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31. januára 2019
cena: 0,10 €

Na predstavenie Jubilejnej knihy mesta Vrbové prišli aj jej spolutvorcovia, významní slovenskí historici, prof.
PhDr. Ján Lukačka, CSc. (vpravo) a doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Viac o podujatí na nasledujúcej strane.
Foto PK

Rodičovské zdr ženie pri Gy náziu Jána Baltazára Magina Vrbové

Vás srdečné pozý a na

XV. Reprezentačný ples g názia
konajúci sa dňa 16. febr ára 2019 o 19.00 hod. v aule g názia

Vst pné 22 €

Vst penky je možné zakúpiť aj telefonicky na tel. čísle 033/7791495

V cene vst penky: slávnost ý prípitok, 1. večera, 2. večera, káva, zákusok, ovocie.
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PREDSTAVENIE JUBILEJNEJ KNIHY
23. januára sa uskutočnilo vo Vrbovom v Kúrii M. Beňovského za účasti
verejnosti a pozvaných hostí predstavenie nedávno vydanej Jubilejnej knihy
mesta Vrbové, ktorá vyšla na počesť 50.
výročia opätovného priznania štatútu
mesta Vrbovému a na počesť 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky.

zujúci sa na slovenské dejiny 16. – 19.
storočia, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ Slovenského historického ústavu
Matice slovenskej, vedeckého pracoviska pre výskum slovenských dejín,
prispel štúdiou Vrbové v rokoch 1526
– 1790. Spočiatku pracoval v Štátnom
ústrednom archíve SSR, dnešnom Slovenskom národnom archíve ako odborný archivár v oddelení feudalizmu,
pätnásť rokov v Slovenskej akadémii
vied, z toho päť rokov ako riaditeľ archívu tejto ustanovizne, odvtedy je vysokoškolským pedagógom. Publikoval
celý rad odborných publikácií, obecných monografií, vrátane syntéz slovenských dejín.
Obom historikom prítomným na podujatí – prof. Lukačkovi i doc. Mrvovi
– odovzdala primátorka mesta Pamätnú medailu mesta Vrbové, ako aj autorské výtlačky našej novej vrbovskej knihy. Ocenení sa stručne zmienili
o problematike, ktorú spracovali a čo
bolo osobitne sympatické, prehovorili
aj o ich vzťahu k Vrbovému.

Na nej boli najprv predstavení autori
jednotlivých príspevkov. V prvom rade
ide o prof. PhDr. Jozefa Šimončiča,
historika, vysokoškolského pedagóga
a archivára, ktorého príspevok O mestský charakter Vrbového vznikol v roku
1966 pre potreby štátnych úradov pri
rozhodovaní o povýšení Vrbového na
mesto. Teraz bol prvý raz zverejnený.
Autor vzhľadom na jeho vek nemohol
prísť osobne, ale ocenenie, ktoré mu
mesto udelilo, mu primátorka mesta
Dott. Mgr. Ema Maggiová odovzdala už
pred časom.
Ďalší dvaja spolutvorcovia knihy zavítali osobne do Vrbového. Patria k našim najpoprednejším historikom. Prof.
PhDr. Ján Lukačka, CSc., medievalista,
súčasne vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník Slovenskej akadémie
vied, predseda Historického odboru
Matice slovenskej, spracoval jemu prislúchajúcu tému: Vrbové v stredoveku.
Jeho odborným zameraním sú stredoveké dejiny Slovenska so sústredením
sa na región juhozápadného Slovenska
– dejiny osídľovania Slovenska, formovanie šľachty na Slovensku v stredoveku, kastelológia, dejiny miest, regionálne dejiny. Publikoval mnohé štúdie
a monografie, spomeňme aspoň monografiu Formovanie vyššej šľachty na
západnom Slovensku a monografiu Matúš Čák Trenčiansky.
Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., špeciali-

Knižnú kapitolu Malé mesto s veľkými
ľuďmi pripravila Dott. Mgr. Ema
Maggiová, primátorka mesta. Málokto
vie, že už v roku 1983 obhájila na Padovskej univerzite v Taliansku prácu
Ľudovít Mistrík Ondrejov a jeho diela (Ľ.
Mistrík Ondrejov e le sue opere), ktorá
po zmene režimu vyšla aj na Slovensku.
Autorka potom osobnostiam mesta,
ktoré zdokumentovala v Jubilejnej knihe, túto cennú publikáciu odovzdala.
Pri tejto príležitosti sa vyjadrila:
„Dovoľte, aby som vám predstavila
známych ľudí nášho mesta, alebo ešte
presnejšie povedané ľudí, ktorí dávajú
do povedomia – zviditeľňujú naše
mesto! Samozrejme, že nie sú to všetci,
ktorí by si to zaslúžili, ide iba o istý výber.
Na ich úspechy – ako aj úspechy všetkých nemenovaných občanov Vrbového – sú nepochybne hrdí príbuzní, predovšetkým rodičia, ale hrdosť i radosť

sa snúbi i v nás, Vrbovčanoch. Želáme
im veľa ďalších tvorivých nápadov
i úspechov.“
Sú to:
akad. maliar Dušan Blažek (prišiel aj
s priateľkou Miladou Poupě Kupkovou,
ktorá v legendárnej Perinbabe stvárnila postavu zlej nevlastnej sestry Dory),
akad. maliar Igor Piačka,
Mgr. art. Jana Kollárová, rodená Dobiášová, herečka (prevzal manžel Viktor Kollár),
Mgr. art. Martina Majerníková
Koval, herečka (prevzala matka),
Mgr. art. Ján Prievozník, hudobník
(prevzal otec),
Mgr. art. Petra Torkošová, rodená
Prievozníková, hudobníčka, dirigentka
(prevzala matka),
Eva Kudláčová-Rácová, ArtD., scénografka a kostýmová výtvarníčka (prevzali rodičia),
Anna Kopáčová, rodená Novotová, bylinkárka,
Pavol Majerník, prvoligový futbalista,
Peter Majerník, prvoligový futbalista,
Branislav Puvák, atlét (prevzal otec).
V knihe sú predstavené aj ďalšie naše
osobnosti, ale tie boli prijaté v súvislosti s našimi jubileami a novou publikáciou už pri iných príležitostiach. Sú to:
Mgr. art. Jana Bernáthová Juríčková,
sólistka opery SND,
Marek Tokoš, Dis. art., operný spevák,
Filip Kvačák, tanečník baletu,
Mgr. René Just, boxer, športový manažér a funkcionár,
akad. maliarka Barbara Neumannová, grafička.
Prítomný na prezentácii bol aj Ing. Vladimír Bzdušek, zberateľ historických
pohľadníc Vrbového, ktorého unikátna
zbierka je z veľkej časti reprodukovaná
v knihe. Záujemcov posprevádzal aj po
výstave rovnakého zamerania, ktorá je
inštalovaná vo výstavnej sieni kúrie.
Na prezentácii nechýbali ani editori
a spoluautori knihy PhDr. Ľubomír Bosák a PaedDr. Patrik Kýška, ktorí sa
aktívne zapojili do jej priebehu.
-rb-, PK

TAK UŽ TO BÝVA
Vždy nás niečo poteší. A hoc sú Vianoce už za nami, zostal tu z nich vánok pokoja a lásky, ktorý v predvianočnom
čase umocnil vianočný koncert Miešaného speváckeho zboru mesta Vrbové
v Kostole sv. Gorazda. Jeho interpretácie ľudových piesní v úprave hudobných
skladateľov a vianočných kolied spestrili
deti I. a II. ZŠ.

Prajme si spoločne nech „Duch“ vianočných sviatkov pokoja a lásky zotrvá
s nami, aby sa nám tak ľahšie darilo šíriť
„Dobro“ okolo seba.
Speváckemu zboru, deťom a všetkým
tým, čo koncert umožnili, patrí veľká
vďaka.
Mam
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†

Odišla tak tíško, ako žila,
len žiaľ a spomienky zanechala.

Dňa 27. januára sme si pripomenuli 15. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília UŠÁKOVÁ,
rod. Nikodemová.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú syn
s rodinou, dcéra s rodinou a celá rodina Nikodemová.
P/P1-No 196/19

†

Ďakujeme príbuzným, susedom, priateľom a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom,
dedkom a priateľom

Pavlom RANUŠOM,
ktorý nás opustil 18. januára vo veku 74 rokov a odprevadili
ho na poslednej ceste.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

-N-

Kresťania spoločne za jednotu
Dňa 20. januára sa v Evanjelickom
a. v. chráme Božom vo Vrbovom konali
ekumenické služby Božie. Slovo Božie
zvestoval brat katolícky farár Jaroslav
Hanzlík. Zdôraznil rozličnosť darov,
ktoré máme od Pána Boha a ktorými
máme slúžiť blížnemu. Rovnako zdôraznil lásku, ktorá má byť bez pokrytectva a napomenul, že v súžení máme byť

trpezliví a v modlitbách vytrvalí.
Ďakujeme Pánu Bohu za všetkých zúčastnených a prajeme, aby Božím vedením splnili to, čo si sami na jednu
kartičku napísali a druhú s úmyslami
vybrali.
Bože drahý, pomáhaj nám, aby sme
boli lepšími.
CZ

Naši jubilanti
Ing. Dušan MAGDOLEN
Anton MADŽO
Peter RAKÚS
Jaroslav DRŽÍK
Kamil DURAČKA
Vladimír LEŽDÍK
Jozef REŠKO
Miroslav REŠKO
Eva ŽÁKOVÁ
Michal SNOHA
Zuzana BARTAKOVIČOVÁ
Elena VARGOVÁ
Marian BÖHM
Štefánia TOMČALOVÁ
Elena ŽÁKOVÁ
Jozef KOPÁČ
Gertrúda MARKECHOVÁ
Oľga MEGOVÁ
Leonard ŠIMURDA
Zuzana DLHÁ
Eva LECHNEROVÁ
Gerhard PRIEVOZNÍK
Emília JANKECHOVÁ
Dušan KARLÍK
Antónia KLČOVÁ
Zita ZIMMERMANNOVÁ
Božena MATUŠOVIČOVÁ
Sr. Kristína Margita BUDINSKÁ
Mária MOSNÁ
Anna STRÁŇAVOVÁ
Ľudmila ŠKODÁČKOVÁ
Matilda KUBALOVÁ
Jozef MACKOVJAK

Upozornenie pre prevádzkovateľov MZZO
Mesto Vrbové upozorňuje všetky organizácie, právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
sú prevádzkovateľmi malého zdroja
znečistenia ovzdušia, že sú na základe
platného VZN mesta Vrbové č. 8/2017
povinné do 15. februára 2019 oznámiť
na Mestský úrad - Útvar výstavby,
územného rozvoja a životného prostredia údaje o veľkosti zdroja a o množstve
spotrebovaného paliva v uplynulom
roku 2018.
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje podľa VZN na:
1. malé zdroje v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na individuálnu rekreáciu,
pokiaľ sa tieto zdroje neužívajú
na podnikanie;
2. v objektoch, ktoré prevádzkuje
mesto Vrbové;
3. v predškolských, školských, sociálnych zariadeniach.

Tlačivo je možné vyzdvihnúť si na
MsÚ - Útvar výstavby, ÚR, dopravy a životného prostredia alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky mesta Vrbové: www.vrbove.sk - OBČAN - Útvar
výstavby, územného rozvoja, dopravy
a životného prostredia - Oznámenie
údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia.

Na mobilných zariadeniach je možné dokument stiahnuť naskenovaním priloženého
QR kódu:

Srdečne blahoželáme !

Benefičný koncert
V nedeľu 13. januára o 18.00 hod. sa
vo Vrbovom v Kostole sv. Gorazda
uskutočnil benefičný koncert na jeho
obnovu. Účinkoval piešťanský indie-folkový pesničkár Luke Mizmor (Žalmista),
vlastným menom Lukáš Streženec, ktorý predstavil piesne zo svojho debutového albumu Z tieňov Šeolu, ale aj duchovné piesne a žalmy.
Výťažok z koncertu predstavuje
sumu 595 €.
JH/-rb-

ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Z PODUJATÍ V MESTE VRBOVÉ V DECEMBRI 2018

Ľudová zabíjačka vo Vrbovom.

Vystúpenie dychovej hudby Duchovanka.

Program detí II. ZŠ.

Vrbovská kapela Matratz.

Divadielko pre deti v podaní profesionálnych umelcov z Trnavy.

Koncert Art Music Orchestra.

Vystúpenie Krojovanky zo Zemianskych Sadov.

Silvestrovské vystúpenie kapely LA3NO CUBANO.

Foto: PK
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ČO PRED 150 ROKMI SPOJILO BRNIANSKU FERDINANDSGASSE
A VRBOVSKÚ OTRUBNÚ ULICU?
V blízkosti hlavnej železničnej stanice v Brne na rohu Masarykovej ulice, pôvodne Ferdinandsgasse a ulice
nesúcej názov Bašty stojí impozantný, pamiatkovo chránený palác Padowetz. V roku 1838 – 1839 ho dal
ako prvý hotel v meste postaviť bohatstvom oplývajúci občan Laurenz
Andreas Patritius Padowetz (1795
– 1869), a to práve v čase, keď sprevádzkovali železničnú trať Viedeň
– Brno. V období socializmu tam sídlil
legendárny bufet a na poschodí
reštaurácia, ktorá po zmenách funguje dosiaľ. Prečo o tom píšeme
v Hlase Vrbového?
Je to aj z toho dôvodu, že ubytovacie
služby zariadenia využili i niekoľkí zámožnejší Vrbovčania. Konkrétny doklad
o tom nám zachovala dobová tlač. Noviny Moravská orlica zaznamenali, že medzi tými, ktorí prišli 17. marca 1863
do Brna a ubytovali sa v hostinci s honosným názvom U rakouského císaře, čo je
vlastne iné pomenovanie pre hotel Padowetz (Padovec), bol aj „Rudolf Boróczy,
majiteľ statku z Uher“, ktorý sa narodil
12. novembra 1821 vo Vrbovom v miestnej šľachtickej rodine. Pohnútky pre jeho
cestu na Moravu nie sú nám známe.

O tesnejší vzťah Vrbového a tohto
miesta v Brne sa však pred rovným poldruha storočím zaslúžilo jedno z detí majiteľa hotela. Podnikateľ a statkár Laurenz Padowetz ich mal požehnane – až
dvadsať. S prvou manželkou Karolínou
Turetschekovou (1797 – 1839) päť dievčat a štyroch chlapcov a s druhou Amáliou Raablovou (1819 – 1884) osem dievčat a troch chlapcov. Prvý syn z druhého
manželstva Camillo Mária Konrád (* 6.
11. 1843) sa zahľadel do dievčaťa z Vrbo-

vého a vzal si ju za ženu. To sa doteraz
nevedelo, resp. nebolo zverejnené. Internetová encyklopedie dějin Brna uvádza,
že Camillo „... poprvé se oženil s Gabrielou (příjmení neurčeno)...“
Chýbajúce údaje sme zhodou okolností našli vo vrbovskej r.-k. matrike sobášených. Je v nej po latinsky poznačené, že
23. novembra 1869 vstúpil vo Vrbovom
do stavu manželského 26-ročný pán
Camillus Maria Conradus Padovetz, penzionovaný cisársko-kráľovský poručík,
zákonitý syn pána Laurentia Padovtza,
majiteľa nehnuteľností, a jeho manželky
Amálie, rodenej Raablovej, pochádzajúci
z metropoly Moravy Brna. Jeho nastávajúcou bola panna Gabriela Krajčovichová, zákonitá 21-ročná dcéra pána Antona
Krajčovicha, vrbovského šľachtica, advokáta a komposesora a panej Otílie Očkaiovej. Nevesta má ako rodisko uvedený
Hlohovec a bydlisko Vrbové č. 323. Svedkami boli pán Matej Ravas, šľachtic
a komposesor v Novom Meste nad Váhom a pán Štefan Sále, šľachtic a komposesor vo Vrbovom. Manželský zväzok
požehnal vtedajší vrbovský farár Anton
Lörinci (1799 – 1884). V matričnej poznámke je uvedené, že ženích dostal na
sobáš súhlas od cisársko-kráľovskej vojenskej autority a že úmysel ženícha
a nevesty vziať sa bol tri razy ohlásený aj
v Katedrále sv. Petra v Brne ako farskom
kostole ženícha.
Camillo sa v ranej mladosti rozhodol
pre dráhu vojaka. Vo veku 17 rokov, roku
1860, je zaznamenaný ako kadet 67. pešieho
pluku
Rakúskej
cisárskokráľovskej armády, to isté platí aj ďalšie
štyri roky. V r. 1864 dosiahol hodnosť
podporučíka (Die Unterlieutenant 2. Cl.).
Počnúc 25. októbrom 1868 ho uznali za
dočasného invalida a penzionovali. Odvtedy býva uvádzaný ako vyslúžilý poručík. Zrejme za účasť na prusko-rakúskej
vojne v roku 1866
získal Vojnovú
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medailu (Kriegsmedaille), vyznamenanie
udeľované od r. 1873. Niektoré zdroje informujú, že neskôr zastával funkciu hlavného oficiála Severnej železnice cisára
Ferdinanda, na ktorú bola od r. 1848 napojená i Bratislava. K roku 1912 bol revidentom 13. trate Severnej železnice (k. k.
Revident der Nordbahn, Linke Bahngasse 13).
Čo vieme bližšie o vyvolenej Camilla
Padowtza a jej príbuzenstve?
Gabriela pochádzala z významnej vrbovskej šľachtickej rodiny. Jej starý otec
Jozef sa pôvodne volal Krajčírovič, až
v r. 1821 je doložený ako Krajčovič, čo potom on aj jeho potomkovia dôsledne používali. Mal postavenie panského úradníka. Najprv pracoval ako hospodársky
správca (špán) Erdödyovcov v Nižnej
a neskôr účtovník (rationista) Erdödyovcov v Piešťanoch. Gabrielin otec Anton sa
narodil 17. januára 1811 v Nižnej, stal sa
právnikom a spoluvlastníkom panského
majetku vo Vrbovom, kde sa aj usadil na
Otrubnej ulici č. 323, čo je starobylý slovenský názov dnešnej Hviezdoslavovej
ulice. Za manželku si vzal o rok mladšiu
šľachtičnú Otíliu Johannu Apolóniu Očkaiovú. S ňou splodil viacero detí, všetky
– okrem Gabriely – sa narodili vo Vrbovom. Najstarší syn Koloman sa dal najprv
na kňazskú dráhu, ale neskôr sa preorientoval na právo a stal sa publicisticky
činný. Získal titul doktora filozofie. O synoch Jurajovi a Štefanovi vieme, že k roku
1869 boli vojakmi.
Gabriela sa narodila 12. decembra
1848 v Hlohovci, ale spolu s rodinou žila
od detstva vo Vrbovom, a to až do sobáša. Potom sa spolu s manželom, ktorý
začas tiež býval vo Vrbovom, presťahovali do Bratislavy. Tam sa im 12. júla 1870
narodila dcéra Melánia Judita Amália Otília a o niečo neskôr, 9. januára 1872, syn
Artúr Ignác. Mladá matka sa však z detí
dlho netešila. Už 5. októbra 1872 v Bratislave ani nie 24-ročná zomrela (apoplexia nervorum). Rýchlo nasledovala svojich rodičov, ktorí sa obaja pobrali z tohto
sveta v predchádzajúcom roku.
V roku 1874 sa Camillo v Bratislave
znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa
stala Mária Gulliková z Rábu (Győr, Maďarsko). Tá rozmnožila jeho potomstvo
prinajmenšom o troch synov a jednu
dcéru. 4. januára 1875 sa im v Bratislave
narodil Edmund Ernest, 2. januára 1876
Alexander Lamonel Edgar, 15. januára
1877 Valeriána Mária Berta a 15. júna
1878 Edmund Ladislav.
Ešte poznamenávame, že meno Padowetz pôsobí na nás dosť zvláštne kvôli
jeho nemeckému pravopisu. Ako domáce slovo ho však pozná už Prešporský
slovník asi z druhej polovice 14. storočia.
V ňom je pri výraze padovecz latinský ekvivalent Patoviensis.
Ľubomír BOSÁK – Patrik KÝŠKA

Potomstvo Antona Krajčoviča a Otílie Očkaiovej
Rodičia
Meno

Narodenie
Dátum

Miesto

ANTON František
Krajčovič

17. 1. 1811

Nižná

OTÍLIA Johanna
Apolónia Očkaiová

9. 2. 1812

Očkov

Sobáš

Úmrtie
Dátum

Miesto

19. 10. 1871
?
3. 3. 1871

Vrbové
Vrbové

Deti
Meno

Narodenie

Sobáš

Úmrtie

Dátum

Miesto

MÁRIA Terézia
Anna

8. 12. 1841

Vrbové

?

po 1870

?

KOLOMAN Teodor
Edmund

6. 10. 1843

Vrbové

?

po 1900

?

HELENA Antónia
Paulína

17. 1. 1845

Vrbové

?

po 1869

?

JURAJ Rudolf
Anton

25. 4. 1846

Vrbové

?

po 1869

?

12. 12. 1848

Hlohovec

GABRIELA
ŠTEFAN Pavol
Anton

2. 2. 1851

Camillo Padowetz
23. 11. 1869 Vrbové

Vrbové

?

Dátum

Miesto

5. 10. 1872

Bratislava

po 1869

?

Potomstvo Camilla Padowtza a Gabriely Krajčovičovej
Rodičia
Meno
CAMILLO Mária
Konrád Padowetz
GABRIELA
Krajčovičová

Narodenie
Dátum

Sobáš

Miesto

6. 11. 1843

Brno

Úmrtie
Dátum

Miesto

po 1912

?

23. 11. 1869 Vrbové
12. 12. 1848

Hlohovec

5. 10. 1872

Bratislava

Deti
Meno
Melánia Judita
Amália Otília
Artúr Ignác

Narodenie
Dátum

Sobáš

Miesto

12. 7. 1870

Bratislava

?

9. 1. 1872

Bratislava

?

Úmrtie
Dátum

Miesto

?

?

po 1895

?

Potomstvo Camilla Padowtza a Márie Gullikovej
Rodičia
Meno
CAMILLO Mária
Konrád Padowetz
MÁRIA Gulliková

Narodenie
Dátum

Sobáš

Miesto

6. 11. 1843

Brno

?

1874 Bratislava

Györ

Úmrtie
Dátum

Miesto
?

po 1912

?

po 1878

Deti
Meno

Narodenie
Dátum

Miesto

Sobáš

Úmrtie
Dátum

Miesto

Edmund Ernest
Judita (sic!)

4. 1. 1875

Bratislava

---

Alexander Lamonel
Edgar

2. 1. 1876

Bratislava

?

?

?

Valeriána Mária
Berta

15. 1. 1877

Bratislava

?

?

?

Edmund Ladislav

15. 6. 1878

Bratislava

Margaréta Frantová
19. 7. 1921 Mariazell

?

?

6. 6. 1875

Bratislava
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