a na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva v znení 
neskorších predpisov vydáva toto Všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta Vrbové (ďalej 
len VZN) o vyhradení miesta na umiestňova-
nie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane 
pre voľby do samosprávnych orgánov mesta 
Vrbové a ustanovení podmienok na umiest-
ňovanie volebných plagátov zaregistrova-
ných kandidujúcich subjektov. Zároveň sa 
stanovujú podmienky aj pre ďalšie spôsoby 
vedenia volebnej kampane.

3) Volebnú kampaň si jednotliví kandidáti  
a jednotlivé politické subjekty, ktoré si zare-
gistrovali kandidačné listiny k samospráv-
nym voľbám (ďalej len „politické subjekty“), 
zabezpečujú vo vlastnej réžii, na vlastné ná-
klady a na vlastnú zodpovednosť.

§ 3 Všeobecné podmienky kampane
1) Umiestňovať volebné plagáty kandidu-

júcich subjektov počas volebnej kampane 
na verejných priestranstvách je povolené 
len na miestach určených v §4 tohto vše-
obecne záväzného nariadenia. Mimo vyhra-
dených miest je umiestňovanie volebných 
plagátov na verejnom priestranstve zakáza-
né.

2) Každý kandidujúci subjekt si umiestne-
nie a údržbu volebných plagátov zabezpečí 
sám a na vlastné náklady.

3) Mesto Vrbové nenesie zodpovednosť za 
obsah volebných plagátov.

4) Mesto Vrbové poskytuje vyhradené 
miesta na umiestňovanie volebných plagá-
tov na území mesta Vrbové počas volebnej 
kampane bezodplatne.

§ 4 Vyhradené miesta kampane
1) Mesto Vrbové v súlade so zákonom 

(rovnosť podmienok) jednotlivým politickým 
subjektom bezplatne zabezpečí:

a) – priestor na vylepovacej ploche pred 
voľným pozemkom na Beňovského ulici me-
dzi domami súp. č. 453/68 a súp. č. 455/64;

– a priestor v mestských vitrínach na Ná-
mestí sv. Cyrila a Metoda. Tieto vitríny budú 
subjektom, ktoré ich majú od mesta Vrbové 
prepožičané v období volebnej kampane 
odobraté.

b) Mesto Vrbové plochu rozdelí v rovna-
kom pomere podľa počtu kandidátov a ozna-
čí číslami jednotlivých kandidátov na funkciu 
primátora mesta a číslami kandidátov na 
funkciu poslanca mestského zastupiteľstva 
mesta Vrbové.

c) Reálne rozdelenie vyhradených miest 
pre jednotlivých kandidátov na funkciu pri-
mátora mesta Vrbové a na funkciu poslanca 
Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 
mesto Vrbové vykoná bezodkladne po uve-
rejnení zoznamu zaregistrovaných kandidá-
tov pre voľby do orgánov samosprávy mesta 
Vrbové (podľa schváleného harmonogramu 
budú plochy pre kandidátov k dispozícii od 
4. októbra 2022 – poznámka redakcie HV).

d) Kandidát môže umiestniť svoj volebný 
plagát iba do príslušnej časti na miesto 
označené jeho číslom. Vylepenie plagátu na 
vylepovacej ploche si žiadateľ zabezpečí 
sám. Zverejnenie v mestskej vitríne si žiada-
teľ zabezpečí prostredníctvom Mestského 
úradu vo Vrbovom. Plagáty určené na zve-
rejnenie v mestskej vitríne doručené Mest-
skému úradu Vrbové do 10.00 hod. budú 
zverejnené na vyhradenom mieste v mest-
skej vitríne v ten istý pracovný deň, plagáty 
doručené po 10.00 hod. budú zverejnené 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň do 
10.00 hod.

e) Miesto na zverejnenie plagátu bude 
kandidátovi k dispozícii až do skončenia voleb-
nej kampane bez ohľadu na to, či kandidát svo-
je právo na umiestnenie volebného plagátu vy-
užije, alebo nie. Na toto miesto nie je možné 
umiestniť žiadny iný volebný plagát.

2) Za obsah volebnej agitácie, ako aj za ná-
sledné odstránenie plagátov po skončení vo-
lebnej kampane zodpovedá v plnej miere kan-
didát, resp. politický subjekt za ktorý kandidoval.

3) Oznamy o mítingoch jednotlivých kandi-
dátov počas trvania zákonného termínu vo-
lebnej kampane budú zverejňované aj pros-
tredníctvom mestského rozhlasu – bezplatne. 
Tieto oznamy však nesmú obsahovať prvky 
volebnej agitácie. Pre jedného kandidáta budú 
odvysielané v obvyklom čase vysielania mest-
ského rozhlasu najviac 4 oznamy. Písomnú 
predlohu potvrdenú kandidátom treba pred-
ložiť na sekretariáte MsÚ vo Vrbovom.

5) Pri organizovaní mítingov na mestskom 
priestranstve na nádvorí kúrie Mórica Be-
ňovského mesto Vrbové zabezpečí bezplat-
né elektrickú prípojku na ozvučovaciu apara-
túru (220V – 16A), prípadne nutné osvetlenie 
a to v rozsahu maximálne 120 minút. Na 
iných verejných priestranstvách mesto nebu-
de poskytovať jednotlivým kandidátom žiad-
ne služby.

6) Bezpečnostný dohľad na mítingoch po-
litických subjektov, ktoré sú povinné zo zá-
kona ohlásiť konanie mítingu mestu Vrbové, 
si v plnej miere zabezpečuje konkrétny kandi-
dát. 

VOLEBNÁ KAMPAŇ V HLASE VRBOVÉHO

Základné údaje o zaregistrovaných kan-
didátoch uverejňujeme v tomto čísle Hlasu 
Vrbového. Kandidáti však majú právo aj 
sami sa predstaviť v našom periodiku, a to 
za podmienok, ktoré určuje Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta Vrbové č. 7/2018. 
Citujeme z tejto právnej normy.

§ 5 Volebná kampaň v Hlase Vrbového
1. Mestský dvojtýždenník „Hlas Vrbové-

ho“ zverejní volebnú agitáciu jednotlivých 
kandidátov, ktorých zaregistrovala Mestská 
volebná komisia vo Vrbovom pre voľby do 
Mestského zastupiteľstva Vrbové.

2. O zverejnenie volebnej agitácie môžu 
požiadať kandidáti, ktorých zaregistrovala 
Mestská volebná komisia pre voľby do 
Mestského zastupiteľstva Vrbové a na funk-
ciu primátora mesta. Žiadosť treba predlo-
žiť redakcii Hlasu Vrbového písomne, naj-
lepšie v digitálnej forme.

3. Pre kandidátov na primátora mesta Vr-
bové je vyhradená v Hlase Vrbového plocha 
1/2 tlačenej strany (vrátane hlavičky), t. j. 
cca jedna normalizovaná strojopisná stra-
na, resp. 2 000 znakov vrátane medzier. Je 
vhodné, aby kandidáti na primátora priloži-
li aj portrétovú fotografi u.

4. Pre kandidátov na poslancov do Mest-
ského zastupiteľstva Vrbové je v Hlase Vr-
bového vyhradený priestor, na ktorom 
bude uverejnená fotografi a kandidáta, číslo 
na kandidátnej listine, meno a priezvisko, 
resp. titul, vek, povolanie a politická prísluš-
nosť (podľa kandidátnej listiny). Je potreb-
né, aby jednotlivé politické subjekty, resp. 
priamo kandidáti, dodali redakcii portréto-
vé fotografi e kandidátov (môžu byť aj v digi-
tálnej forme).

5. Za obsah volebnej agitácie zodpovedá 
objednávateľ.

6. Texty budú zverejnené v uvedenom 
rozsahu bezodplatne.

7. Platenú reklamu obsahujúcu volebnú 
agitáciu Hlas Vrbového nebude uverejňo-
vať.

8. Až do volieb Hlas Vrbového nebude 
uverejňovať správy ani oznamy o agitač-
ných aktivitách jednotlivých kandidátov na 
funkciu primátora.

Konkretizujeme, že Hlas Vrbového, v kto-
rom uverejníme agitáciu kandidátov na pri-
mátora mesta Vrbové a kandidátov na poslan-
cov Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom, 
vyjde  v stredu 12. októbra 2022 (č. 19 - 20), 
tak aby mal dostatočnú pôsobnosť pred 
voľbami. Podklady treba redakcii doručiť             
s dostatočným predstihom, najneskôr do 3. 
októbra 2022 do 12.00 hod. Je na to možné pou-
žiť aj elektronickú poštu (podskalka1@post.sk). 

Kandidáti na primátora si však musia po 
pripravení tlačových podkladov svoj text 
skontrolovať a podpísať, že žiadajú jeho 
zverejnenie. Budú na to vyzvaní redakciou 
Hlasu Vrbového.

Redakcia HV

VOĽBY 2022
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
VOLEBNÁ KAMPAŇ VO VRBOVOM
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vol‘by do Mestského zastupitel‘stva vo Vrbovom

v sobotu 29. októbra 2022

Mesto Vrbové uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu vo-
lebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1
p. č., meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

  1. Miroslav Belanský, Ing., 53 r., adresa: Vrbové, Priehradná 1768/6, vodič medzinárodnej dopravy, nezávislý kan-
didát

  2. Miroslav Blatnický, doc., Ing., PhD., 38 r., adresa: Vrbové, Sadová 1041/5, vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
  3. Eva Bogorová, Mgr., 35 r., adresa: Vrbové, 6. apríla 368/1, chemická laborantka, nezávislá kandidátka
  4. Daniela Drobná, Mgr., 53 r., adresa: Vrbové, Slovanská 561/14, učiteľka, nezávislá kandidátka
  5. Ľubomír Dunajčík, 35 r., adresa: Vrbové, Sídlisko 9. mája 318/3, konštruktér, nezávislý kandidát
  6. Jozef Duračka, Ing., 66 r., adresa: Vrbové, SNP 290/6, dôchodca, Smer – sociálna demokracia
  7. Peter Filan, Ing., 53 r., adresa: Vrbové, Mieru 720/13, manažér, nezávislý kandidát
  8. Jaroslava Holánová, 50 r., adresa: Vrbové, Súkennícka 248/17, predavačka, Kresťanskodemokratické hnutie
  9. Roland Jankech, 50 r., adresa: Vrbové, Hrabinská 1726/11, technik, nezávislý kandidát
10. René Just, Mgr., 51 r., adresa: Vrbové, Mikulášska 1898/28A, výrobca pletených športových potrieb, nezávislý kan-

didát
11. Ema Maggiová, dott., Mgr., 67 r., adresa: Vrbové, Slovanská 524/30, primátorka mesta, nezávislá kandidátka
12. Jana Miklášová, PhDr., 60 r., adresa: Vrbové, 6. apríla 362/28, stredoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka
13. Ján Nižnanský, 32 r., adresa: Vrbové, Piešťanská cesta 410/52, asistent majstra, nezávislý kandidát
14. Matúš Opatovský, Mgr., 32 r., adresa: Vrbové, 6. apríla 360/14, odborný referent mesta pre majetok a ekonomi-

ku, nezávislý kandidát
15. Tatiana Prievozníková, 62 r., adresa: Vrbové, Sadová 1034/19A, SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Dušan Sabo, Ing., 28 r., adresa: Vrbové, Pavla Jantauscha 669/7, Project & Event manager, nezávislý kandidát
17. Dušan Strečanský, 65 r., adresa: Vrbové, M. A. Beňovského 353/21, dôchodca, nezávislý kandidát
18. Ivan Sudora, 42 r., adresa: Vrbové, Poľná 633/16, technik, Spolu – občianska demokracia
19. Ľubomír Šteruský, Ing., 35 r., adresa: Vrbové, Hrabinská 1775/36, SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
20. František Tahotný, JUDr., MBA, 50 r.,  adresa: Vrbové, Fraňa Kráľa 1762/42, manager, nezávislý kandidát
21. Ján Višňovský, doc., PhDr., PhD., 39 r., adresa: Vrbové, Gen. M. R. Štefánika 127/87, vysokoškolský pedagóg, 

nezávislý kandidát
22. Radka Žáková, 33 r., adresa: Vrbové, Oslobodenia 828/9A, občianska aktivistka, Kotlebovci – ľudová strana naše 

Slovensko
23. Mária Železníková, 26 r., adresa: Vrbové, Námestie J. Emanuela 303/12, materská dovolenka, Kresťanskodemokratické 

hnutie

Vo Vrbovom 
Dátum 6. 9. 2022
(Pri voľbách možno zakrúžkovať poradové číslo jedenástich alebo menej kandidátov na poslanca.)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vol‘by primátora mesta Vrbové v sobotu 29. októbra 2022

Mesto Vrbové uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu vo-
lebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

p. č., meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Miroslav Belanský, Ing., 53 r., adresa: Vrbové, Priehradná 1768/6, vodič medzinárodnej dopravy, nezávislý 
kandidát

2. Štefan Kubík, JUDr., 59 r., adresa: Vrbové, Oslobodenia 803/42, zástupca primátorky, Smer – sociálna demok-
racia

3. Ema Maggiová, dott., Mgr., 67 r., adresa: Vrbové, Slovanská 524/30, primátorka mesta, nezávislá kandidátka

Vo Vrbovom 
Dátum 6. 9. 2022
(Pri voľbách možno zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta na primátora.)



17-18/2022strana 6

SYNAGÓGA OŽILA NÁBOŽNOSŤOU
Hoci vrbovská synagóga už neslúži pôvodnému účelu kvôli tragickým 

udalostiam z čias II. svetovej vojny a v súčasnosti prebieha jej rekonštruk-
cia, predsa v minulých dňoch bola dejiskom modlitieb a spevov ortodox-
ných židov. 24. augusta sem zavítalo z viacerých krajín 45 príslušníkov ro-
diny Herzogovcov, ktorých korene siahajú do Vrbového, ako aj ich priateľov.

Osobne prišiel a Philip Herzog z USA, kto-
rý sa narodil vo Vrbovom v roku 1935. Celú 
skupinu na čele s ním srdečne privítala pri-
mátorka mesta dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Na pamiatku mu venovala dve staré hebrej-
ské náboženské knihy (19. storočie). Jedna 
bola vydaná  v Budapešti a druhá v Prahe. 
Donedávna ich opatrovala primátorkina 
matka. Potom sa účastníci stretnutia na pri-
bližne dve hodiny presunuli do synagógy, 
kde boli pripravené lavičky a stoly, aby sa 
mohli pohodlne venovať tradičným nábo-
ženským úkonom.

Za dôležitú pokladali i návštevu cintorína, 
kde odpočívajú ich predkovia. Tam ich prví-
tala Mária Nižnanská, ktorá má už roky do-

hľad nad ním. Potom dlhší čas opäť strávili           
v modlitbách. 

Účastníci rodinného stretnutia Herzogov-
cov, na ktorom bol prítomný i piešťanský ra-
bín Zev Stiefel, odchádzali z Vrbového dušev-
ne obohatení a pán Philip povedal autorovi 
tohto príspevku, že je šťastný, že opäť mohol 
byť v rodnom Vrbovom, pomodliť sa tu so svo-
jou rodinou, navštíviť hroby predkov a stretnúť 
sa so spolužiakom, niekdajším primátorom Jo-
zefom Sabom. Chodieval sem vždy rád, ale 
covidová pandémia si vynútila prestávku. Je 
vďačný, že mesto Vrbové na čele s primátor-
kou im v spolupráci s Mgr. Evou Justovou 
vyšlo maximálne v ústrety.

ĽB

NOVÝ DUCHOVNÝ SA PREDSTAVUJE
Pozdravujem všetkých Vrbovčanov. Volám sa Jozef Bago, som nový du-

chovný otec u sestier premonštrátok tu vo Vrbovom. Patrím do rehole Sa-
leziáni don Bosca a prišiel som z Košíc, z komunity Na Troch Hôrkach. Kňa-
zom som už tridsať rokov. 

kol a robil som stretnutia s miništrantmi. 
Po základnej škole v Tesároch a Jacov-

ciach som navštevoval gymnázium v Topoľ-
čanoch. Keďže ma bavila práca s deťmi                
a mládežou, rozhodol som sa tajne študo-
vať za kňaza-saleziána. Po gymnáziu ma 
nezobrali na vysokú školu (chcel som štu-
dovať psychológiu a pedagogiku, ale kvôli 
náboženstvu mal som zlý posudok zo ško-
ly). Rok som pracoval v Piešťanoch na ge-
odézii a býval som v neďalekých Trebati-
ciach. Neskôr som býval osem rokov                        
v Bratislave a pracoval som ako podnikový 
archivár. Po prevrate som si dokončil štú-
diá teológie v Šaštíne, kde som bol v roku 
1992 vysvätený za kňaza. Po ročnom pôso-
bení v Bratislave, ma preložili do Košíc Na 
Kalváriu, kde som pracoval s mládežou                
v saleziánskom oratóriu a učil som nábo-
ženstvo na cirkevnej škole. Robil som aj du-
chovného správcu školy. Tiež som viedol sku-
pinu animátorov – misijných dobrovoľníkov 
(asi 50 mladých), s ktorými sme v lete robili

tábory pre ukrajinské deti na Zakarpatí.  Po 
ôsmich rokoch som bol preložený na Ukra-
jinu do Ľvova, kde som bol tri roky vedúcim 
oratória a mládežníckeho strediska. Tam 
som ochorel a musel som sa vrátiť liečiť na 
Slovensko. Pôsobil som krátko v Bardejove, 
Novej Dubnici, Bratislave-Petržalke a v Nitre. 
V roku 2009 som bol poslaný do Francúzska. 
Po naučení jazyka, som v týždni pôsobil ako 
salezián – vychovávateľ vo Francúzsku v Al-
sasku a neskôr v Chamberi, a cez víkend 
ako výpomocný duchovný pre Slovákov              
vo Švajčiarsku (Geneve, Lausanne, Basel).           
V roku 2018 som sa vrátil späť na Slovensko 
do Košíc, kde som znovu učil náboženstvo 
na cirkevnej škole, pomáhal v oratóriu                  
a mládežníckom stredisku a bol som dele-
gátom saleziánov-spolupracovníkov.

Pred rokom a pol som prekonal ťažký 
COVID-19, bol som na pľúcnej ventilácii            
a pre následky tejto choroby som nemo-
hol plne vykonávať zverené úlohy. Pred-
stavený mi preto navrhol miesto výpomoc-
ného duchovného u sestier premonštrátok 
vo vašom meste. Verím, že mi Pán Boh 
pomôže v tejto novej úlohe, aby som mo-
hol byť trochu užitočný.

Jozef BAGO, salezián

Ako chlapec som chodil tajne na 
stretnutia so saleziánmi v Topoľčanoch            
a na ich podnet som začal hrať v našej 
farnosti na organe, viedol dedinský spevo- 
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FRANCÚZ SPRÁVNE ROZOZNAL BEŇOVSKÉHO IDENTITU
Ešte aj dnes sa stretáme s tým, že cudzinci majú problém identifi kovať 

Slovákov. V minulosti to bolo oveľa horšie. V časoch Uhorska sme pre svet 
akoby ani neexistovali. Predsa sa vyskytli prípady, že niektorí západoeu-
rópski vzdelanci o nás vedeli. Príkladom je Louis Léger, ktorý to demon-
štroval na osobnosti vrbovského rodáka Beňovského, čo bolo mimoriadne 
náročné, lebo si ho privlastňovali Maďari i Poliaci.

23. mája 1786. Je obvykle považovaný 
za Poliaka; v skutočnosti to bol Slovák                
z Uhorska, patril do šľachtickej rodiny          
v Nitrianskej stolici. („Beniowski, cé-
lèbre aventurier slave, né à Verbovo 
(Verbo) en 1741, mort le 23 mai 1786. 
On le considère volontierscomme Po-
lonais; en réalité, c‘était un Slovaque de 
Hongrie, il appartenait à une famille 
noble du comitat de Nytra.“)

Dielo:
L. LÉGER: Beniowski. In: La Grande 

Encyclopédie : inventaire raisonné des 
sciences, des lettres et des arts / par 
une Société de savants et de gens de 
lettres. Tome sixième. Paris : H. Lami-
rault et Cie, 1886, s. 184 – 185.

ĽB, PK

Louis LÉGER
(13. 1. 1843 Toulouse – 30. 4. 1923 
Paríž)

Louis LÉGER (lui ležé)
Francúzsky fi lológ a spisovateľ, prie-

kopník slavistiky vo Francúzsku. Bol 
žiakom poľského básnika a slavistu 
Aleksandra Chodźka (1804 – 1891) na 
Collège de France a od roku 1885 do 
smrti tam sám zastával miesto profe-
sora langue et littérature slaves (slo-
vanských jazykov a literatúry). Už                     
v mladosti sa pustil do štúdia slovan-
ských jazykov. V roku 1864 prvý raz na-
vštívil Prahu a neskôr plynule hovoril            
i písal po česky. V roku 1872 odišiel              
z poverenia francúzskej vlády do Rus-
ka, čo ho výrazne ovplyvnilo. Autor hes-
la o Beňovskom vo francúzskej Veľkej 
encyklopédii. Tam sa správne vyjadril  
o Beňovského pôvode: Beňovský, sláv-
ny slovanský dobrodruh, narodený                
v roku 1741 vo Verbove (Verbo), zomrel 

VÝROČIE SNP

Pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky – výročia SNP sa 
25. augusta v našom meste uskutočnil pri pamätníku padlých, ako ob-
vykle, pietny akt. Veniec k nemu pri tejto príležitosti položila primátorka 
mesta dott. Mgr. Ema Maggiová. Rovnako urobila aj angažovaná občian-
ka Ľudmila Juríčková. 

Mesto Vrbové bolo zastúpené aj na oslavách na Prašníku, ktoré sa ko-
nali 28. augusta za prítomnosti župana TTSK Mgr. Jozefa Viskupiča.

-rb-

TURNAJ V HOKEJBALE
O VRBOVSKÝ POHÁR 

Vrbovský hokejbalový klub or-
ganizuje v spolupráci s vedením 
mesta Vrbové hokejbalový tur-
naj, ktorý sa uskutoční

V SOBOTU 17. SEPTEMBRA 
2022 vo Vrbovom na ihrisku              
v areáli II. ZŠ na Komenského 
ulici.

 Podujatím chceme vyjadriť 
vďaku VÚC Trnava a vedeniu 
mesta Vrbové za veľkú podporu 
pri rekonštrukcii plochy, manti-
nelov hokejbalového ihriska a aj 
jeho zabezpečenia kamerovým 
systémom a osvetlením.

Príďte si pozrieť zaujímavé zá-
pasy a spestrite si sobotné dopo-
ludnie. Všetci ste vítaní.
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Po dvojročnej prestávke vynútenej covidovou pandémiou sa 2. septembra 
uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi mužstvom Obvodného oddele-
nia Policajného zboru SR vo Vrbovom a mužstvom Dobrovoľného hasičského 
zboru Vrbové. Na ihrisku I. ZŠ vybojovali víťazstvo „muži zákona“ 20:13.

ŠK, MO, -rb-

PREVIEZLI SA NA BICYKLI A POZNÁVALI REGIÓN

1. septembra zorganizoval Mik-
roregión Nad Holeškou, ktorého 
členom je aj mesto Vrbové, už XVI. 
ročník podujatia pre cyklistov 
Cyklo Holeška tour 2022.

Zúčastnilo sa ho 260 zaregistro-
vaných cyklistov, ktorí prešli za-
tiaľ najdlhšiu trasu v jeho histórii 
– 55,2 km. 

Štart a cieľ bol v obci Šípkové, pre-
stávky sa uskutočnili v Dolnom Lopa-
šove a vo Veselom, kde sa účastníci 
mohli nielen občerstviť najmä za úče-
lom dodržania pitného režimu, ale 
mohli si pochutiť i na jabĺčkach od fi r-
my Plantex.

Ako tradične, v cieli boli odmenení 
najmladší a najstarší účastníci. Dvojroč-
ný Domnik Šnajdar z Vrbového a jeho    

vrstovníčka Ema Kusá z Dubovian ako 
najmladší. Najstaršími, čo sa podujali 
na bicykli prejsť regiónom, boli Teré-
zia Pogányová z Imeľa a Stanislav Sed-
mák z Veľkých Kostolian. 

XVII. ročník  bude štartovať v piatok 
1. septembra 2023 v Rakoviciach.

-rb-


