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Najstarší prenajímateľ pôdy vo Vrbovom
Spomína na tancovačky, opekačky
a tiež i na preteky vo vodnom lyžovaní,
pri ktorých bol.
Ale, moja zvedavosť neutíchala.
V dnešnej dobe by sme asi všetci chceli
recept na dlhovekosť, no tiež na sviežu
myseľ. Asi moju otázku počul veľakrát...
no nespýtajte sa. Na recept... recept na
život. Čakali by ste odpoveď ako športoval, ako je to liekmi alebo dobrým lekárom. NIE. Odpoveď bola jednoduchá.
„V záhrade som mal veľa orechov, tie som
ešte v šupke pozbieral a dal na priedomie
sušiť, orechy sme jedli stále.“ Ďalšia
– prekvapivá odpoveď bola, že nepije
veľa rokov kávu a pohárik mu tiež nič
nehovorí. A nechodí k lekárom. Ale
zato fľaštička alpy musí byť. Natiera si
ňou každý deň nohy a hrudník, niekoľkokrát. I počas nášho rozhovoru bola
na stole. „Viete, keď sa ráno zobudím,
prvé čo spravím – skúsim tep... keď je slabý... natriem sa alpou a žijem.“ Tiež veľmi jednoducho podotkol, že je teraz
doba zlá a žijeme nie dobrý život. „Kedysi sa žilo ľahšie.“ Súhlasím, žilo.

Kde bolo, tam bolo - v jednej rodine, v mestečku Vrbové s veľkým
krikom prišiel na svet malý Janíčko. Je to už takmer 100 rokov. Tak,
ako začína tento článok... rozprávkovo... nie je to rozprávka,
ale realita.
Pred pár mesiacmi som mala tú česť
robiť rozhovor s týmto zázračným pánom. Priam rozprávkovým. Ján Borovský, narodený 22. októbra 1919 – muž,
ktorý i napriek svojim krásnym 99 rokom je stále vitálny, mi porozprával
o svojom živote. Narodil sa vo Vrbovom do roľníckej rodiny, ako stredný
syn. Prežil svojich dvoch bratov, Michala a Vladimíra. Bol šikovným žiakom,
absolvoval tri triedy meštianky, 4. triedu meštianky (ročný kurz) vo Vrbovom
a dvojročnú obchodnú školu v Trenčíne. Jeho prvým zamestnaním bola prá-

ca pokladníka vo Vrbovom. So zvláštnou hrdosťou v hlase spomína: „Pracoval som 15 rokov v zlom prostredí. Všade bol neznesiteľný zápach. Ale mňa,
ako jediného posielali do lekárne: „Borovský, jednu zelenú vôňu...,“ tak som
utekal a priniesol. Pracoval v Lučenci,
v Piešťanoch i Trnave ako pokladník,
účtovník. Keď sa spýtate v meste ľudí,
ktorí Janíčka poznajú, povedia len: „veľmi šikovný a vážený človek“. „Janíčko?...
dobrák od kosti.“ A keby ste boli s ním,
tak uveríte. Dobrotou, milotou a „životom“ nasiaknutý vysoký pán.
Keď mal štyridsať, zavítala k nemu
láska, ktorá bola na celý život. Z lásky
vzišli dve deti. Syn a dcéra.
V šesťdesiatke odišiel do dôchodku,
no i tak na prácu nezanevrel. Zavialo ho
na priehradu vo Vrbovom, kde sa staral
o dovolenkárov. No, čiperný to muž.

V domove dôchodcov je od jeho 85
rokov. Na život nezanevrel, tancoval,
spieval... zúčastňoval sa súťaží...
a s ľahkosťou, skromnosťou žije ďalej.
Počas nášho rozhovoru sa veľa smial,
podrobne popisoval ako žil. Stačilo zatvoriť oči a spolu sme sa preniesli do
života... jeho života.
Zvedavý bol na pána predsedu – Peťa
Nižnanského, tiež na to, ako Poľnohospodárske družstvo prosperuje.
Tento čarovný pán je hrdý na to, že
má pôdu, ktorú PD Vrbové obrába, je
rád, že to „jeho“ zostalo „domácim“,
lebo naše malé mestečko Vrbové je
jeho svet plný spomienok, nádejí
a jeho ŽIVOTA.
Nestane sa často, že máte možnosť
byť v prítomnosti človeka, ktorý prežil
nielen mnoho rokov, ale zažil i historické a technické zmeny. 100 prekrásnych
rokov. A ja sa mu chcem i takto poďakovať, že si našiel na mňa čas a absolvoval so mnou cestu jeho životom.
Do ďalších rôčkov mu prajem more
zdravíčka, energie a chuti žiť.
Z. SIBLÍKOVÁ
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 14. februára 2019.

Uznesenie MsZ č. 1/II/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie
na vedomie správu o hospodárení MFK za
rok 2018.
Uznesenie MsZ č. 2/II/2019
MsZ berie na vedomie správu o hospodárení Združenia športových klubov za rok
2018.
Uznesenie MsZ č. 3/II/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške
43 200 € Mestskému futbalovému klubu Vrbové na prevádzkovanie priestorov Mestského futbalového štadióna a na zabezpečenie športovej činnosti na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplácané na účet
MFK mesačne po dobu 12 mesiacov vo výške 3 600 € a vyúčtovanie bude vykonávané
štvrťročne, t. j. k 30. aprílu; 31. júlu; 31. októbru a 15. januáru bežného roka. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie
k stanovenému termínu nebude dotácia
v ďalšom mesiaci vyplatená.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 4/II/2019
MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 10 800 € pre MFK – futbalová mládež na
prevádzkovanie činnosti mládežníckeho futbalu na rok 2019. Finančné prostriedky
budú vyplácané na účet MFK mesačne po
dobu 12 mesiacov vo výške 900 €
a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne,
t. j. k 30. aprílu; 31. júlu; 31. októbru a 15.
januáru bežného roka. V prípade porušenia
povinnosti zúčtovania dotácie k stanovenému termínu nebude dotácia v ďalšom mesiaci vyplatená.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 5/II/2019
MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výš.
€ organizácii Združenie športových
ke 7 500
klubov mesta Vrbové na športovú činnosť
v roku 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Združenia športových klubov v troch termínoch, v mesiaci marec
2019 sumu vo výške 2 500 €, v mesiaci máj
2019 sumu vo výške 2 500 € a v mesiaci august 2019 sumu vo výške 2 500 €. Vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december
2019.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 6/II/2019
MsZ berie na vedomie Správu o činnosti
hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2018.
Uznesenie MsZ č. 7/II/2019
MsZ schvaľuje Plán činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2019.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 8/II/2019
MsZ schvaľuje Dodatok č. 3 Štatútu mesta
Vrbové s navrhovanou zmenou.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 9/II/2019
MsZ schvaľuje Dodatok č. 1 Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 10/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A),
bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Vrbové a na základe
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
pozemku parcela registra „C“ č. 2000/2
o výmere 3 178 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.
3313, podiel 1/1 v celosti, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mgr. Angelika Bezáková,
Piešťany za cenu 5,00 €/m2, čo pri celkovej
výmere parcely predstavuje sumu vo výške
15 890,00 eur, ktorá bude vyplatená v troch
splátkach nasledovne:
sumu vo výške 5 300,00 € v termíne
do 31. marca 2019;
sumu vo výške 5 300,00 € v termíne
do 31. mája 2019;
sumu vo výške 5 290,00 € v termíne
do 30. júna 2019.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 11/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A),
bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Vrbové a na základe
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
parcela registra „E“ č. 1263 o výmere 72 m²,
druh pozemku – orná pôda, zapísaná na LV
č. 4093, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve: Juraj Hanich, Veľké Orvište, podiel
2/9 v celosti za sumu vo výške 80,00 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 12/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A),
bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Vrbové a na základe
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
parcela registra „E“ č. 1365/1 o výmere
12 m², druh pozemku - orná pôda, zapísaná
na LV č. 3349, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve: Juraj Hanich, Veľké Orvište,
podiel 10/36 v celosti za sumu vo výške
16,65 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 13/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A),
bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Vrbové a na základe
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
parcela registra „E“ č. 1367/1 o výmere 10 m²,
druh pozemku - orná pôda, zapísaná na LV č.
3349, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve: Juraj Hanich, Veľké Orvište, podiel 10/36
v celosti za sumu vo výške 13,85 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 14/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:

parcela registra „C“ č. 389/22 o výmere 56 m²,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 4205, ktorá je v podielovom
spoluvlastníctve: Mária Matejková, Vrbové, podiel 38/80 (t. j. 26,60 m2) v celosti za sumu vo
výške 133,00 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 15/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV 1661:
parcela registra „C“ č. 385 – záhrady o výmere
579 m2 bola na základe Geometrického plánu
č. 12/2019 zo dňa 10. januára 2019 rozdelená na
parcelu reg „C“ č. 385/1 – záhrada o výmere 565
m2 a na parcelu reg „C“ č. 385/2 – záhrada o výmere 14 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 385/2
– záhrada o výmere 14 m2, ktorá
je
v podielovom spoluvlastníctve:
1. Magdaléna Jakúbková, Vrbové, podiel
76/320 (t. j. 3,325 m2) v celosti za sumu
vo výške 16,62 eur;
2. Mária Matejková, Vrbové, podiel
38/320 (t. j. 1,662 m2) v celosti za sumu
vo výške 8,31 eur;
3. Monika Kleinová, Vrbové, podiel
38/320 (t. j. 1,662 m2) v celosti za sumu
vo výške 8,31 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 16/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV 1661:
parcela registra „C“ č. 386 – záhrady o výmere
491 m2 bola na základe Geometrického plánu
č. 12/2019 zo dňa 10. januára 2019 rozdelená na
parcelu reg „C“ č. 386/1 – záhrada o výmere 478
m2 a na parcelu reg „C“ č. 386/2 – záhrada o výmere 13 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 386/2
– záhrada o výmere 13 m2, ktorá
je
v podielovom spoluvlastníctve:
1. Magdaléna Jakúbková, Vrbové, podiel
76/320 (t. j. 3,087 m2) v celosti za sumu
vo výške 15,43 eur;
2. Mária Matejková, Vrbové, podiel 38/320
(t. j. 1,543 m2) v celosti za sumu vo výške
7,72 eur;
3. Monika Kleinová, Vrbové, podiel 38/320
(t. j. 1,543 m2) v celosti za sumu vo výške
7,72 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 17/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4194:
pozemok parcela registra „E“ č. 3688/101,
o výmere 7 088 m², druh pozemku – orná pôda,
zapísaný na LV č. 4194, podiel 1/50 v celosti (t. j.
141,76 m2), ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Roman Kočka, Vrbové za cenu 5,00 €/m2,
čo pri výmere parcely a podielu p. Kočku pred-
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stavuje sumu vo výške 708,80 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 18/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. I., §2, ods. 10
- dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi
pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Námestí
sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými
nájomnými bytmi v meste Vrbové pridelenie
voľného nájomného jednoizbového bytu č. 27 na
prvom poschodí v bytovom dome na Ul. J.
Zigmundíka č. 295/4 novému nájomníkovi:
- Lukáš ŽILKA, Vrbové.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 19/II/2019
MsZ schvaľuje v súlade s čl. I., §2, ods. 10
- dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi
pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Námestí sv.
Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými
bytmi v meste Vrbové pridelenie voľného
nájomného jednoizbového bytu č. 6 na prvom
poschodí v bytovom dome na Sídl. 9. mája

č. 322/25 novému nájomníkovi:
- Anton MADŽO, Vrbové.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 20/II/2019
MsZ schvaľuje prenájom nebytového priestoru
ktorý sa nachádza v budove s. č. 495, orientačné
číslo 2, a to v pasáži Beňovského na pravej strane
v prednej časti od Ulice M. A. Beňovského
vo Vrbovom, o celkovej výmere 55,20 m2, formou
obchodnej verejnej súťaže od 1. mája 2019 na
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou
lehotou.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 21/II/2019
MsZ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej
súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme
nebytového priestoru“ na nájom nebytového
priestoru, nachádzajúceho sa v pasáži Beňovského na pravej strane v prednej časti od Ulice M.
A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej výmere
55,20 m2. Budova je vedená na LV 1900
vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna
výška nájomného je stanovená na 46 €/m2/rok.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Pokračovanie na strane 6.

Trnavská župa vyhlasuje výzvy na predkladanie
žiadostí o dotáciu
Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia TTSK č. 45/2018
a 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK.

Výzva Trnavského samosprávneho
kraja č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov
Trnavskej župy“ pre organizácie.

Celkový objem rozpočtu TTSK vyčlenený v roku 2019 na poskytovanie dotácií predstavuje 750 000 eur, z ktorého
je 70 % (525 000 eur) určených na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 44/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK
a 30 % (225 000 eur) určených na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 45/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK
obciam.

Výzva Trnavského samosprávneho
kraja č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít
zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy“ pre
organizácie.

Žiadosti o dotáciu vyplňte v ONLINE
FORMULÁRI Trnavského samosprávneho kraja na adrese:
https://trnavavuc.egrant.sk/
Bližšie informácie k jednotlivým výzvam:

Výzva Trnavského samosprávneho
kraja č. 3/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe“ pre organizácie.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné zaregistrovať najneskôr dňa 15.
marca 2019.
TTSK

Naši jubilanti
Juraj MITOŠINKA
Alica BURZÍKOVÁ
Mária KOHUTOVIČOVÁ
Ľubica KUBAĽÁKOVÁ
Jozef KORENAČKA
Miroslav KUČERA
Miroslav VITTEK
Marta DELEA
Jozef MASÁR
Oľga BÖHMOVÁ
Zdenka KOREŇOVÁ
Anna KOCHANOVÁ
Peter ŽAČOK
Mária KRÁĽOVÁ
Jozef BOGORA
Ľudovít HLAVÁČIK
Terézia KOZÁKOVÁ
Miroslav PAKAN
Ing. Ivan HAVRLENT
Blažena JOBUSOVÁ
Miroslav KOŠTÁL
Edita BENEDIKOVIČOVÁ
Oľga OSTRUŽÁROVÁ
Anna MITTEROVÁ
Anna KRÁLOVÁ
Anna HELIOVÁ
Juliana STOLÁROVÁ
Emília ILENČÍKOVÁ
Anna SUROVČÍKOVÁ
Oľga BALIŠOVÁ
Mária HERIÁNOVÁ
Mária PAKANOVÁ
Jolana PEKNÍKOVÁ
Anna RAVASOVÁ
Kvetoslava TAKÁČOVÁ
Helena GONDÁLOVÁ
Helena VLHOVÁ
Anna MIKULIČKOVÁ
Anna BOSÁKOVÁ
Jozefína STOLÁROVÁ
Otília SVÍTKOVÁ

Srdečne blahoželáme !
Pozývame Vás
na diakonskú vysviacku
Vrbovčana

Dott. Mgr. Petra Juhása,
ktorá sa uskutoční
v sobotu 2. marca o 10.00 hod.
v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom.
Deti na karnevale upútal kúzelník. Viac o podujatí v budúcom čísle.

Vysviacku udelí Mons. Ján
Orosch, trnavský arcibiskup.
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Náš kraj v polovici 19. storočia
Čitateľom Hlasu Vrbového sprostredkovávame veľmi pekný opis nášho regiónu, ktorý pred 165 rokmi uverejnili Slovenské noviny, úradné noviny viedenskej
vlády pre Slovákov, ale prevzal ho aj český beletristický týždenník Lumír. Článok bol pôvodne napísaný v slovakizovanej češtine, tzv. staroslovenčine. Kvôli
lepšej zrozumiteľnosti sme ho preložili do modernej slovenčiny. Vznikol v súvislosti s odhalením pamätníka Jána Hollého (1785 - 1849) na Dobrej Vode v roku
1854. Spomína sa v ňom priamo aj naše mestečko. Hoci je publikovaný pod
značkou, jeho autorstvo sa podarilo určiť. Napísal ho mladý, 29-ročný, rozhľadený učiteľ, národný buditeľ, historik, archeológ a etnograf Anton Slavomil Intibus, ktorý sa narodil v r. 1825 v Ludaniciach v zemianskej rodine. Môžeme
o ňom hovoriť ako o prvom slovenskom „školenom“ archeológovi. Patril k žiakom pražského univ. prof. Jana Erazima Vocela. Je o ňom známe, že bol Jánovi
Hollému dobrým „mladým priateľom“, i keď ich vo veku delili štyri desaťročia.
Náš slávny básnik mu dokonca daroval na pamiatku svoju fajku.
Dostali sme od jedného z našich najúprimnejších rodomilov ďalší obšírny opis nedávnej
slávnosti na Dobrej Vode, totiž odhalenie
pomníka J. Hollého, z ktorého nemeškáme
podať zaujímavý topograficko-historický opis
toho kraja, v ktorom náš zvečnený básnik úradoval a básnieval. Veľactený pán dopisovateľ
nám to láskavo prepáči, že druhú čiastku jeho
článku, opis onej slávnosti, ako ho z čísla 59
poznáme, vynecháme.

dobrovodskom cintoríne], zatienený
bujnými lipami, leží na pahrbku, pod
ktorým pri kostole z priehľadného
žriedla, podobného malému jazeru,
prýšti Blava, ženúca sa lepokrásnym
Škalovským údolím[2] dolu na žírne nedohľadné trnavské roviny.
Sama pôda tohto vidieka je pre bádateľa starožitností a vlasteneckých dejín
nadmieru dôležitá. Z temien okolitých

Vysoké Hradiščo - tajomný, umelo vytvorený, vŕšok uprostred Dechtíc.
Okolie Dobrej Vody sa úplne zhoduje
s duševnou povahou nášho nesmrteľného pevca [Jána Hollého]. Nie je ono
síce také otvorené a rozkošné ako
v Maduniciach rozložených na čarokrásnom Považí, kde on zvlášť v kvetnatom laze Mlíča spísal väčšiu čiastku
svojich výborných diel; avšak je ono
plné divokých krás zádumčivo-romantickej prírody.
Okolo malebne rozloženého mestečka [Dobrá Voda][1] rozprestierajú sa
meňavé nivy, šťavnaté lúčiny a plodonosné sady, obrúbené dookola vencom temných hôr, po ktorých sa tu
a tam pnú smelo strmiace skaliská, pokryté jasnolesknúcimi sa krovinami,
alebo kobercom drobnulinkého machu. Hrob zvečneného básnika [na

vrchov otvára sa, zvlášť pomocou ďalekohľadov, prenikavo krásny výhľad na
mnohé pamätné miesta Slovenska.
V dobrovodskom okolí, honosiacim sa
rumami starošedého hradu, bol – podľa povestí kolujúcich medzi ľudom
– údajne chytený zlopovestný Švehla,[3]
ktorý vyviazol z kostolianskej pevnosti.
[4] Nad Škalovským údolím dvíhajú sa
zasa dávnoveké rozľahlé „ohrady“,[5]
nazývané od tunajšieho ľudu Hradište
a najvyššie ich násypy Šidlová[6].
V mestečku Dechtice, ktoré je od
týchto pamätných „ohrád“ len asi na
štvrť hodiny vzdialené, čnie zasa pohanské hradište, ako nám ho Zorian
Chodakovský[7] opísal, na ktorom pred
vekmi naši modloslužobní predkovia
žertvy (obete), hody a iné radovánky

odbavovali. V susedstve neďalekého
mestečka Chtelnica, rozprestierajúceho sa v dlhom rade pri úpätí hôr, ozdobeného zrúcaninami gotického chrámu,[8] vybudovaného ešte za čias kráľa
Mateja Korvína, tiež sa nachádzajú rozličné „starotiny“. Vpravo od tohto posledne zmieneného mestečka rozkladá
sa pod vrchmi gotickým kostolom tiež
sa honosiace Vrbové, domov grófa Beňovského, slovenského šľachtica povestného nielen pre sprisahanie na
Kamčatke, ale i pre svoje kraľovanie
na ostrove Madagaskar. Potom na tej
istej čiare vidieť úhľadné mestečko
Čachtice, chýrne jednak svojím gotickým chrámom, podobným pevnôstke,
náležiacim niekedy vraj husitom a neskôr protestantom, tak i svojím hradom, ktorého najstaršie osudy sú síce
zahalené závojom šedej dávnovekosti,
mená, ale i deje jeho neskorších majiteľov: ako Orságovcov, Nádašdyovcov,
zvlášť však pre svoju samoľúbosť nešťastnej ukrutníčky Alžbety Bátoriovej,
ako i Drugeta z Humenného (de Homona) a Coborovcov sú dosť známe. Napokon neďaleko Čachtíc, pri nebotyčnej Javorine, sa rozkladá Nové Mesto
nad Váhom, ktoré bolo za čias posledného Rákociho povstania ešte dosť
pevne ohradené, v terajšej dobe je ale
veľmi známe prepošstvom a chrámom,
ktorého zakladateľom bol Štibor beckovský.
Ale čo sa to tam na spanilom, usmievavom Považí, z najvyššieho výbežku pohoria tematínsko-hlohoveckého, smelo pnie do oblakov ako nejaké orlie
hniezdo? Je to hrad Tematín, bývalé
sídlo Mikuláša Berčéniho. Od zborenín
tohto hradu len asi dve hodiny ďalej
k juhu rozprestierajú sa za stromami
poloukryté Piešťany, mestečko svetoznáme svojimi hojacimi prameňmi
a zrúcaninami nádherného chrámu
templárov (v bežnej reči ľudu „červených mníchov“).[9] – Na ďalekosiahlej
rovine medzi nesčíselnými ľudnatými
dedinami belejú sa, takmer pri samých
Piešťanoch, úhľadné Krakovany, kedysi
pevnosť, tak ako vzdialenejšia Krupá
(Korompa) obľahnutá od mocného
pána Váhu Štibora beckovského. Medzi
poslednými dvoma obcami vidno vyššie zmienené Kostoľany (Fanum Scti
Viti). Na vinoplodnom predhorí vznášajúcom sa priamo za nimi leží staroslovanský Hlohovec (Galgócz, Freistadtl,
ľudovo po slovensky Frašták), bývalé to
vlastníctvo rodiny Gorjanskej (Gara),
Salm a Forgáčovcov, teraz však majetok erdödyovský. Samo mestečko Hlohovec honosilo sa niekedy gymnáziom
a tlačiarňou a dosiaľ sa uprostred neho,
v susedstve starého gotického chrámu,
vznáša do výsosti napolo rozpadnutý
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minaret (turecká veža), ako jediná pamiatka na smutné časy musulmanskej
poroby. V najnovšej dobe stal sa Hlohovec pamätným smrťou našich mladých mučeníkov Vilka Šuleka († 20. októbra 1848) a Karola Holubyho († 26.
októbra 1848), vydaných na smrť na šibenici revolučným maďarským súdom,
zriadeným v Hlohovci.

na zelených predvýšinách Tatier[10] dvíha sa zámok Červený Kameň (Bibersburg), opanovaný v trinástom storočí
Přemyslom Otakarom II., potom majetok
osobitnej vetvy grófov svätojursko-pezinských a neskôr prebohatej nemeckej
rodiny fuggerovskej z Augsburgu, napokon sídlo grófskej rodiny Pálfiovcov. Neďaleko tohto zámku, pod Svätomikulášskym vysokánom (Vetterling),[11]
trúchlia rozvaliny Smoleníc, hradu kedysi v držbe Ungnádovcov
a Erdödyovcov, teraz prináležiaceho takisto grófskej rodine Pálfiovcov. Ešte v dobe poslednej
odbojnej Rákociho vzbury bol silno ohrozený. Zámok Smolenice
je tiež v rozprávaní obyčajného
ľudu pamätným, pretože tu dokonal svoj život sok Jánošíka,
zbojník Rajnoha,[12] zavesený na
šibenicu, ktorý sa na Slovensku
podnes nachádza na tisíckach
obrazov so svojimi spoludruhmi
Surovcom atď. v súkromných domoch a zvlášť po hostincoch.
Pri Smolenickom hrade počína
sa Biela hora, ktorá sa tak nazýva
v najužšom zmysle slova pre svoZrúcaninu gotického kostola Chtelničania je zloženie z vápenného kameňa.
Cez ňu vedie hradská, cesta
upravili na kaplnku.
z Moravy do Trnavy, výborne udrOd Hlohovca len asi na štvrť hodiny je žiavaná. Niekedy však jej úžľabie slúžilo
vzdialená pevnosť Leopoldov, založená rozličným ozbrojeným zástupom na preroku 1665 po odtiahnutí Turkov z Hlo- chod do požehnaných rovín, rozprestiehovca cisárom Leopoldom I. Za Hlohov- rajúcich sa medzi Dunajom a Váhom.
com trochu ďalej velebne sa na vzdiale- Menovite tadiaľto tiahli do Uhorska hunom obzorníku rozkladá vežatá Trnava, siti, neskôr zasa – ako to vysvitá z nejedno z najpamätnejších miest na Slo- meckých letopisov „habánskych“ – dranvensku nielen pre dejepisné udalosti, covali tu nie jeden raz krvilačné
krásne a čiastočne starodávne budovy, osmanské hordy a divá neviazaná kukedysi kvitnúce vysoké školstvo, lež i pre rucká zberba Bočkaia, Betlena, Tökölirozsiahly obchod. Vľavo zase od Trnavy ho a Rákociho. Na samom vrchole

bielohorského pohoria vidno rozsiahle
násypy, medzi ľudom napospol známe
ako Čertova brázda[13]. Pri jeho úpätí
leží slovenská dedina Nádaš,[14] kde
býva každý rok v pondelok na Turíce
(Svätého Ducha) verejne korunovaná
ružovým vencom najcnostnejšia panna. Je to chýrna „ružová nádašská slávnosť“. Neďaleko tohto miesta sa rozkladajú uprostred hustých hôr rumy
svätokatarínskeho kláštora, kde ctený
otec Benignin Smrtník[15] spísal svoje
diela náboženského obsahu, v susednom zasa Naháči žil povestný Fándly,
jeden z najplodnejších spisovateľov
Bernolákovej školy.
Oj! ako mnohonásobné – radostné
i žalostné – príbehy nám tieto miesta
pripomínajú a nové vidiny z rozohriateho ducha vyludzujú! – Niet teda divu,
že väčšia čiastka obecenstva zhromaždeného k pocte zvečneného pevca bola
rozjímaním týchto pamiatok k nastávajúcej duševnej slávnosti čím najvážnejšie pripravená.
(N-c.)
(N-c.): Světozor. Nejbližší okolí Dobré
Vody. In: Slovenské noviny (Viedeň), 27.
máje 1854, č. 62, s. 248.
N-c.: Směs. In: Lumír : Beletristický
týdenník (Praha), IV. ročník, 1. 6. 1854,
I. diel, č. 22, s. 527 – 528.
Preložili, úvodom a vysvetlivkami doplnili
Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

VYSVETLIVKY
[1] Za feudalizmu a krátko potom sa sídla delili na kráľovské mestá
(civitas), mestečká (oppidum) a dediny (possesio). Medzi mestečká
patrili spravidla obce, ktoré získali jarmočné privilégiá.
[2] Škalová – údolie medzi Dobrou Vodou a Dechticami, nachádza sa
tam rovnomenná osada, niekedy zaznamenávaná ako Skalová, Píla
Skalova (1925).
[3] Jan Švehla (1420 – 1467) – vodca bratríkov. Jeho meno je vytesané na dobrovodskom pranieri stojacom v strede obce.
[4] Útočisko bratríkov vo Veľkých Kostoľanoch. Kráľovské vojsko ich
tam definitívne rozprášilo v r. 1467.
[5] Ohrady – valy.
[6] Šidlová hora ( 345 m n. m.) – po Kátlovskej hore (372,5 m n. m.)
druhý najvyšší vrch a zároveň severovýchodná hranica katastra
obce Dechtice, leží nad potokom Blava. Od severozápadného výbežku Šidlovej, sa vrstevnicou smerom na juh tiahne línia skál.
V niektorých častiach sú zreteľne viditeľné znaky po ťažbe od nástrojov, ako aj v podobe opracovaných, rovných skalných stien. Nie je
vylúčené, že práce v lome siahajú až do stredoveku.
[7] Zorian Chodakowski (1784 – 1825) – poľský šľachtic, etnograf
a archeológ. Podľa Štefana Janšáka a Jozefa Šimončiča poloha Vysoké Hradiščo v obci Dechtice je mohylou z praveku. Miestna povesť
hovorí o hrobe (hrobke) tureckého pašu.
Niektorí odborníci sa domnievajú, že ide o malý hrádok, opevnenie
typu motte bez predhradia. Na vrchole kopčeka stojí od r. 1736
Kaplnka Panny Márie z hory Karmel.

[8] Zo stredovekého Kostola sv. Jána v Chtelnici sa dodnes zachovalo len presbytérium, upravené na kaplnku.
[9] Zrúcaniny chrámu sa v Piešťanoch na Detvianskej ulici č. 9 zachovali do dnešných čias. Sú pamiatkovo chránené.
[10] Výraz Tatry sa v minulosti používal pre slovenské Karpaty všeobecne, teda zahŕňal i Malé Karpaty.
[11] Veterlín – je výrazný kužeľovitý vrch v pohorí Malé Karpaty medzi Smolenicami a Plaveckým Mikulášom (724 m n. m.), od ktorého
má aj svoj názov Svätomikulášsky vysokán.
[12] Rajnoha (Hrajnoha), vlastným menom Juro Maxa († 1738) – bol
zbojnícky kapitán, pochádzajúci z myjavských kopaníc, ktorého družina operovala na západnom Slovensku. Medzi jej príslušníkov patril aj zbojník Karlík, pochádzajúci z Vrbového.
[13] Čertova brázda – širšia priekopa a násypy pri ceste nad Trstínom smerom na Jablonicu. Val šiel po bývalej hranici medzi Nitrianskou a Bratislavskou stolicou kolmo na hradskú v dĺžke po oboch
stranách asi 200 krokov. O jej vzniku kolovali medzi ľudom mnohé
povesti. Vyoral ju vraj čert „na starej babe“ (zapriahnuc do pluhu
starú babu). Podľa Alojza Medňanského sa tu začiatkom 18. storočia
opevnil Očkai. O sto rokov neskoršie, v r.1805, tu zasa táborili ruské
vojská a v roku 1866 rakúska armáda.
[14] Nádaš - dnes obec Trstín.
[15] Benignus Juraj Smrtník (1650 – 1710) – slovenský kazateľ a prozaik, autor kníh v slovenskom jazyku.
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 22/II/2019
MsZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods.
1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších
predpisov
spôsob
prevodu
– odpredaj nehnuteľností – pozemkov určených
na výstavbu garáží v k. ú., Vrbové, KN reg. „C“:
1. p. č. 325/89 o výmere 20 m², druh pozemku
– zastavané plochy a nádvoria;
2. p. č. 325/96 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
3. p. č. 325/97 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
4. p. č. 325/98 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
5. p. č. 325/106 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
6. p. č. 325/107 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
ktoré sú zapísané na LV č. 1900 – formou
obchodnej verejnej súťaže za minimálnu
cenu 24,00 €/m².
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 23/II/2019
MsZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2,
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nehnuteľností - pozemkov
určených na výstavbu garáží v k. ú., Vrbové, KN
reg. „C“:
1. p. č. 325/89 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
2. p. č. 325/96 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
3. p. č. 325/97 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
4. p. č. 325/98 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
5. p. č. 325/106 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
6. p. č. 325/107 o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom
úrade,
katastrálnom
odbore
Piešťany,
vo vlastníctve mesta Vrbové – pričom minimálna
cena za 1 m2 bola stanovená na 24,00 €.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 24/II/2019
MsZ schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
ako koridor vecného bremena:

a.

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b. užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetických zariadení
a ich odstránenie;
pre stavbu „TA-Vrbové Bytový dom 24BJ,
NNK“, ktorý bude riešený káblom NAYY
– 4x240, pre ktorú bude zameranie vecného bremena ako koridor šírky 1 m,
v prospech prevádzkovateľa distribučnej
sústavy, t. j. Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
v zmysle vyhotoveného geometrického
plánu č. 301/2018 zo dňa 5. februára 2018
vyhotoveného Geodetickou kanceláriu ZZ
TOPO, s. r. o., Trenčianska ul. č. 23, 821 09
Bratislava, s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí
v zmysle STN 73 6005 na pozemku EKN:
p. č. 1297/2 , reg „E“, LV 1900 o výmere
31 m², zaťažená výmera 16 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

tiež s dodržaním odstupu a rešpektovaním
už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle
STN 73 6005.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

23. februára zomrel vo veku nedožitých 92 rokov pedagóg

Rastislav Piovarči,
ktorý vo Vrbovom pôsobil v rokoch 1965 - 1975 ako učiteľ, zástupca riaditeľa a riaditeľ školy.

Uznesenie MsZ č. 25/II/2019
MsZ schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o dotáciu z Úradu
vlády SR na výstavbu detského ihriska
v meste Vrbové v rámci výzvy Podpora
a rozvoj športu na rok 2019,
2. spolufinancovanie mesta vo výške 5 %
z hodnoty predloženého projektu
v sume 600,00 eur.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Posledná rozlúčka so zosnulým
bude v piatok 1. marca o 14.30
hod. v Piešťanoch v dome smútku
na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

MsÚ

Prerušenie distribúcie elektriny
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľa povolenia
na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení vás informujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich
ochrannom pásme, budú dňa 7. marca 2019 bez dodávky elektriny nasledovné
ulice:
V čase od 8.00 hod. do 10.30 hod.:

6. APRÍLA č. 20/BL, 9. MÁJA č. 1, M. BEŇOVSKÉHO č. 13/VE, NÁM. J. EMANUELA č. 1/D1 , 1/D2, 1/D3, 1/D4, 2/D1, 2/D2, 2/D3, 2/D4, 3/D1, 3/D2, 3/
D3, 3/D4, 4/D1, 4/D2, 4/D3, 4/D4, 5/D1, 5/D2, 5/D3, 5/D4, 6/D1, 6/D2, 6/
D3, 6/D4, 7/D1, 7/D2, 7/D3, 7/D4, 8, 8/TS, 8/VE, 9/D1, 9/D2, 9/D3, 9/D4, 10,
11/D1, 11/D2, 11/D3, 11/D4, 12/D2, 12/D3, 12/D4, 13, 14/D1, 14/D2, 14/
D3, 15, 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, NÁM. SLOBODY č.
2 , 2/VS, 8, 8/PR, 10, SNP č. 2/OP, J. ZIGMUNDÍKA č. 4/T5 , 5/OP, 8/VS, 334,
345, 2623/1,2,3,4,5.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné
oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme.
Ing. Miroslav HARNOŠ, vedúci správy energetických zariadení
Viera ŽABKOVÁ, administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a. s.
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15. ročník plesu Gymnázia J. B. Magina vyvolal nespútanú tanečnú horúčku

Dňa 16. februára sme vo večerných
hodinách otvorili už 15. ročník reprezentačného plesu gymnázia. Táto spoločenská udalosť sa dlhodobo teší záujmu širokej verejnosti, avšak vysokú
úroveň tejto akcie by nebolo možné za-

chovať bez obrovskej zanietenosti rodičov žiakov gymnázia, podpory štedrých
sponzorov a mesta Vrbové. Za to im
patrí naša veľká vďaka!
Už samotná retro výzdoba v štýle
päťdesiatych rokov naznačovala, že to

bude originálny večer.
Program tohtoročného plesu pozostával z vystúpení žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda
vo Vrbovom, našich žiakov a bohatej
tomboly. Netradičným kultúrnym bodom spomínaného večera bola voľba
kráľa a kráľovnej plesu 2019.
Do finále sa dostali dva páry, ktoré
svojím originálnym oblečením, ako aj
fantastickými tanečnými výkonmi zaujali všetkých hostí. Obecenstvo pri týchto výkonoch taktiež nezaostávalo
a svojich favoritov podporovalo neuveriteľným potleskom. I keď sa musel
v závere vybrať len jeden finálový pár,
všetci skonštatovali, že sa pri tom nesmierne zabávali. V sobotňajšej tanečnej horúčke sa pokračovalo až do skorých ranných hodín.
Tohtoročný ples je už síce za nami,
ale už teraz sa tešíme na ten ďalší ročník!
Mgr. Henrieta GROMANOVÁ,
riaditeľka Gymnázia J. B. Magina

Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov
a knižníc vyhlasujú pre rok 2019 20. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc
Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 4. – 10. marca
pod spoločným mottom:

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH
Do týchto aktivít sa zapája aj Mestská knižnica vo Vrbovom.
V tomto čase je zápisné do knižnice bezplatné a odpúšťajú sa pokuty za oneskorené vrátenie zapožičaných kníh.
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