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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 29. mája 2019.
Pokračovanie z minulého čísla.

Uznesenie MsZ č. 77/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
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. 3703/1 o výmere
10 485 m², zapísaná na LV č. 3100, druh
pozemku – orná pôda, ktorá bola na
základe geometrického plánu číslo
147/2019 zo dňa 17. 4. 2019 rozdelená
nasledovne:
•
parcela reg. „E“ č. 3703/1 – orná pôda
o výmere 10 410 m2 – evidovaná
v CKN ako parc. č. 13745/12 v doposiaľ
nezaloženom liste vlastníctva ako orná
pôda o výmere 354 959 m2;
•
parcela reg. „C“ č. 13745/102, diel č. 1
– orná pôda o výmere 75 m2;
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 13745/102
orná pôda o výmere 75 m2, ktorá
je
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:
Ing. Martin Siblík, rod. Siblík (podiel ½
– 37,50 m2) - suma vo výške 187,50 €;
Mgr. Zuzana Siblíková, rod. Nižnanská
(podiel ½ – 37,50 m2) - suma vo výške
187,50 €.
V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto
odkúpi pozemok za dohodnutú cenu 5,00 €/m2,
čo pri výmere parcely a jednotlivých podieloch spoluvlastníkov predstavuje celkovú
sumu vo výške 375,00 €.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 78/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
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. 331/10 o výmere
17 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.
3516, ktorá je vo výlučnom vlastníctve:
Mária Drietomská, rod. Novotová, podiel
1/1 v celosti za sumu vo výške 85,00 €.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 79/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
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:
•
pozemok parcela registra „E“ č. 1299/2
o výmere 25 m², zapísaný na LV č. 3577,
druh pozemku – orná pôda za cenu 5 €/m2
nasledovne:
1. Marian Antolík, rod. Antolík, podel ½ (t. j.
12,5 m2) za sumu vo výške 62,50 €;
2. MUDr. Beata Mikesková, rod. Antolíková,
podiel ½, (t. j. 12,5 m2 ) za sumu vo výške
62,50 €;
t. j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške
125,00 €.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 80/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 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:
•
pozemok parcela registra „E“ č. 251 o výmere 32 m², zapísaný na LV č. 3387, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria za
cenu 5 €/m2 podiel 2/8 v celosti za sumu
vo výške 40 € od spoluvlastníka:
Peter Siváček, rod. Siváček.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 81/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 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.
2373:
•
parcela reg. „E“ č. 2723 – orná pôda
o výmere 3 406 m2, ktorá bola rozdelená
v zmysle Geometrického plánu č. 198/2019
zo dňa 17. 5. 2019 na parcelu reg „C“ č.
12668/16, diel č. 1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 48 m2, doposiaľ
evidovaná na nezaloženom liste vlastníctva
a ďalej na parcelu doposiaľ evidovanú na
nezaloženom liste vlastníctva reg. „C“ č.
12668/15 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 327 m2, ktorá bola rozdelená na
základe uvedeného Geometrického plánu
č. 198/2019 zo dňa 17. 5. 2019 na parcelu
reg. „C“ č. 12668/15 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 012 m2, parcelu reg.
„C“ č. 12668/18 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 285 m2 a parcelu reg.
„C“ č. 12668/19, diel č. 2 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 30 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvorené
nehnuteľnosti:
•
parcela registra „C“ č. 12668/16, diel č. 1
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2;
•
parcela registra „C“ č. 12668/19, diel č. 2
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2;
ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve za
cenu 5 €/m2, podiel ½ v celosti za sumu vo výške
390 € od spoluvlastníka:
Vladimír Dobrovodský, rod. Dobrovodský.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 82/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
nehnuteľnosti – pozemku reg.“C“, parc. č. 2548
o výmere 389 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové zapísaného na LV č.
1900 v celosti za sumu 3,32 €/m2:
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovne:
1. Milan Martinkovič, rod. Martinkovič
2. a manželka Mária Martinkovičová, rodená Chnapková
v podiele 7307/245812-in do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
3. Bernard Gažík, rod. Gažík
4. a manželka Mária Gažíková, rod. Ješková
v podiele 7218/245812-in do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
5. Jozef Svetlík, rod. Svetlík
6. a manželka Oľga Svetlíková, rod. Brezáková
v podiele 6156/245812-in do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;

7. Miroslav Petlák, rod. Petlák
8. a manželka Iveta Petláková, rod. Juricová,
v podiele 9295/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
9. Dušan Ladányi, rod. Ladányi
10. a manželka Helena Ladányiová, rod. Ondrejkovičová
v podiele 7177/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
11. Zdenek Krátky, rod. Krátky
12. a manželka Jana Krátka, rod. Kurincová
v podiele 6115/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
13. Jaroslav Ovčarovič, rod. Ovčarovič
14. a manželka Iveta Ovčarovičová, rod. Megová
v podiele 9254/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
15. Peter Rafay, rod. Rafay
16. a manželka Eva Rafayová, rod. Sárková
v podiele 6115/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
17. Peter Klčo, rod. Klčo
18. a manželka Viera Klčová, rod. Kotyrová
v podiele 9254/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
19. Mikuláš Raﬀay, rod. Raﬀay
20. a manželka Anna Raﬀayová, rod. Viselková
v podiele 8212/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
21. Vladimír Tuček, rod. Tuček
22. a manželka Anna Tučeková, rod. Prielomková
v podiele 8212/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
23. Dušan Kohutovič, rod. Kohutovič
24. a manželka Mária Kohutovičová, rod.
Košťálová
v podiele 7177/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
25. Milan Moravec, rod. Moravec
26. a manželka Oľga Moravcová, rod. Medvedíková
v podiele 6115/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
27. Radoslav Rupčík, rod. Rupčík
28. a manželka Anna Rupčíková, rod. Hečková
v podiele 9254/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
29. Milan Dekan, rod. Dekan
30. a manželka Anna Dekanová, rod. Palkechová
v podiele 8212/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
31. Jaroslav Današ, rod. Današ
32. a manželka Eva Današová, rod. Molnárová
v podiele 7218/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
33. František Današ, rod. Današ
34. a manželka Iveta Današová, rod. Markechová
v podiele 6156/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
35. Jaroslav Helbych, rod. Helbych
36. a manželka Anna Helbychová, rod. Sedláková
v podiele 8212/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
37. Anton Drobný, rod. Drobný
38. a manželka Mária Drobná, rod. Tkáczová
v podiele 6115/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
39. Ján Čupka, rod. Čupka
40. a manželka Anna Čupková, rod. Micháliková
v podiele 9254/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;

Pokračovanie na strane 4.
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Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť,
láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš stále žiť...

Naši jubilanti

Veľmi pekne ďakujeme príbuzným, kolegom-učiteľom, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou zosnulou mamou,
starou a prastarou mamou

Terézia MASSINI ANGUŠOVÁ
Viera CICHOVSKÁ
Ing. Jaroslav MIKLÁŠ
Jaroslav BENECH

Martou Raﬀayovou,
ktorá nás opustila 14. júna vo veku nedožitých 89 rokov.
Naša veľká vďaka patrí tiež primátorke mesta Dott. Mgr. Eme
Maggiovej za dôstojné a citlivé vykonanie rozlúčky a Márii
Madžovej za zorganizovanie pohrebných obradov.
Takisto pekne ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Dcéra Janka, synovia Mikuláš a Miroslav s rodinami

-N-

VERNISÁŽ VÝSTAVY LIFE IS BEAUTIFUL
V minulých dňoch sa v Európskom parlamente v Bruseli konala vernisáž
našej hendikepovanej umelkyne maľujúcej nohami Danky Pekarovičovej.
Zúčastnila sa na nej i delegácia mesta Vrbové na čele s primátorkou Dott.
Mgr. Emou Maggiovou. Jej členovia sa tam stretli i s Vrbovčankou, akreditovanou asistentkou poslanca a členkou predsedníctva mládežníckej organizácie ECPYouth Mgr. Gabrielou Urbanovou, PhD. Správu o podujatí prináša
aj stránka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

†

„Slovenskí a zahraniční milovníci výtvarného umenia sa popoludní 18. júna
2019 v hojnom počte zišli na vernisáži
výstavy Danky Pekarovičovej Life is beautiful. Danka je členkou medzinárodnej asociácie umelcov maľujúcich ústami a nohami MFPA a vydavateľstva
UMÚN podporujúceho telesne postihnutých maliarov. Vášeň pre umenie objavila už ako dieťa a odvtedy neprestala
maľovať. Maľuje a kreslí nohami, svojím umením vyjadruje lásku k životu
a jeho darom. Počas svojej dlhej kariéry vystavovala na Slovensku aj v zahraničí. Do Bruselu pricestovala s rodičmi z Vrbového pri Piešťanoch. Keď
Danka po vstupe do výstavnej sály zbadala svoje obrazy na stenách zaplavené júnovým svetlom, na tvári sa jej rozžiaril úsmev a premietla obrovská
radosť. Výstavu slávnostne otvoril slovenský európsky poslanec a predseda
Európskeho kresťanského politického
hnutia (ECPM) Branislav Škripek. „Počas môjho päťročného pôsobenia v EP
som sa vždy snažil podporovať rozmanitosť kresťanskej viery. Zorganizovanie výstavy vnímam ako významnú príležitosť prelomiť stereotypy v myslení

spoločnosti voči ľuďom s postihnutím.
Diela Danky Pekarovičovej ukazujú,
ako sa dá viera a vzťah s Bohom vyjadriť jedinečným spôsobom,“ uviedol.
V súvislosti s prípravou podujatia ocenil súčinnosť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vystúpil aj vedúci Slovenskej katolíckej misie v Bruseli Ivan
Ružička, ktorý svoj príhovor začal Rúfusovými veršami, a holandský poslanec
EP, ktorý zastupoval ECPM. V príhovore
vyjadril očarenie imagináciou, farbami
a technikou umelkyne. Dankina matka
s dojatím hovorila o sprevádzaní dcéry
na jej životnej ceste: „Je často komplikovaná, kvôli jej postihu, no zároveň
naplnená krásnymi a šťastnými okamihmi, ako je ten dnešný“. V tomto kontexte možno povedať, že pre výstavu
Danky Pekarovičovej niet príhodnejšieho názvu ako Life is Beautiful. V priestoroch EP si ju môžete pozrieť do konca
júna 2019. Veľvyslanectvo SR v Bruseli
na podujatí zastupovali Andrej Michalec a Katarína Varsiková.“
https://www.mzv.sk/web/brusel/
spravy/
Plagát z výstavy vrbovskej umelkyne
zverejňujeme na obálke čísla.

MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI

•
•
•
•

so stravovaním, celodenným programom a výletmi.
Tábory budú organizované v nasledovných termínoch:
1. turnus: od 15. do 19. júla,
2. turnus: od 22. do 26. júla,
3. turnus: od 29. júla do 2. augusta,
4. turnus: od 19. do 23. augusta.

Poplatok 30 €.

Tlačivo prihlášky je k dispozícii na www.vrbove.sk, alebo na sekretariáte
Mestského úradu Vrbové, kde treba aj vyplnené prihlášky odovzdávať.

Margita NOSKOVÁ
Ján ŠTERUSKÝ
Stanislav HAVRLENT
Peter ADAMČÍK
Miroslav ŠČEPKO
Marta KLÁTIKOVÁ
Dušan HREVÚŠ
Božena BOHUNICKÁ
Anna KLČOVÁ
Jaroslava JIRKŮ
Emília HANUSOVÁ
Dana FOKSOVÁ
Pavol BARTULÁK
Mgr. Anna VIŠŇOVSKÁ
Margita ŠMACHOVÁ
Jaroslav LIKE
Irena KUBÍKOVÁ
Ján SÝKORA
Viktor KUBRAN
Margita KRÚPOVÁ
František ZIMMERMANN
Štefan KADLEC
Božena OBUCHOVÁ
Eugen BOSÁK
Jozefína RAKÚSOVÁ
Mária SABOVÁ
Emília LAGOVÁ
Sr. Anna Zuzana CEROVSKÁ
Františka PRIEVOZNÍKOVÁ
Oľga SEDLÁČKOVÁ

Srdečne blahoželáme!

NEPREHLIADNITE
Vážení občania, prosím vás o pozornosť pri čítaní tohto oznamu. Bolo
nám hlásené, že po našom meste sa
pohybujú podomoví „predajcovia“,
ktorí šíria nepravdivé informácie.
Tvrdia, že vrbovská káblová televízia
sa ruší a prehovárajú vás na zmenu
dodávateľa. PROSÍM VÁS, v žiadnom
prípade im neverte, to NIE JE PRAVDA.
Vrbovská káblová televízia sa neustále modernizuje a zdokonaľuje,
momentálne patrí technologicky
k jedným z najlepších v širokom okolí.
PETER DOSKOČIL
PETROCOMP
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Pokračovanie zo strany 2.
Uznesenie MsZ č. 82/V/2019 (pokračovanie)
41. Vladimír Kochan, rod. Kochan
42. a manželka Jana Kochanová, rod. Vrablecová
v podiele 7218/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
43. Štefan Mego, rod. Mego
44. a manželka Daniela Megová, rod. Košťálová
v podiele 6156/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
45. Miloš Ovčarovič, rod. Ovčarovič
46. a manželka Mgr. Jana Ovčarovičová, rod.
Pauková
v podiele 6256/245812-in do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;
do podielového spoluvlastníctva nasledovne:
1. Magdaléna Chovancová, rod. Drobná
v podiele 8212/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
2. Denisa Klčová, rod. Klčová
v podiele 7177/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
3. Ing. Vladislav Halama, rod. Halama
v podiele 9254/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
4. Dalibor Prievozník, rod. Prievozník
v podiele 7177/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel ½;
5. Hedviga Fodorová, rod. Fodorová
v podiele 7177/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel ½;
6. Mgr. Silvester Boškovič, rod. Boškovič
v podiele 8323/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
7. Miriam Hulmanová, rod. Bosáková
v podiele 9286/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
8. Iveta Šáchová, rod. Olahová
v podiele 8253/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
9. Zita Modrovská, rod. Bučková
v podiele 7218/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
10. Roman Dadík, rod. Dadík
v podiele 9254/245812-in do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1;
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 83/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
kúpu nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve
spoločnosti STAVA Development, s. r. o., Záhorácka 5477/15A, 901 01 Malacky, IČO: 44 647 778
a to:
•
časť pozemku na parcele reg. „C“ č. 2542/21
o výmere 177 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, podiel 1/5 (t. j. 35,40 m2),
zapísaný na LV č. 2980;
•
časť pozemku na parcele reg. „C“ č. 2542/1
o výmere 941 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, podiel 1/16 (t. j. 58,81 m2),
zapísaný na LV č. 2979;
•
pozemok na parcele reg. „C“ č. 2536 o výmere 494 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1, zapísaný na LV č.
2467;
•
pozemok na parcele reg. „C“ č. 2542/14
o výmere 1 009 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1, zapísaný
na LV č. 2977;
•
pozemok na parcele reg. „C“ č. 2542/23
o výmere 44 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, podiel 1/1, zapísaný na
LV č. 2977;
za sumu 85 €/m2 - t. j. 139 502,85 €.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 84/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na
vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
k prijatiu návratného zdroja financovania pre
mesto Vrbové.

Uznesenie MsZ č. 85/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje:
1. prijatie úveru vo výške 600 000,00 € na kapitálové výdavky,
2. zabezpečenie úveru blankozmenkou.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 86/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
účelové viazanie prostriedkov z prijatého úveru
na nasledovné kapitálové výdavky:
a. kúpa pozemkov od spoločnosti Stava Development, s. r. o., v sume 140 000 €,
b. dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice v sume 110 000 €,
c.
financovanie spoluúčasti na budovaní zberného dvora v sume 50 000 €,
d. rekonštrukcia parkovísk na Ul. 6. apríla, Hollého ulici a rekonštrukciu Mikulášskej ulice
v sume 300 000 €.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 87/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
prenájom časti pozemku na osadenie železobetónového stĺpu za účelom osadenia sirény VARVYR pre EBO Jaslovské Bohunice, na ktorom
bude umiestnené toto zariadenie civilnej ochrany MVSR.
Ide o prenájom časti pozemku o rozmere 2 m2,
na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2516/1 o výmere
1 131 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na Námestí Jozefa
Emanuela vo Vrbovom podľa vyznačenia v situačnom pláne za cenu nájmu vo výške 30 €/rok na
dobu neurčitú, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca
Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské
Nivy č. 47, 821 09 Bratislava, IČO 358 29 052 v zastúpení Ing. Michal Kremeň, riaditeľ úseku bezpečnosti, dohľadu a služieb umiestňuje železobetónový stĺp za účelom osadenia sirény VAR-VYR
pre EBO Jaslovské Bohunice vo verejnom záujme
v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších noviel.
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 88/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
VZN č. 2/2019 o ochrane utajovaných skutočností na Mestskom úrade vo Vrbovom.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 89/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
prijatie daru – hnuteľného majetku – klavíru s nápisom „F. Schmid, Schüler a Bösrndorfer - Wien“
v hodnote 2 500,00 €, ktorý bezodplatne daruje
mestu Vrbové Ivan Čáp. MsZ súhlasí s vypracovaním darovacej zmluvy a zaradením daru do majetku mesta.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 90/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
závery ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vykonanej k 31. 12. 2018.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 91/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
zverenie do správy spôsobom obvyklým Základnej škole, Školská ul. č. 4 Vrbové nasledovný majetok:
•
športové náradie a náčinie v obstarávacej
cene 2 000,00 €, získané darom od Národného športového centra Bratislava – inv.
karty drobného majetku v evidencii
OTE/0362,
•
garáže (2 ks) získané kúpou od I. ZŠ Vrbové
(dodávateľská faktúra č. 1125/2018) v obstarávacej cene 4 559,38 €, zníženú o sumu
oprávok a odpisov v zostatkovej cene ku
dňu zverenia do správy vo výške 4 103,38 €;
•
oplotenie (dodávateľské faktúry: fy. Baumic,
s. r. o., č. 443/2018, 532/2018, 764/2018,
833/2018; fy KOVOSPAL VRBOVÉ, s. r. o., č.
836/2018, 1256/2018; darovacou zmluvou
č. IZ 041/19/085/19 – Ivan Čáp, Bc. Matej
Čáp) v obstarávacej cene 32 401,14 €, zníženú o sumu odpisov zostatkovej cene ku
dňu zverenie do správy vo výške
32 401,14 €.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 95/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
v zmysle zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR na projekt
pod názvom Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu v rámci výzvy č. V. P HaZZ
2019,
2. zabezpečenie 5 % -nej finančnej spoluúčasti
z rozpočtu mesta na financovaní uvedeného projektu.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 96/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom ruší VZN č.
3/2002 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani – prijaté
dňa 26. 9. 2002 Uznesením č. 148/IX/2002; a dodatok č. 1 k VZN č. 3/2002 o vymedzení miesta na
vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani – prijatý dňa 20. 5. 2004 Uznesením č.
58/V/2004.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 97/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na
vedomie Program odpadového hospodárstva
mesta Vrbové.
Uznesenie MsZ č. 98/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom odvoláva
PaedDr. Patrika Kýšku, ako zástupcu zriaďovateľa
z Rady školy ZŠ na Komenského ulici 1120/2
vo Vrbovom.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 99/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom deleguje
Mgr. Helenu Urbanovú, ako zástupcu zriaďovateľa v Rade školy ZŠ na Komenského ulici 1120/2
vo Vrbovom.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 100/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
A. vzalo na vedomie:
– žiadosť spoločnosti KIPA, so sídlom v Krakovanoch č. 140 a prevádzkou na Ul. Fraňa Kráľa
vo Vrbovom a preskúmalo schválený Územný
plán mesta (ÚPN-M) Vrbové (schválený mestský
zastupiteľstvom dňa 28. 6. 2018, uznesením č.
155/VI/2018);
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B.

Schvaľuje zaradenie ďalšej lokality do
Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-M Vrbové;
Lokalita Beňovského ul. predmetom je:
– zmena funkčného využitia z plôch polyfunkčných na plochy občianskej vybavenosti na Beňovského ul. s presmerovaním
vstupu z Ulice Fraňa Kráľa na Beňovského
ulicu;
C. U k l a d á mestu Vrbové zabezpečiť zapracovanie požadovanej zmeny do ZaD č.1
ÚPN-M;
prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 1
Uznesenie MsZ č. 101/V/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta, v zmysle §17

a §30 zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov
D. Vzalo na vedomie:
– žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť
Vrbové, Nám. sv. Cyrila a Metoda 5/6, 922
03 Vrbové a preskúmalo schválený Územný
plán mesta (ÚPN-M) Vrbové (schválený
mestský zastupiteľstvom dňa 28. 6. 2018,
uznesením č. 155/VI/2018).
E. Schvaľuje zaradenie ďalšej lokality do Zmien
a doplnkov č.1 ÚPN-M Vrbové.
Lokalita Šípkovec III
predmetom je:
– zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na plochu pre výstavbu rodinných domov.
F.
U k l a d á mestu Vrbové zabezpečiť zapra-

covanie požadovanej zmeny do ZaD č.1
ÚPN-M.
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 102/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
v súlade s čl. I., §2, ods. 9 – Všeobecne záväzného
nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na Šteruskej ceste – Košiar v meste
VRBOVÉ od 1. 7. 2019 pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 44 v podkroví v bytovom dome na Hrabinská ul. č. 1726/13 novému
nájomníkovi:
•
Martina Nižnanská, rod. Nižnanská.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 92/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2019 (RO č. 1)
Rozpočet schválený 2019
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo

Zmena rozpočtu č. 1

4 961 980,72

Rozpočet po zmenách

40 462,00

5 002 442,72

105 000,00

105 000,00

10 300,00

599,36

10 899,36

237 660,00

237 660,00

PRÍJMY SPOLU

5 314 940,72

Bežné výdavky

2 570 225,92

2 570 225,92

464 000,00

464 000,00

94 500,00

94 500,00

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

41 061,36

5 356 002,08

Školstvo

2 186 214,80

41 061,36

2 227 276,16

VÝDAVKY SPOLU

5 314 940,72

41 061,36

5 356 002,08

Uznesenie MsZ č. 93/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2019 (RO č. 2)
Rozpočet schválený
2019
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo

Rozpočet po zmenách

Zmena rozpočtu
č. 2
136 715,00

Rozpočet po zmenách

4 961 980,72

5 002 442,72

105 000,00

105 000,00

5 139 157,72
105 000,00

10 300,00

10 899,36

10 899,36

237 660,00

237 660,00

PRÍJMY SPOLU

5 314 940,72

5 356 002,08

136 715,00

5 492 717,08

Bežné výdavky

2 570 225,92

2 570 225,92

38 293,00

2 608 518,92

464 000,00

464 000,00

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

237 660,00

464 000,00

94 500,00

94 500,00

Školstvo

2 186 214,80

2 227 276,16

98 422,00

2 325 698,16

94 500,00

VÝDAVKY SPOLU

5 314 940,72

5 356 002,08

136 715,00

5 492 717,08

Uznesenie MsZ č. 94/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019 (RO č. 3)
Rozpočet schválený
2019
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo

Rozpočet po zmenách

Zmena rozpočtu
č. 3

Rozpočet po zmenách

4 961 980,72

5 139 157,72

88 751,09

5 227 908,81

105 000,00

105 000,00

158 000,00

263 000,00

10 300,00

10 899,36

36 246,10

47 145,46

237 660,00

237 660,00

9 105,77

246 765,77

PRÍJMY SPOLU

5 314 940,72

5 492 717,08

292 102,96

5 784 820,04

Bežné výdavky (mesto + školy)

2 570 225,92

2 608 518,92

78 290,68

2 674 240,42

464 000,00

464 000,00

194 117,33

658 117,33

94 500,00

94 500,00

2 900,00

97 400,00

2 186 214,80

2 325 698,16

16 794,95

2 342 493,11

5 314 940,72

5 492 717 08

292 102,96

5 784 820,04

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Školstvo
VÝDAVKY SPOLU
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
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PREZENTÁCIA NOVEJ KNIHY O MÓRICOVI BEŇOVSKOM
kolonizáciou, mnohí ho predstavili ako
klamára. Ale podľa mňa je to vec zložitejšia. Je jasné, že jeho pamätné spisy nesmieme brať za Sväté písmo, veď jeho
hnala nielen túžba po výpovedi, on si tým
chcel aj zarobiť. A potom kto by bol taký
blázon, že by seba v zlom svetle predstavoval?! Myslím si, že ku skutočnosti sa priblížime najskôr tak, ak si o ňom myslíme,
že bol pragmatický človek, ktorý sa počas
svojho života veľa menil. Na Madagaskar
prišiel ako francúzsky kolonizátor, ale pománu som mal veľkú spisovateľskú slobotom sa úprimne postavil na obranu Afridu, podľa svojej vôle som mohol vytvárať
čanov. A miestni obyvatelia mu za to boli
dej, vybudovať si svojho Mórica Beňovvďační, pri jeho poslednom vylodení mu
ského.
išli v ústrety, dôverovali mu a ochraňovali
V románe Búrlivými moriami osobu
ho.
Beňovského autor zobrazuje empaticRomán Búrlivými moriami vyšiel aj
kejšou, príjemnejšou, než akou mohla
v španielskom a poľskom jazyku, a pribyť v skutočnosti. Napokon historiopravuje sa aj jeho slovenský preklad,
grafia píše o ňom, že bol vlastným záujveď aj tieto národy sa viažu na Beňovmom riadený dobrodruh. Vzniká otázského. Ale Rufin dostal aj otázku, či
ka, či takéto fígle potrebuje autor
podľa neho aj južné národy prejavujú
románu ak chce aby jeho román bol
záujem o osud pred dvesto rokmi zoúspešný?
snulého maďarsko-poľského cestovaSkôr tu ide o to, vraví autor, že pri písateľa? Na to on odpovedal takto:
ní románu človek musí pomerne dlhý čas
Španieli pravdepodobne majú radi pitráviť so svojimi postavami. Ťažko je
kareskné (parodizujúce) romány, napos nimi byť, ak sú nepríjemní, a preto kon Aleman de Quevedo a Cervantes boli
chtiac-nechtiac som bol nútený formovať priekopníkmi tohto žánru. Osud Beňovsvojho hrdinu na svoj obraz. Písal som ského bol predsa len zvláštny ľudský
nie životopis, ale román. Dôležité pre osud, ktorý je dôležitý nie iba východomňa bolo, aby som s ním rád trávil čas, stredo-Európanom. Totiž jeho kolonizácie
keď som si ho už vyzdvihol za hrdinu. Nie sa konali v určitom období európskej hisje ľahké ani skoncipovať aký cestovateľ, tórie, preto on je univerzálnou postavou.
objavovateľ, dobrodruh, kráľ, či autor pa- Mnohí to nevedia, ale Spoločnosť Beňovmätí mohol byť gróf. Už aj len preto, lebo ského je aj v Amerike.
Národný výbor Beňovského
a Maďarská spoločnosť Beňovského práve pri príležitosti
prezentácie jeho románu ocenili činnosť spisovateľa J. Ch.
Rufina. Položili mu aj otázku,
čo znamená preňho toto vyznamenanie. Cítim sa pocteným, a som rád, že moja práca
mohla odtieniť ten obraz, ktorý
žije v ľuďoch o Beňovskom. Mimochodom viem, že v Maďarsku
je pamiatka Beňovského dôležitá. Tu si naňho pravidelne zaspomínajú pri výročiach jeho
narodenia i jeho smrti – povedal.
Po mnohých zaujímavých
otázkach a odpovediach nám
čas uletel a podujatie sa ukončilo. Informovali nás, kde sa tá
maďarská knižka predáva,
a náš vzácny hosť ju tam bude
aj dedikovať (písať do nej venovania). Tak sa stalo, že jedna z tých dedikovaných kníh
ozdobuje aj moju domácu
knižnicu.
Gregor PAPUČEK,
Pôvodné
francúzske
vydanie románu.
v kruhu
historikov
zaoberajúcich
sa
Budapešť

G. Németh György, predseda Spoločnosti Mórica Beňovského v Budapešti,
ma opäť prekvapil pozvánkou na predstavenie novej knihy francúzskeho spisovateľa Jeana-Christophea Rufina preloženej do maďarčiny pod názvom: VAD
TENGEREKEN, Benyovsky gróf kalandos élete, t. j. BÚRLIVÝMI MORIAMI, dobrodružný život grófa Beňovského. Zaujímalo ma, čo všetko sa dozviem zase
o našom Móricovi. Francúzsku pôvodinu preložil Zsolt Pacskowszky (pôvodne
Pačkovský?), a vydalo ju Vydavateľstvo Libri. Miesto prezentácie: Budapešť, II.
obvod (budínska strana), Milenárny park, budova B, sieň Máraiho. Je to veľké
a impozantné kultúrne stredisko. Pripomínalo mi to Bibliotéku v Bratislave.
Dialo sa to v sobotu večer 27. apríla.
Keď som tam prišiel, tá obrovská budova B bola nabitá ľuďmi. Po dlhom
a vzrušujúcom hľadaní som našiel aj tú
sieň Máraiho. Bolo to zatvorené, v sieni
bolo iné podujatie. Naše sa malo začať
až o pol hodinu. Keď nadišiel náš čas,
vošiel som, a vošlo tam so mnou toľko
ľudí, že sme tú veľkú sieň zaplnili. Vpredu na pódiu za stolom sedel náš hosť,
francúzsky spisovateľ J. Ch. Rufin, prekladateľ jeho diela Zs. Pacskowszky, vedúci podujatia predseda Spoločnosti
Mórica Beňovského G. Németh György
a moderátor.
Po uvítaní vzácneho hosťa a obecenstva moderátor odovzdal slovo autorovi románu, Rufinovi.
Od 66-ročného autora, ktorý je zároveň aj lekárom, aj diplomatom, sme sa
dozvedeli, že pri opise postavy svojho
hrdinu sa opieral výlučne o historické
pramene. Najprv, pred dvadsiatimi
rokmi, sa zoznámil s jeho po francúzsky napísanými pamätnými spismi pôvodne vydanými v Spojenom kráľovstve,
keď isté poľsko-francúzske vydavateľstvo ich znovu vydalo. Presnejšie povedané: na krakovskom knižnom trhu
dostal ten zväzok od istého francúzskošvajčiarskeho vydavateľstva. Na otázku,
či si prečítal životopisný román Móra
Jókaia napísaný o tomto vysokom
šľachticovi „maďarského a poľského“
pôvodu, ktorý vyšiel koncom 19. storočia najprv v časopise, a neskôr aj v štyroch zväzkoch po maďarsky, odpovedal takto:
Žiadne fiktívne dielo som o Beňovskom
neprečítal, a nerobil som výnimku ani žiadnym televíznym seriálom, ani hraným filmom. Na napísanie svojho románu som
použil výlučne historické dokumenty. Nechcel som, aby môj názor na Beňovského
ovplyvnili iné, od môjho odlišné názory.
Vieme, že o živote Mórica Beňovského sa zachovalo len veľmi málo historických údajov. O tom autor románu
Búrlivými moriami sa vyjadril nasledovne:
Pri živote grófa Beňovského som natrafil na klenotnicu. Ako románopisec som
mal obrovskú radosť z toho, že som mohol spracúvať život takej historickej osobnosti, o ktorej vieme pomerne málo. Ozajstnou radosťou je predsa skutočnosť, aké
bolo jeho detstvo, čo cítil ako mladík, čo
nemôžeme poznať, a tak ja sám môžem zaplniť chýbajúce časti. Pri písaní tohto ro-
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Maďarský (vľavo) a poľský preklad románu o Beňovskom.
Kniha vyšla takisto aj v španielčine (dolu).

VYDANIA NOVÉHO ROMÁNU O VRBOVČANOVI
Spisovateľ Jean-Christophe Rufin (* 1952), nositeľ Goncourtovej ceny,
najvýznamnejšej francúzskej literárnej ceny za rok 2001 (udeľovanej od
r. 1903), napísal román o našom najslávnejšom rodákovi Móricovi Beňovskom. Prinášame bibliografické údaje o jeho doterajších vydaniach.
Le tour du monde du roi Zibeline : roman. [Paris] : Gallimard, 2017, 366 s.:
ilustr. ; 21 cm. ISBN 978-2-07-017864-3. Brožované vydanie.
Le tour du monde du roi Zibeline : roman. [Paris] : le Grand livre du
mois, 2017, 366 s. : ilustr. ; 21 cm. ISBN 978-2-286-13983-4. Brožované
vydanie.
Le tour du monde du roi Zibeline. [Paris] : Gallimard, 2018, 405 s. ; 18
cm. ISBN 978-2-07-279325-7. Brožované vydanie.
Le tour du monde du roi Zibeline. Vydanie s veľkými písmenami. Versailles : Feryane, 2018, 466 s. : ilustr. ; 22 cm. ISBN 978-2-36360-459-0. Brožované vydanie.
Le tour du monde du roi Zibeline [Zvukový záznam] / text čítajú Caroline
Breton, Pierre-François Garel a Mathurin Voltz. [Paris] : Éditions Gallimard, [2018], 1 CD MP3 (cca 9 h).
ŠPANIELSKY PREKLAD:
La vuelta al mundo del rey Zibeline / Preklad Javier Ignacio Gorrais.
[Majadahonda, Madrid] : Armaenia, 2018, 376 s. ; 21 x 14 cm. ISBN 97884-947345-7-1. Brožované vydanie.
MAĎARSKÝ PREKLAD:
Vad tengereken – Benyovszky gróf kalandos élete / Preklad Zsolt Pacskovszky. Budapest : Libri Könyvkiadó Kft., 2019, 364 s. ISBN 9789634332367.
Viazané. ISBN 9789634336365. Elektronická verzia.
POĽSKÝ PREKLAD:
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GIULIANA BENZONI: ŽIVOT REBELKY
Nedávne sté výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika si
pripomíname úryvkami z knihy Život rebelky (La vita ribelle) s podtitulom Pamäti talianskej šľachtičnej v období medzi belle epoque a vznikom Talianskej republiky, ktorú v roku 1985 vydalo vydavateľstvo II
mulino v Bologni. Zápisky zhromaždila Viva Tedesco. V knihe známa
markíza Giuliana Benzoni, ktorá sa narodila 19. júna 1895 v aristokratickej rodine v Padove a ktorá zomrela 8. augusta 1981 v Ríme, venuje na
viacerých miestach pozornosť ľúbostnému vzťahu, ktorý mal k nej Slovák z Košarísk generál Milan Rastislav Štefánik. Publikujeme úryvky
z dvoch kapitol. Pôvodne boli uverejnené v Literárnom týždenníku
v roku 2003 (č. 7, strana 8). Preklad pripravila vrbovská primátorka Dott.
Mgr. Ema Maggiová.

Moja súkromná vojna. Láska
V Ríme, ktorý sa počas vojny zmenil
na nepoznanie, kde vládla atmosféra
patriotizmu a dominovala všade, lebo
vás obklopovali transparenty, kokardy,
vojenské oslavy i správanie vyššej spoločnosti, práve v tom Ríme som stretla
lásku, ktorá prišla ako blesk z čistého
neba a zasiahla tak, že sa vo mne všetko zapálilo. Jedného večera, keď ma zastihol dážď, som sa rozhodla, že sa
ukryjem v Paláci Gegé Primoliho na ulici dell´ Orso, ktorý obvykle v salóniku
prijímal hostí. Nič, ani vojna mu nezabránila, aby si pozýval ľudí a viedol
s nimi siahodlhé diskusie. Usadila som
sa a postrehla som, že odraz plameňa
z krbu osvecuje skupinky ľudí, ktorí posedávali na zemi na poduškách. Niektorým nebolo dobre vidieť do tváre
a vravu sem-tam prerušoval krátky
smiech. Medzi mne neznámymi hosťami iskrila hustá konverzácia. Bolo to
zvláštne: dala som sa uniesť atmosférou, do ktorej som vstúpila a zároveň
som sa usilovala premôcť rozpaky
z prítmia, ktoré toto záhadné prostre-

die ešte podporovalo. Nesmelo, bez
akýchkoľvek myšlienok som si prisadla
bližšie k ohňu v kozube, ktorý sa zvláštne pohrával s drevom. Pocítila som, že
sa niekto na mňa uprene pozerá. Obrátila som hlavu a uvidela som francúzsku uniformu, z ktorej ma uhrančivo
oslepili bledomodré oči. Z tej tmavej
atmosféry, do ktorej som bezmyšlienkovite vstúpila, som si zapamätala len
toto. Jeho pohľad som cítila intenzívne,
akoby sa na mňa prilepil, akoby ma
chcel zvláštnou silou pohltiť. Už som
bola rozhodnutá, že odídem, aj som sa
zdvihla v presvedčení, že ukončím pohľady, ktoré ma prestreľovali. Vtedy
dôstojník rýchlosťou blesku zastal po
mojom boku. Pán Gegé k nám podišiel
a predstavil nás. Priznám sa, nezapamätala som si jeho meno, ale nezabudla som, ako priateľ Gegé oznamoval neznámemu mužovi: „Elle est la
niéce de Ferdinando Martini, elle pourra vous etre utile.“ (Je to vnučka Ferdinanda Martiniho a môže vám byť veľmi
užitočná.) Táto informácia od Gegého
mu stačila, aby ma doslova zajal nečakaným manévrom: „Voyons, nous devons nous voir demain matin, voulez
vous?“ (Musíme sa zajtra ráno stretnúť,
vyhovuje vám to?) Neznámy mi to
oznámil ako hotovú vec. Bez rozmýšľania som súhlasila a utiekla z paláca.
Vzápätí ma pochytil strach a zašla som
k svojej veľkej priateľke Else Dallolio,
ktorá bola dcérou generála. Jej otec
mal na starosti výzbroj a muníciu vojska, chcel ho zmodernizovať, odstrániť
staré karabíny, aby sa talianske vojsko
konečne zbavilo závislostí od tradícií z
Risorgimenta v rokoch 1830 – 1870.
Elsa mi prisľúbila, že na stretnutie so
mnou pôjde. Tak úpenlivo som ju o to
prosila, akoby išlo o nejaké osudové
stretnutie. Ráno na druhý deň sme stáli všetci traja pred palácom Colonna,
kde som bývala u svojho starého otca.
Elsa podišla k dôstojníkovi, prevzala od
neho balíček, priviedla ho ku mne a balíček mi podala. Zostala som s ním
sama. Prešli sme priestranným dvorom zaliatym slnkom. Odrazu, akoby
zázrakom, som držala v rukách malú
škatuľku. Rozbalila som ju. Dôstojník

ma prekvapil týmito slovami: „J‘ai pêché
cette pierre à Tahiti.“ (Vylovil som tento
vzácny kameň na Tahiti.) a dokončil vetu
lámanou taliančinou: „A tento prsteň
stále nosím so sebou pre ženu, ktorá
bude stáť po mojom boku a stane sa
mojou životnou družkou.“ Jediné, na čo
som sa pri takej nezvyčajnej ponuke
zmohla, bola odvaha spýtať sa ho, ako
sa volá. Otázka ho jemne vyviedla
z miery. „Myslel som si, že to viete! Ale
rovnako ani ja neviem absolútne nič
o vás.“ A predstavil sa noblesným úklonom: „Milan Štefánik, mademoiselle.“
O niekoľko minút som bola zasnúbená
s prsteňom na prste. Šťastní a usmiati
sme si objednali koč, aby sme sa previezli po Ríme. Nestal sa ani zázrak, ani
nás neobklopovala romantika. Všetko
čo sa dialo, bolo konkrétne a pritom
neskutočné. Bola som zvyknutá, že
v rodinných kočoch, najmä tety Venosy, bola v zime horúca pahreba, a keď
ste z takých kočov vystupovali, neboli
ste skrehnutí ako drevo, ale ste sa cítili
ako v perinke. Koč, v ktorom sme sa
viezli, nadskakoval. Mala som pocit, že
mi okolo uší lietajú celé úle včiel, a že
srdce mám ako vymútené maslo. Zostali mi len niektoré ľudské zmysly, ako
keď do stromu udrie blesk a zachráni
sa iba dajaký konár. V zhorenej časti
bola moja minulosť – sivá a vyhasnutá
v porovnaní s prítomnosťou, ktorá bola
plná svetla a tepla ako obrovské slnko.
Ešte pár dní som žila v neuveriteľnej
blaženosti a v nevedomosti, pokiaľ išlo
o život môjho snúbenca. Poznanie
o ňom však pomaly vychádzalo na povrch – ako keď sa z malých bystrín zlieva skutočný prúd rieky. Bol rovnako
rozprávkový ako neuveriteľný. Milan
bol Slovák a nosil v sebe vybudovaný
kult svojej vlasti, kult malého národa,
patriaceho do rakúskeho cisárstva.
Študoval v Prahe a tam, v prostredí slovenských študentov, sa v ňom rozhorela ochota slúžiť svojmu národu. Bol to
človek s encyklopedickými znalosťami
z kultúry a cieľavedome sa zaujímal
o všetko nové. Horel pre všetko, čo
nieslo nejaké morálne posolstvo: zaujímala ho medicína, lebo chcel pomáhať
ľuďom, zaujímalo ho právo, lebo chcel
byť spravodlivý, ale najviac zo všetkého
ho zaujímala astronómia. Zvláštne,
práve v čarovnej Prahe v rokoch 1500
– 1600 za čias cisára Rudolfa II. bola astronómia kráľovnou vied. V salónikoch
kráľovského paláca sa usadili záhadní
šarlatáni, čarodejníci aj vedci, a Milan
vyzeral ako jeden z nich. V Prahe stál
ako maják – vodca s vysokými morálnymi cnosťami – filozof Tomáš Garrique
Masaryk, ktorý pochoval starý akademický svet mesta, lebo začal vytvárať
celkom nový štýl politiky teoreticky aj
prakticky. Pravda, Milanovi tieto formatívne pražské roky nestačili. Záujem
o kultúru a politiku sa mu málil, preto
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ako správny dobrodruh, hnaný zápalom vlastnej vôle, odcestoval do Paríža
bez kufrov. Prišiel tam ako hrdina z románu: pred bránou observatória od
hladu odpadol... Okamžite ho prijali
a čoskoro sa udomácnil na poste astronóma. Neodolal novému vábeniu. Začal cestovať s energiou vitálneho sedliaka, ktorý objavuje kozmopolitizmus,
ale aj s nadšením bádateľa a s vášňou
geografa. Nestály v tradíciách, so slobodným srdcom, sa zastavil na Tahiti,
lebo „nebo tam malo podobu prekrásne tkaného plátna“. Čelil tam búrkam
na Capo Horne, plavil sa často v neistých člnoch aj lodiach. Na Galapágoch
študoval druhy v Darwinových šľapajach, videl Brazíliu, ktorá bola pre Európanov vtedy záhadným tajomstvom,
jasné Alžírsko, aj vrchol Mont Blancu
– to všetko bolo pre Milana zaujímavé
iba krátky čas. Nijaké vedomosti neboli
pre neho dostačujúce; učil sa so zápalom starého frátra a s obozretnou trpezlivosťou remeselníka. Zakaždým,
keď sa ponáral úplne od začiatku
– disciplinovane, no najmä s náruživosťou. A náhle ho nová túžba po zmene,
po úteku, unášala prudko ako vietor.

tolerantní, no najmä precízni. Milan bol
presne taký. Ľuďom, ktorí sa venujú astrológii, sprostredkúvajú hviezdne
stretnutia jedinečné situácie. Bez toho,
aby človek veril týmto bozkom Šťasteny, aj istým poverám, nemožno dostatočne pochopiť charakteristické črty
môjho druha: Bola to najzvláštnejšia
a nevyspytateľná osoba, plná protikladov. Jeho precitnutia a intuícia, ktoré
niekedy vyzerali nemožne, sa menili na
extrémne zaujímavé výsledky; v kritických momentoch sa prejavoval jeho
charakter severana, ale v správaní využíval aj náhlu nástojčivosť. V tých šťastnejších okamihoch mal veľmi jemné
spôsoby. Milan bol krehká osobnosť so
silou športovca, ktorý hádže kladivom
a celé umenie jeho správania stálo na
správnom pomere fyzickej sily a intuície. Na jeseň roku 1915 prišiel do Talianska do Valony v ponorke. V Albánsku dobre dopadol po leteckej havárii.
Môj hrdina, ktorý sa podobal na sťahovavého vtáka, a ktorý poznal všetky najnovšie technické dopravné objavy, čo
sa dali použiť na cestovanie, bez problémov vstupoval do brucha lodí i ponoriek. Potom ho zase letiská vypľúvali
ako Giona zo žalúdka veľryby; tancoval

Markíza Giuliana Benzoni na Bradle

Jeden hrdina, jeden národ
Na svete žijú zázrační ľudia, ba priam
magickí. Majú dar od Boha meniť skutočnosť na krásny sen a naopak, sen na
nekonečnú reťaz čarovných príhod. Samozrejme, najskôr ich treba stretnúť,
aby človek mohol s nimi sám prežívať,
ako rozdávajú vlastné dary: takýto typ
ľudí vie reagovať extrémne rýchlo na
všetky situácie, a pritom majú jemnosť
podobnú vánku. Ich rozum a duševná
vyrovnanosť je na úrovni hráča, ktorého bozkala Šťastena s extázou svätca,
spojená s nástojčivou istotou dobrodruha a precíznosťou mravca. Sú to
ľudia rýchli, prudkí, nástojčiví, trpezliví,

na nebi s padákom ako na bielych kvetoch, ako keď sa dieťa hojdá na konári
mandľovníka. Hneď po jeho príchode
do Talianska znamenala pre neho vierohodnosť aj postavenie mojej rodiny
zázemie a bola mu na osoh. Zaprisahala som roztopašnú diktátorku mojich
infantilných rokov – tetu Venosu, aby
môjmu hrdinovi pomohla v jeho poslaní založiť vlastný štát. Moja výzva padla
na úrodnú pôdu a teta Milanovi pomohla najmä na kráľovskom dvore,
kde mala povesť ceremoniárky. Zaobstarala Milanovi pozvánku na dvor ku
kráľovnej matke, ktorá si ešte stále namýšľala že má vplyv na dianie v svetovej politike, ba aj to, že sa podieľa na jej
zmenách. Silou-mocou chcela dať do-

hromady všetky diktátorské osobnosti,
na ktoré mala jej kráľovská koruna
vplyv a z ktorých dnes nezostali ani
črepiny. Margherita sa tak trošku vyťahovala v literatúre, lebo prežila všetkých literátov vo svojom období oslavujúcich jej krásu, ako napríklad básnik
Carducci, ktorý prešiel od republikánov
k monarchistom, keď si všimol taký estetický, fascinujúci ideál, akým bola
Margherita. Lenže z tých veľkolepých
spevov a osláv nezostalo nič... Milan,
vďaka tete Venose, vstúpil do rodinného kruhu kráľovnej matky ako exotické
ovocie. Staršie dámy oblečené v čiernom obkolesovali kráľovnú matku, dýchal sa tam provinciálny vzduch, ale
napriek poklesu vplyvu kráľovnej matky býval vždy v strehu a stredobodom
tohto spoločenstva. Môj agent (myslí
sa Štefánik – pozn. prekladateľky) sa
vrúcne a so zápalom usiloval obhajovať
práva svojho národa. Raz, keď dámy
čakali na kráľovnú matku – to mi rozprávala moja teta – zaujala jedna dáma
z vyššej spoločnosti pomerne pohŕdavý postoj k tomuto malému národu.
Milan si ihneď zobral slovo v diskusii
a so zápalom patriota opísal hodnoty
slovenského národa, dalo by sa povedať, že predniesol dámam politickohistoricko-zemepisnú lekciu. Tým, že si
mladý dôstojník dovolil dáme protirečiť, oponovať, vyvolal škandál, lebo
šľachtičná sa zvrtla na päte, obrátila sa
chrbtom a odišla. Bez štipky ľútosti mi
Milan povedal: „Ak sa má pripraviť národná revolúcia, hoci aj s pomocou starých, zaprášených papagájskych parochní, tak ich treba aspoň poučiť.“
Jeho prostredníctvom som sa naučila
milovať zlatú Prahu, jej lesk aj dvojzmyselný šarm. Naučila som sa milovať
hektáre lesov, ktoré obkolesujú jeho
slovenské rodisko Košariská, ale aj exotické krajiny, ktoré navštívil. Keď som
sa s Milanom stretla, bolo to vždy akoby sa človek objímal s niekým, kto sa
vracia z ďalekej krajiny, aj keď naše posledné stretnutie bolo iba pred pár minútami. A keď som ho znova uvidela po
niekoľkých mesiacoch, zdalo sa mi akoby sme sa len pred chvíľou rozišli. Mal
zvláštnu schopnosť predlžovať čas do
nekonečna. Predstavujem si, že takto
to robili stredovekí mystici, ktorí sa rozplynuli v božskej extáze. A naopak, tak
zasa vedel čas nahustiť, akoby prešiel
iba okamih od nášho posledného
stretnutia. Bol to podobný pocit, ako
keď jete ovocie a ešte vám jeho chuť
zostala v ústach. Od Milana som sa naučila, že čas, platí to však len v niektorých prípadoch lásky, je hmatateľná
skutočnosť.
Preložila
Ema KRAVÁRIKOVÁ
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TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 2. POLROKU 2019 V MESTE VRBOVÉ PRE RODINNÉ DOMY
KOMPOZITNÉ OBALY (tetrapaky) 1100 l

SKLO 1100 l

Júl

10. streda

Júl

1. pondelok

August

7. streda

August

26. pondelok

September

4. streda

September

23. pondelok

Október

30. streda

Október

-

November

-

November

18. pondelok

December

25. streda

December

16. pondelok

KOVY 1100 l

PAPIER 1100 l

Júl

11. štvrtok

Júl

15. pondelok

August

22. štvrtok

August

12. pondelok

September

9. pondelok
7. pondelok

September

-

Október

3. štvrtok

Október

November

14. štvrtok

November

4. pondelok

26. štvrtok

December

2. a 30. pondelok

December

PET FĽAŠE A OSTATNÉ PLASTY 120 l vrecia
Júl

1. pondelok

August

12. pondelok

September

23. pondelok

Október

-

November

4. pondelok

December

16. pondelok

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 2. POLROKU 2019 V MESTE VRBOVÉ PRE BYTY
KOMPOZITNÉ OBALY (tetrapaky) 1100 l

SKLO 1100 l

Júl

10. streda

Júl

1. pondelok

August

7. streda

August

26. pondelok

September

4. streda

September

23. pondelok

Október

30. streda

Október

-

November

-

November

18. pondelok

December

25. streda

December

16. pondelok

KOVY 1100 l

PAPIER 1100 l

Júl

11. štvrtok

Júl

15. pondelok

August

22. štvrtok

August

12. pondelok

September

9. pondelok

September

-

Október

3. štvrtok

Október

7. pondelok

November

14. štvrtok

November

4. pondelok

December

26. štvrtok

December

2. a 30. pondelok

PET FĽAŠE A OSTATNÉ PLASTY 1100 l
Júl

1. a 29. pondelok

August

12. a 26. pondelok

September

23. pondelok

Október

21. pondelok

November

18. pondelok

December

16. pondelok
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Divozel veľkokvetý je známa liečivá bylina. Svojím majestátnym vzrastom a žiarivými sýtožltými kvetmi tvorí
i peknú dekoráciu. Môžeme ju nájsť aj na niektorých vrbovských uliciach.
-rb-
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TANEČNÝ ODBOR CZUŠ SV. GORAZDA ÚSPEŠNÝ
AJ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
Tanečné nadanie a talent pre pohyb
sa ukrýva v mnohých deťoch vo Vrbovom a okolí. Jeho zveľaďovaniu a cibreniu sa venujú predovšetkým pedagógovia z CZUŠ sv. Gorazda Vrbové.
Tanečné choreografie malí tanečníci
zvládli počas roka bravúrne, a preto si
mohli ísť skúsiť pomerať svoje sily na
tanečné súťaže rôzneho charakteru.
O tom, že vo svojich kategóriách obstáli nielen v celoslovenskej konkurencii,
svedčia aj mnohé výrazné umiestnenia
predovšetkým na súťaži Grandfinále
Showtime 2019 Levice, kde okrem postupu na majstrovstvá Európy získali
pod vedením Mgr. art. Michaely Urbanovej – M&R crew:
He´s live – zlaté umiestnenie
Just got paid – zlaté umiestnenie
Indiáni – 2. miesto
Simply love – zlaté umiestnenie
Street girl – 2. miesto
Out of control – 1. miesto.
Za autentický a štylizovaný folklór
získali pod vedením Mgr. et. Bc. Zuzany
Snohovej:
Fľaškový – strieborné umiestnenie
Po myjafsky – zlaté umiestnenie
Očová - zlaté umiestnenie
Husičky - zlaté umiestnenie.

Výrazným talentom tanečného odboru je Vivien Madunická, ktorá aj
v tomto školskom roku reprezentovala
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové na mnohých
súťažiach. Pod pedagogickým vedením
Mgr. art. Michaely Urbanovej – M&R
crew jej kvalifikáciu na majstrovstvá
sveta priniesli:
National folkloric – 2. miesto
Urban dance style – 2. miesto
Comercial dance – 1. miesto
Spomedzi 23 krajín a približne 7000
tanečníkov získala 7. miesto v A lige
– Urban dance style a 6. miesto v B lige
– Comercial dance.
Okrem toho sa zúčastnila súťaže My
Dance Myjava, kde v Scénických tancoch obsadila 3. miesto a v Show dance
2. miesto. Na Pohybe bez bariér v Bratislave si vybojovala v kategórii Open 1.
a 3. miesto, v zmiešaných sólo kategóriách súťaže Saltare Orbis Malacky sa
umiestnila na 3. mieste.
Žiačkam i učiteľkám srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov, kreativity a radosti z tanca a pohybu.
Mgr. art. Michaela URBANOVÁ

OCEŇOVANIE VRBOVSKÝCH ŽIAKOV
Oceňovanie sa uskutočnilo v pondelok 13. júna o 13.00 hod. v Kúrii M. Beňovského.
Každá škola na území mesta navrhla
päť najlepších žiakov. Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová v krátkom
príhovore vyjadrila vďaku oceneným,

nielen za úspechy v regionálnych i celoslovenských súťažiach, ale i za vzornú
reprezentáciu mesta. Jednotlivých nominantov predstavil vedúci spoločného
školského úradu PaedDr. Patrik Kýška.
Ceny (knihy) im odovzdala primátorka
mesta spolu s predsedníčkou Komisie

kultúry, športu, mládeže a vzdelávania
MsZ PhDr. Janou Miklášovou, ktorá na
záver všetkým poďakovala. Celé podujatie moderoval vedúci útvaru kultúry
PhDr. Ľubomír Bosák.
PK
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OCEŇOVANIE TÝCH NAJLEPŠÍCH
Tvrdá práca našich študentov a napätie z písomiek sa chýli pomaly ku koncu.
S blížiacim sa koncom školského roka
2018/2019 prišlo na rad oceňovanie tých
najúspešnejších. Veľmi si vážime, že
mesto Vrbové pod vedením pani primátorky Dott. Mgr. Emy Maggiovej nezabúda na tých najlepších a každý rok oceňuje našich žiakov, ktorým sa opätovne
darilo v krajských, okresných, ale aj celoslovenských vedomostných a športových súťažiach.
V závere školského roka nemôžeme
zabudnúť aj na našich maturantov, ktorí
skúšku dospelosti všetci úspešne zvládli, a tak zavŕšili ďalšiu dôležitú etapu
svojho života. Prevzatím maturitného
vysvedčenia získali tak dlho očakávanú
vstupenku na vysoké školy. Ich výber je
podľa našich informácií veľmi rozmanitý
– od masmediálnej komunikácie cez
právo, pedagogiku, filológiu, filozofiu či
fyzioterapiu – až po Akadémiu policajného zboru, kriminalistiku či štúdium
japončiny.
Osobitne nás však teší fakt, že viac
ako polovica tohoročných absolventov
má namierené na vysoké školy prírodovedného zamerania, a to nielen na Slo-

vensku, ale i v zahraničí – predovšetkým
na českých vysokých školách, no i v Rakúsku, Dánsku či v Škótsku. Novinkou
tohto roku je výrazný nárast záujmu
o štúdium ekonomických smerov.
Nech už mieria kroky našich absolventov kamkoľvek, veríme, že sú dobre
pripravení do života, zvládnu náročné
vysokoškolské štúdium a urobia vo svo-

jom živote veľa správnych rozhodnutí.
Vyslovujeme nádej, že sa budú radi
vracať na svoju strednú školu a prinesú
nám samé dobré správy o svojich študijných a osobných úspechoch.
Držíme im palce a želáme veľa šťastia!
Pedagógovia a zamestnanci
Gymnázia J. B. Magina

VYSLANÝ DO VINICE PÁNOVEJ
15. júna sa konala v katedrálnom
Chráme svätého Jána Krstiteľa v Trnave kňazská vysviacka. Trnavská arcidiecéza získala troch novokňazov, medzi nimi nášho rodáka Dott. Mgr. Petra
Juhása. Spolu s ním prijali sviatosť
kňazstva skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha Tomáš Balala
z Čachtíc a Tomáš Kišon zo Serede.
V homílii ich pán arcibiskup povzbudil,
aby boli dobrými pastiermi. „Vždy majte pred očami príklad Dobrého pastiera.
Modlite sa aj za mňa, za svojho biskupa,
aby som kráčal cestou Dobrého pastiera, kiež by som sa nenechal zviesť na
cestu tých falošných pastierov, ktorí
môžu priviesť náš národ do slepej uličky
a do veľkej tragédie.“ Novokňazov vyzval, aby boli Božími služobníkmi, ktorí
sa nenechajú zmiasť. „Buďme ako náš
Majster, ktorý prišiel nie preto, aby sa
jemu slúžilo, ale aby on sám slúžil. Ktorý
prišiel hľadať a zachraňovať.“ Na záver
slávnosti trojica nových duchovných
pastierov udelila svojmu arcibiskupovi, ako i emeritnému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi novokňazské požehnanie.
V týchto významných okamihoch sprevádzali nášho novokňaza nielen jeho
príbuzní, ale aj členovia vrbovského
farského spoločenstva, ako i primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová.

V nasledujúci deň slávil
Dott. Mgr. Peter Juhás svoju
prvú sv. omšu v svojom rodisku. Stalo sa tak v Kostole sv.
Gorazda o 10.00 hod. predpoludním. Medzi prítomnými
boli i ďalší kňazi-rodáci z Vrbového a bývalí duchovní
v našom meste. Primičnú kázeň predniesol protosynkel
(generálny vikár) gréckokatolíckej Bratislavskej eparchie
o. Mgr. Vladimír Skyba. Po liturgickej časti sa pozvaní hostia presunuli do jedálne II. ZŠ,
kde bolo pripravené posedenie s pohostením. Počas primícií bola sprístupnená nová
kniha Spojivo s domovom,
ktorá zachytáva korešpondenciu vrbovského rodáka
misionára Karola Nižňanského, ktorý pôsobil v Indii. Vyšla
pri príležitosti 100. výročia
jeho narodenia a pri príležitosti vysviacky jeho kňazského „nástupcu“.
Počas prázdnin bude novosvätenec kňazsky účinkovať
vo farnosti Dolný Lopašov
a potom bude pokračovať
v štúdiu v Ríme.
-rb-

foto: Dušan KOLENČÍK
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19. mája sa vo Vrbovom v Kostole sv. Gorazda uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Ježiša Krista pod
sviatostnými znakmi chleba a vína prvý raz prijali dievčatá a chlapci, žiaci tretieho ročníka vrbovských základných škôl.
-rb-, foto: Stanislav SEDLÁK

Na Slávnosť zoslania Ducha Svätého, 9. júna, mladí ľudia z vrbovskej farnosti prijali v Kostole sv. Gorazda sviatosť
kresťanskej dospelosti – sväté birmovanie. Udelil im ho emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol.
-rb-, foto: Stanislav SEDLÁK
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V nedeľu 9. júna, na prvú slávnosť svätodušnú, si štrnásť veriacich pripomenulo svoju krstnú zmluvu a zároveň
vieru v Pána Boha, ktorú potvrdili a vyznali pred päťdesiatimi rokmi.
Mgr. Dana MURÍNOVÁ, zborová farárka

V nedeľu 16. júna vyznalo v evanjelickom kostole vo Vrbovom vieru v Pána Boha deväť mladých ľudí, tri dievčatá
a šiesti chlapci. Prajeme im do života mnoho Božej múdrosti a ochrany.
Mgr. Dana MURÍNOVÁ, zborová farárka
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OSLAVA 60. VÝROČIA VZNIKU TJ DRUŽSTEVNÍK ŠÍPKOVÉ 1959 – 2019
V sobotu 22. júna ani miestna búrka
na pravé poludnie neodradila všetkých
futbalistov a ich rodinných príslušníkov
od účasti na dobre organizovanej oslave 60. výročia vzniku TJ Družstevník Šípkové, ktorú zorganizoval súčasný výkonný výbor Športového obecného
klubu Šípkové (ŠOK) na čele s Vladimírom Lagom a manažérom klubu Jozefom Kolníkom.
Program začal o 14.30 h žiackym zápasom Veselé – Vrbové. O 16.00 h nasledovala oficiálna časť a súťaž v kopaní jedenástok. O 16.30 bol odohratý
zápas hráčov Šípkového a starých pánov Vrbového. Posledný zápas zohralo
Šípkové o 18.30 h s Krakovanmi (muži).
Na podujatí bolo zabezpečené dobré
a bohaté občerstvenie (zabíjačkové
špeciality) a následne spontánna zábava pri harmonike J. Pavlička z muzikantskej rodiny Pavličkovcov a DJ Tamagočiho. Veľmi dobre organizovaný program
až do neskorých večerných hodín na
výbornom trávniku prispel k pohode
a spokojnosti okolo 250 prítomných.
Vďaka organizátorom za vynikajúce
prírodné prostredie futbalového štadióna (v Štepnici), dobrú zábavu i spomienkové prezenty všetkým bývalým
i súčasným futbalistom (letné tričká
s vyznačeným logom zelenožltej a zelenej farby).
Súčasné futbalové družstvo hrajúce

v VII. lige RUBEX organizovanej OBFZ
Trnava, pozostáva väčšinou zo skúsených amatérov vo veku 30 - 35 rokov už
veteránov a otcov rodín. Vďaka porozumeniu ich manželiek tvoria výbornú
partiu.
Niečo z histórie športu a osobitne
futbalu v tejto v súčasnosti najmenšej
obci v severnom cípe Piešťanského
okresu i Trnavského kraja. Začiatky organizovaného futbalu sa v obci datujú
od roku 1931 s názvom ŠK. Riadna organizácia – Telovýchovná jednota Družstevník vznikla na jeseň roku 1959. Prvý
výbor tvorili: Jozef Motúz, predseda,
Jozef Buchel, tajomník a Jozef Draho,
(emeritný) pokladník, členovia Jozef
Oška a Tibor Macejech.
V 60. rokoch minulého storočia vznikol futbalový oddiel a začal najnižšiu
súťaž, vtedy už po územnej reorganizácii v okrese Trnava (1960), oficiálne v III.
tr. od roku 1962, a to na zmenšenom
provizórnom ihrisku uprostred dediny
(predtým na Podháji).
S budovaním nového trvalého futbalového ihriska na vyvýšenom mieste
zvanom Štepnica sa začalo od roku
1963 až 1965 za nezištnej pomoci
miestneho roľníckeho družstva a MNV
i s jeho následným rozšírením a zároveň vystavaním kabín a sociálneho zariadenia v rokoch 1967 až 1974. Muselo sa tu buldozérmi presunúť viac než

ŠTAFETOVÝ BEH THE RUN SLOVAKIA 2019
Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom (534 km) - z Košíc (Hlavná
ulica) do Bratislavy (Hviezdoslavovo námestie), ktorý sa konal v dňoch 14. - 16.
júna za účasti štyridsiatich družstiev
s rekordným počtom šesťsto bežcov
mal jednu zo svojich 48 cieľových zastávok (odovzdávok) v našom meste Vrbové (číslo 41).
Preteky sa bežali celkove v troch variantoch: Full Košice – Bratislava (534
km), East Košice – Teplička nad Váhom
(291 km) a West Teplička nad Váhom
– Bratislava (243 km).
THE RUN SLOVAKIA je okrem behu aj
o spoznávaní krás Slovenska na vlastných nohách i o skvelom športovom
zážitku, ale aj o možnosti prekonať samého seba a štafetovo odbehnúť maratón. Z cieľovej zastávky č. 40 Častkovce do Vrbového (11,62 km) ako prvý
prišiel 16. júna v skorých ranných hodinách p. Rovinsky o 4.02 hod. Ako posledná opúšťala naše mesto M. Tehláriková o 8.06 hod. a pokračovala do
odovzdávky v Dechticiach (12,082 km).
Mesto Vrbové poskytlo pre cca 600
účastníkov priestory Domu kultúry so
sociálnym zázemím, možnosťou oddychu, resp. s podaním občerstvenia pre
bežecké družstvá. Takisto poskytlo
priestory na parkovanie.

Organizátor uvedeného štafetového
behu prostredníctvom P. Dančiaka
z Košíc ďakuje mestu Vrbové, primátorke mesta Dott. Mgr. E. Maggiovej
a PhDr. Ľ. Bosákovi, vedúcemu útvaru
kultúry MsÚ, za poskytnuté služby. Obvodnému oddeleniu Policajného zboru

5 tisíc kubíkov zeminy, upraviť okolie,
osadiť lavičky a oplotenie. Funkcionármi telovýchovnej jednoty boli Jozef Bielik, predseda, Viktor Kubran, tajomník,
Tibor Macejech, Ing. Marián Keller a Jozef Draho, pokladník.
Toto miesto je dnes v dobrom letnom počasí stredobodom spoločenskej, kultúrnej a hlavne športovej činnosti v obci, kde v súčasnosti niet
kultúrneho domu. Ten bol spoly postavený v akcii Z a po dlhšom čase sa stal
staticky neúnosný. Bol potom zbúraný
na príkaz statika a MsNV Vrbové, pod
ktoré vtedy ako miestna časť obec patrila.
Činnosť futbalového oddielu významne oživil príchod ešte hrajúceho trénera
Igora Spála, súkromného podnikateľa.
V sezóne 2001/2002 futbalisti postúpili
do OS skupiny „B“, kde s väčším-menším úspechom zotrvávajú dodnes.
Z vlastných „odchovancov“ vo futbalovom klube sa vo vyšších (dnes ligách)
uplatnili: Jozef Kubran, Daniel Koyš
a najviac Mgr. Tomáš Andrísek (III. LZ
– MFK Vrbové), ako hráč dorastu a zároveň tréner dorastu MFK Vrbové (IV. liga
regiónu Z.) i dnes stále hrajúci tréner FK
Krakovany.
Za spolupráce bývalého predsedu
klubu Jozefa Kusého spracoval Viktor
KUBRAN
SR Vrbové za bezpečný a bezproblémový prechod cez naše mesto. Takisto ďakuje tým, čo sa priamo podieľali na realizácii podujatia Jozefovi Drinkovi
a Jaroslavovi Madžovi, ktorí zabezpečovali fungovanie odovzdávky a Darine
Dugovej za podanú teplú kávu a servis
v Dome kultúry.

organizuje

zájazd do THERMALPARKU Dunajská Streda v dvoch termínoch:
1. termín: 20. 7. 2019 (sobota)
2. termín: 17. 8. 2019 (sobota)
ĞŶĂǌĄũĂǌĚƵ͗ƉƌĞēůĞŶŽǀ͗10 €͕ƉƌĞŶĞēůĞŶŽǀ͗14 €, deti: 7 €
ůŝǎƓŝĞinfo a rezervácie: - Vierka SABOVÁ (vo vinotéke v OD OTEX Vrbové)
- ƉůĂƚďĂǀŚŽƚŽǀŽƐƚŝƉƌŝƌĞǌĞƌǀĄĐŝşǌĄũĂǌĚƵ
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ÚSPECHY VRBOVČANOV
V utorok 4. júna sa v Trnave konal
druhý ročník celoslovenského turnaja
v kin-balle. Po minuloročných víťazstvách, keď tri naše tímy obsadili prvé,
druhé a tretie miesto v kategórii 7. – 9.
ročník a po celoročných tréningoch,
keď trénovali žiaci krúžku spolu so stredoškolákmi, sme prišli ako obávaní
a kvalitní súperi. Ako nováčik sa predstavil dievčenský tím (Nina Nemšovská,
Alexandra Sýkorová, Ema Moravčíková,
Karolína Majkútová) s kapitánkou Alexandrou Samuhelovou a prebojoval sa
v kategórii 7. – 9. ročník až do semifinále. V rovnakej skupine obsadil tím Šimona Prievozníka (kapitán) bez jedinej pre-

hry 1. miesto. Novinkou sme boli aj
v kategórii stredné školy, kde pod vedením kapitána Adama Gonu zmiešané družstvo stredoškolákov a deviatakov získalo 1. miesto. O prvé priečky sa
svojou hrou zaslúžili: Marek Machovič,
Martin Mešenec, Matúš Nizner, Teodor
Teplica, Katarína Mitterová, Soňa Foldiová, Nora Svitková, Sabína Konkušová, Linda Petényiová, Rebeka Dérová.
Žiaci zo ZŠ, Komenského 2, Vrbové získali na kin-ballovom turnaji Slovenský
pohár v tejto netradičnej športovej aktivite. Gratulujeme.
Mgr. Slávka MEŠENCOVÁ

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE
VRBOVÉ
otváracia doba počas
prázdnin
pondelok – piatok
12.00 – 16.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

Oznamujeme, že v dňoch 22. júla až
9. augusta bude knižnica zatvorená
z dôvodu čerpania dovolenky.

Slovenská národná strana,
obec Kočín-Lančár
a TJ Kočín-Lančár
usporiadajú na štadióne TJ v Kočíne

Vatru zvrchovanosti
dňa 13. júla o 16.00 hod.
Zapálenie vatry okolo 19.00 hod.
Hrá HS Borovienka. Guláš, živánska, alko, nealko.
Príďte osláviť Deklaráciu zvrchovanosti slovenského národa.
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