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VĎAKA GREGOROVI PAPUČKOVI SA DOSTALO MIMORIADNEJ 
POCTY AJ BEŇOVSKÉMU A VRBOVÉMU
Mimoriadny a splnomocnený veľvy-
slanec Slovenskej republiky v Maďar-
sku JUDr. Pavol Hamžík prevzal záštitu 
nad odovzdaním Beňovského glóbusu 
slovenskému básnikovi a krajanské-
mu aktivistovi Gregorovi Papučkovi. 
Preto 19. januára zavítala do jeho bu-
dapeštianskej rezidencie delegácia 
mesta Vrbové. Po srdečnom privítaní 
diplomatka JUDr. Cecília Kandráčová, 
CSc. predstavila pánovi veľvyslancovi 
členov našej delegácie. Prednosta 
MsÚ Vrbové JUDr. Františekm Tahotný, 
MBA, informoval o dôvode návštevy 
a zároveň odovzdal diplomatickému 
zástupcovi nášho štátu v Maďarsku 

list primátora mesta Vrbové JUDr. Šte-
fana Kubíka, v ktorom sa píše: „Vaša 
Excelencia, prijmite, prosím, môj po-
zdrav z mesta Vrbové, rodiska Mórica 
Beňovského. Využívam túto príležitosť, 
aby som Vám poďakoval za Váš osob-
ný prínos k prezentácii a reprezentácii 
nášho štátu v Maďarsku a z pohľadu 
mesta Vrbové osobitne aj za prezen-
táciu osobnosti nášho slávneho rodá-
ka v krajine Vášho diplomatického pô-
sobenia a za to, že ste prevzali záštitu 
nad odovzdaním Beňovského glóbu-
su, ocenenia mesta Vrbové, pánovi 
Gregorovi Papučekovi, keďže vonkaj-
šie okolnosti nám neumožnili, aby mu 

bol odovzdaný v rámci osobitnej sláv-
nosti, ktorá sa mala pri tejto príležitosti 
uskutočniť. Na znak veľkej vďaky Vám 
venujeme malú pozornosť – knihu Be-
novskiana, ktorú sme nedávno vydali. 
Zároveň si Vás dovoľujem pozvať na 
jej prezentáciu dňa 2. februára 2023 
vo Vrbovom (prikladám pozvánku). 
Ak by Vám to nebolo možné, alebo 
ak sa Vám vo Vrbovom bude páčiť, 
naše pozvanie platí aj na druhú príle-
žitosť – na odovzdávanie Beňovského 
glóbusu, ktoré sa uskutoční takisto vo 
Vrbovom dňa 13. októbra t. r. (čo by 
sme Vám ešte v dostatočnom predsti-
hu potvrdili).        Pokračovanie strana 13.

OZNAMYBENOVSKIANA
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MFK Vrbové zvoláva: 

Mimoriadnu volebnú 
konferenciu MFK Vrbové 
v piatok 17. februára o 
18.00 hod. v priestoroch 
Kúrie M. Beňovského vo 

Vrbovom.

Mesto Vrbové vás pri príležitosti 
mesiaca marec – Mesiaca knihy – 
pozýva na besedu so známym slo-

venským spisovateľom, diplomatom 
a politikom Jozefom Banášom.

Kúria Mórica Beňovského 
o 17.00 hod.

PRIPRAVU
JEM

E

Mesto Vrbové informuje 
občanov mesta o novom 
infobode. Predstavujeme 
novú ikonu hlavnej plo-
chy webovej stránky mes-
ta Vrbové www.vrbove.
sk s heslom „MESTSKÝ ROZ-
HLAS“. Presne tu budú pre-
pisom do textovej formy 
na báze dennej aktualizá-
cie zverejňované oznamy 
čítané – hlásené v mest-
skom rozhlase. Odteraz sa 
k informačným, reklam-
ným, kultúrnym, športovým 
či smútočným oznamom 
dostanú všetci. I tí, ktorí sú 
v doobedňajších alebo 
poobedňajších hodinách 
mimo územia Vrbového, 
i tí, ktorých miesto bydlis-
ka nie je sieťou ampliónov 
mestského rozhlasu celkom 
optimálne pokryté. Spro-
stredkovanie oznamov pro-
stredníctvom mestského 
rozhlasu bude uplatňova-
né postupom v súlade so 
Smernicou MsÚ Vrbové č. 
1/2023 o používaní mest-
ských informačných médií.

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
viceprimátor mesta Vrbové
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HLAS VRBOVÉHO Č.23 IN MEMORIAM

JÚL 
Jozef KUNIK, 5. júl, 89 rokov
Eduard PETRÍK, 6. júl, 75 rokov
Mária HINKOVÁ, 15. júl, 73 rokov

AUGUST
Viera HESKOVÁ, 14. august, 59 rokov
Ján JAVORSKÝ, 30. august, 58 rokov

SEPTEMBER
Jarmila ADAMCOVÁ, 3. september, 83 rokov
Mária MEGOVÁ, 6. september, 70 rokov
Ivan DUREC, 8. september, 72 rokov
Jozef HOLÁN, 11. september, 68 rokov
Jozef MEGO, 14. september, 65 rokov
Margita PAKANOVÁ, 15. september, 93 rokov

OKTÓBER
Jaroslav JANISKA, 5. október, 71 rokov
Ľudmila ŠKODÁČKOVÁ, 7. október, 92 rokov
Jaroslav HOLÁN, 9. október, 74 rokov
Anna MARTINKOVÁ, 12. október, 67 rokov
Viliam MAREK, 16. október, 92 rokov
Stanislav BABIAK, 21. október, 73 rokov
Mikuláš GERHÁT, 26. október, 82 rokov
Michal KOREŇ, 28. október, 68 rokov

NOVEMBER
Ján KACZ, 1. november, 76 rokov
Margita KUNIKOVÁ, 3. november, 81 rokov
Emília ZIFČÁKOVÁ, 11. november, 76 rokov
Emília ILENČÍKOVÁ, 15. november, 85 rokov
Sidónia BÖHMOVÁ, 20. november, 81 rokov

Helena POLEŠENSKÁ, 26. november, 83 rokov

DECEMBER
Štefánia SVETLÍKOVÁ, 1. december, 88 
rokov
Peter JURIŠ, 3. decembra, 57 rokov
Ján ŠALÁT, 5. decembra, 87 rokov
Viliam KLČO, 12. december, 74 rokov
Jaroslav HELBYCH, 16. december, 65 rokov
Terézia MATUROVÁ, 16. december, 66 
rokov
Milan FOKSA, 18. december, 51 rokov
Gertrúda MARKECHOVÁ, 23. december, 73 
rokov
Mirko KUNDRATA, 28. decembra, 63 rokov
Štefan GAJŇÁK, 31. decembra, 33 rokov

NAŠI ZOSNULÍ V DRUHOM POLROKU 2022 

PRECHOD BOŽIEHO SLUŽOBNÍ-
KA Z ČASNOSTI DO VEČNOSTI
S nádejou na vzkriesenie a s vierou vo večný život si Vám dovoľujeme ozná-
miť, že 5. februára o 21.40 hodine večer si náš Spasiteľ povolal k sebe nášho 
spolubrata vdp. Arnolda Púchyho, ktorý trávil posledné roky a dni svojho 
života v komunite Kongregácie sestier premonštrátok vo Vrbovom.  Vdp. 
Púchy nás predišiel do večnosti v začatom 80. roku života a v 49. roku kňaz-
stva. Pán biskup Mons. Marián Chovanec odprevadil nášho spolubrata 
zádušnou sv. omšou vo štvrtok 9. februára o 11.00 hodine v Kostole sv. Go-
razda vo Vrbovom. Následne boli jeho telesné ostatky uložené do hrobu 
na mestskom cintoríne vo Vrbovom.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech 
odpočíva v pokoji! 

Biskupský úrad v Banskej Bystrici, sestry premonštrátky, smútiaca rodina 
Mesto Vrbové na pohrebe zastupoval viceprimátor Mgr. Matúš Opatovský.

MGR. ARNOLD 
PÚCHY
(24. januára 1944 Banská Bystrica 
– 5. februára 2023 Vrbové)

Za kňaza bol vysvätený za Ban-
skobystrickú diecézu 9. júna 1974 
v Bratislave. Jeho prvým kaplán-
skym miestom sa stala od júla 
do septembra 1974 Kremnica. 
Od októbra uvedeného roku do 
februára 1977 kaplánčil v Brez-
ne. Potom pôsobil ako správca 
farností, od marca 1977 do júna 
1988 v Chenovci, od júla 1980 do 
októbra 1990 v Čiernom Balogu a 
od novembra 1990 do júna 2000 
v Brusne a od decembra 1992 
súčasne spravoval aj farnosť Pre-

dajná. Od júla 2000 do júna 2002 
bol farárom v Donovaloch a od 
júla 2002 do konca nasledujúceho 
roku v Dolnej Ždani. Od začiatku r. 
2004 bol duchovným sestier pre-
monštrátok vo Vrbovom (nastúpil 
sem 29. decembra 2003). 
V októbri 2012 ho penzionovali, 
ale naďalej vykonával službu du-
chovného vo vrbovskom kláštore 
až do roku 2022, keď ho nahradil 
nový kňaz.

Literatúra:
SANDTNER, PETER: Pezinskí kňazi, 
obyvatelia Charitného domova. 
Pezinok : autor, 2007, s. 207.
http://bbdieceza.sk/wp-con-
tent/uploads/2012/12/schematiz-
mus2009.pdf
     
                              Ľ. B.
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NAŠI 
JUBILANTI

Zuzana OTOTTOVÁ
Iveta MANCOVÁ

Jozef VAJDA
Ivan ŠIMONČÍK

Renáta TRVALCOVÁ
Oľga SVETLÍKOVÁ
Ing. Juraj GOLIER

Iveta VALOVÁ
Anna KOČKOVSKÁ
Vladimír KIMERLING

Alena GALOVÁ

Jozef FILO
Ing. Ernest KOPPON
Alena MIKULÁŠOVÁ

Miroslav LAGO
Ján HANIC

Stanislava KLÁTIKOVÁ
Jaroslava GAJAROVÁ

František DANAŠ
Ing. Valéria TARKOŠOVÁ

Mária KRAMÁRIKOVÁ
Jarmila HANÁKOVÁ
Margita HERÁKOVÁ

Jozef TONKOVIČ
Zdena DRINKOVÁ

Ing. Juraj TÓTH
Mária LAJČÁKOVÁ

Edita PEKAROVIČOVÁ
Oľga CAUNEROVÁ
Eva KOVÁČOVÁ

Ján TRESKOŇ
Marta KOŠŤÁLOVÁ

Ján TOMČALA
PaedDr. Ivan BOROVSKÝ

Anna STOPJAKOVÁ

Pavol SUMERA
Jolana SABOVÁ
Irena FILANOVÁ

Mgr. Emília GONOVÁ
Augustín GERÁT

Anna MAJERNÍKOVÁ
Marta GABLOVSKÁ

Emília JANKECHOVÁ
Dušan KARLÍK

Antónia KLČOVÁ
Zita ZIMMERMANNOVÁ

Mária MOSNÁ
Anna STRÁŇAVOVÁ

Srdečne blahoželáme!

BLAHOŽELÁME
Milá Zdenka, maj vždy zdravia celé hory šťastia, ako kva-
piek v mori. Spokojnosti nech Ti toľko patrí, ako snehu majú 
slovenské Tatry. Za lásku, obetavosť, starostlivosť Ti zo srd-
ca ďakujú dcéry Andrejka, Evka, vnúčatá Martinka, Sofia, 
Lili, vnuk Adamko. K blahoželaniu sa pripája manžel Jozef, 
rodiny Čechvalová, Puváková, Trandžíková a Blatnická 
Do ďalších rokov Ti prajeme veľa zdravia a radosti. Vnúča-
tá Ti posielajú za starostlivosť vrúcne bozky.                                         

P/P1-No 132/23F
  

LIST PRE PAMÄTNÍKOV
V minulých dňoch sme dostali list 
od akad. maliarky Naděždy Ševčíkovej 
(* 1934) z Kraslic v Karlovarskom kraji. 
V ňom píše: 
Vážení zástupci obyvatel města Vrbové 
u Piešťan. Já jako absolventka Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové, obor krajek 
a výšivek, v atelieru prof. Emilie Paličkové 
v r. 1959 jsem se ocitla zaměstnaná jako 
návrhářka v n. p. Krajka, v prosperujícím 
podniku. Promiňte mi tu troufalost, že se 
pokouším, touto cestou, sehnat pracov-
níka bývalého významného výrobce lu-
xusního prádla n . p. Trikota. Měla jsem 
totiž čest podílet se na této výrobě a sice 
tím, že jsem jako návrhářka výšivek v n. p. 
Krajka byla vyslána (bylo to v šedesátých 
letech minulého století) do n. p. Trikota, 
abych se obeznámila s výrobou prád-
la pod výtvarným vedením paní Evičky 
[Štepanovej], která tehdy modelárně 
velela. Ještě si pamatuji jméno s. [Juraja] 
Sotáka, který v té době byl, snad, vedou-
cím výroby. O co běží? U nás v Kraslicích, 
po celkem rychlé likvidaci velkovýroby 
výšivek po pádu, dobře fungujícího ve-
dení institucí CTX, který obstarával vše co 
se týkalo odbytu do celého světa, [má sa 
zriadiť historická expozícia]. Při příležitos-
ti „vskříšení“ jediné historické hrázděnky 
[hrazdený dom] v Kraslicích se vedení měs-
ta a Klubu přátel města rozhodlo připome-
nout si historické začátky vyšívání v Krušných 
horách už od 16. století, kdy se celé rodi-
ny pokoušely uživit paličkováním. Postupně 
se zdokonalovala výroba v manufaktu-
rách a vyvrcholila automatickými vyšíva-
cími stroji. Výstava na zkoušku proběhla v 
jedné místnosti hrázděnky a v roce 2023 
bude otevřena oficiálně. Panely na kte-
rých jsou v historickém sledu připevněné

větší či menší vzorky výšivek a krajek. Moc 
jsem litovala, že se mi nepodařilo sehnat 
reprezentační výrobek modelárny Trikoty 
s výšivkou z n. p. Krajka. Tentkrát jsem pro Tri-
kotu navrhla několik zdobících sérií, které se 
vyráběly na úpletu dodávaném z n. p. Tri-
kota. Já bláhová jsem se domnívala, že 
mohu napsat do Trikoty, do modelárny 
a určitě by se nějaký reprezentační výro-
bek s naší výšivkou do expozice našel. Ale 
bohužel. I n. p. Trikota vyráběl pod hla-
vičkou CTX, takže je potkala rychlá likvi-
dace. Ale myšlenka mi nedává pokoj, jak 
by se na výstavě vyjímal exponát vzniklý 
ze spolupráce slovenské a české firmy. 
Jsem fantasta? Našel by se v měste Vr-
bové pamětník, který pamatuje velkový-
robu luxusního prádla, kterému bych za 
výstavní exponát ráda zaplatila. S ofici-
álním otevřením hrázděnky a s průvodní 
výstavou se počítá během léta v letoš-
ním roce 2023. Zázraky se dějí? Snad můj 
zájem pochopíte. Srdečně zdravím 
                                        
                                 Naděžda ŠEVČÍKOVÁ

HLAS VRBOVÉHO Č.2 4        VÝVESKA
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HLAS VRBOVÉHO Č.25

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023 na nájom nebytového priestoru s výmerou 72,00 m² 

v budove „Hačkovec“, Beňovského ulica 336/1, Vrbové a vyzýva na podanie najvýhodnej-
šieho súťažného návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Predkladanie súťažných návrhov 

do 20. februára 2023, do 12.00 hod.
          

 Podrobné Podmienky OVS č. 1/2023 (súťažné podklady) vrátane VZORU Nájomnej zmluvy 
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk/uradna-tabula/ a vyvesené vo 

vonkajšej úradnej tabuli mesta Vrbové.
JUDr. Štefan KUBÍK v. r.    

                                                                                    primátor mesta

BEŇOVSKÉHO 
GLÓBUS OPÄŤ 
POTEŠÍ
Po vynútenej prestávke sa 
vo Vrbovom bude udeľovať 
prestížne mestské ocenenie. 
Kvôli tomu sa 2. februára 
zišla na Mestskom úrade 
odborná komisia. Za jej 
členku primátor mesta po-
tvrdil JUDr. Cecíliu Kandrá-
čovú, CSc. a odovzdal jej 
menovací dekrét. Členmi 
komisie sú tiež viceprimátor 
Mgr. Matúš Opatovský a 
pracovník mesta PhDr. Ľu-
bomír Bosák. Hlavným bo-
dom programu bol výber 
nominanta na ocenenie. 
Členovia komisie sa zhodli 
na osobe Vladimíra Dudlá-
ka, riaditeľa Združenia Mó-
rica Beňovského, ktorý sa  
problematike venuje dlhé 
roky. Vedľajšiu cenu by mali 
dostať traja jeho najbliž-
ší spolupracovníci historik 
združenia Mgr. Jozef Der-
mek, kameraman Dominik 
Šuplata, ako i režisér a re-
daktor Patrik Steller.
                                             -rb-

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
na svojom zasadaní 8. februára vyhlá-
silo uznesením č. 28/II/2023
voľbu hlavného kontrolóra mesta na 
polovičný pracovný úväzok na deň 
29. 3. 2023 o 17.00 hod.
v kúrii M. Beňovského.

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné 
vzdelanie;
Iné predpoklady:
- občianska a morálna bezúhonnosť;
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej 
alebo štátnej správe a prax v riadia-
cej, ekonomickej,
právnickej alebo kontrolnej činnosti, 
znalosť podvojného účtovníctva;
- znalosť právnych predpisov týkajúcich 
sa hospodárenia mesta, rozpočto-
vých a príspevkových
organizácií, právnických osôb, zákon 
o finančnej kontrole, o účtovníctve,

o majetku obcí a ďalších prislúchajú-
cich právnych predpisov;
- splnenie podmienok výkonu funkcie 
hlavného kontrolóra podľa zákona č. 
369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov;

Náležitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, resp. titul kandidá-
ta;
- dátum narodenia;
- bydlisko;
- deň nástupu na výkon funkcie kont-
rolóra dňa 1. 4. 2023;
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie;
- komu je prihláška adresovaná;
- stručný profesijný životopis;
- vymenovanie príloh prihlášky;

Prílohy prihlášky:
- Výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace - originál alebo overená 
kópia;

- doklad o vzdelaní - overená kópia;
- čestné prehlásenie: - o spôsobilosti 
na právne úkony;
- o zdravotnej spôsobilosti;
- že v prípade zvolenia za hlavného 
kontrolóra dňom vzniku pracovného 
pomeru:

a/ nebude bez súhlasu mestského za-
stupiteľstva podnikať alebo vykonávať 
inú zárobkovú činnosť a  nebude čle-
nom riadiacich, kontrolných alebo do-
zorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť v  zmysle ustanovenia § 18 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb.;

b/ splní podmienky podľa § 18 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb.

Prihlášku je potrebné doručiť do po-
dateľne Mestského úradu vo Vrbovom 
do dňa 15. 3. 2023 do 15.00 hod.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –

1/ Uskutočnenie voľby hlavného kon-
trolóra tajným hlasovaním poslancov 
MsZ;

2/ Pred samotným hlasovaním budú 
poslancom predložené všetky infor-
mácie (prihláška, všetky náležitosti 

prihlášky) jednotlivých kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra mesta. 

Všetky náležitosti prihlášky skontroluje 
mandátová komisia zvolená MsZ. Po 
vyhlásení mandátovej komisie, že sú 
všetky prihlášky v poriadku, MsZ zvolí 
trojčlennú volebnú komisiu zloženú 
z  poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktorá sčíta hlasy, oboznámi s výsled-

kom volieb a vypracuje zápisnicu 
z voľby. Uvedená zápisnica z voľby ob-
sahuje: počet prítomných poslancov, 
počet poslancov, ktorým boli vydané 
hlasovacie lístky, počet odovzdaných 
hlasovacích lístkov, počet platných 
hlasovacích lístkov, počet hlasov odo-
vzdaných pre jednotlivých kandidá-
tov, výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, 
meno zvoleného kandidáta.

        VÝVESKA

Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vrbovom č. 21/XII/2022 a č. 22/XII/2022 
zo dňa 21. 12. 2022 a v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 Obchod-
ného zákonníka týmto:

Vyslovujeme veľkú vďaku všetkým 
príbuzným, priateľom a známym za 
účasť na rozlúčke s našim zosnulým 
Pavlom ČERNÁKOM, ktorý zomrel 
vo veku 65 rokov. Zároveň ďaku-
jeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti.Osobitne chceme poďa-
kovať Pohrebnej službe Hadviga a 
mestu Vrbové za organizáciu po-
hrebu, vykonanie dôstojnej rozlúčky 
a ľudský prístup. 
Smútiaca rodina Lažeková a Lutov-
ská

P-No 76/23
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3/ V prípade záujmu kandidátov o vlast-
nú prezentáciu im bude udelené prá-
vo v časovom obmedzení maximálne 
5 minút. Na tajné hlasovanie sa použijú 
hlasovacie lístky, ktoré volebná
komisia odovzdá poslancom. Hlaso-
vací lístok je spoločný pre všetkých 
kandidátov. Na hlasovacom lístku sú 
uvedení kandidáti v abecednom po-
radí (podľa priezviska), s uvedením 
poradového čísla, priezviska, mena 
a akademického titulu. Na hlasova-
com lístku je pečiatka mesta Vrbové. 
Na hlasovacom lístku poslanec za-
krúžkovaním určí kandidáta, za ktoré-
ho hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac 
jedného kandidáta. Hlasovací lístok 
po úprave vloží do volebnej schrán-
ky. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý 
je na predpísanom tlačive, a so za-
krúžkovaním iba jedného kandidáta. 
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá 
vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknu-
té alebo dopísané mená sa neprihlia-
da. Hlasovacie lístky budú archivova-
né v zalepenej obálke, ktorú zo zadnej 

strany podpíšu všetci členovia voleb-
nej komisie. Táto obálka bude súčas-
ťou zápisnice z rokovania MsZ;

4/ Na zvolenie hlavného kontrolóra 
mesta je potrebný súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny všetkých poslancov 
MsZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto 
väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo 
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé 
kolo volieb, do ktorého postúpia dva-
ja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 
volieb najväčší počet platných hlasov. 
V prípade rovnosti hlasov do druhého 
kola volieb postupujú všetci kandidáti 
s najväčším počtom platných hlasov. 
V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 
v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom.

5/ V zmysle ustanovenia § 18c záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
plat hlavného kontrolóra vo výške 1,82 

násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospo-
dárstve, vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za predchádza-
júci kalendárny rok, zvýšený o mesač-
nú odmenu vo výške 20 % z mesačné-
ho platu, a to v súlade s ustanovením § 
18c zákona o obecnom zriadení;

6/ Súhlas kontrolórovi mesta na podni-
kanie alebo na výkon inej zárobkovej 
činnosti v súlade s § 18 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov;

7/ Mestský úrad Vrbové zabezpečí 
zverejnenie vyhlásenia dňa konania 
voľby hlavného kontrolóra na úradnej 
tabuli mesta, na webovom sídle mesta 
a v Hlase Vrbového v zákonom stano-
venej lehote;

8/ Primátor mesta s právoplatne zvole-
ným hlavným kontrolórom mesta uza-
vrie pracovnú zmluvu s nástupom do 
pracovného pomeru od 1. 4. 2023.

REFERENDUM 21. JANUÁRA 2023 
VO VRBOVOM
21. januára sa po ôsmich rokoch uskutočnilo v Slovenskej republike ďalšie celoštátne hlasovanie. V poradí 
bolo už deviate od vyhlásenia samostatnosti nášho štátu, ale ani toto nebolo pre nízky počet hlasujúcich 
platné, podobne ako ostatné s výnimkou jedného. Celoštátne sa referenda zúčastnilo 27,25 % voličov, vo 
Vrbovom 32,60 %. Najvyššia účasť bola v našom okrese v obciach Kočín-Lančár (47,78 %), Chtelnica (45,48 %), 
Pečeňady (43,16 %), Šípkové (42,23 %), Šterusy (40,81 %) a Hubina (40,49 %), naopak najnižšia v Ratnovciach 
(23,57 %), v Piešťanoch (26,03 %) a Ostrove (26,17 %).

REFERENDOVÁ OTÁZKA: Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného ob-
dobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo 

uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej 
republiky?



www.vrbove.sk

ROZTOPILI AJ ĽADOVÉ SRDCIA
Posledný januárový deň sa zobúdzal mrazivým ránom. Chodníky 
v noci pomaľoval mráz a jeho umelecké diela lesklých pavučin-
kových kvetov sprevádzali kroky žiakov CZUŠ sv. Gorazda vo Vr-
bovom až do kinosály nášho domu kultúry. Už dopoludnia totiž za-
čal dýchať teplom veselých tvárí detí oboch základných škôl.

Sála ožila tónmi klavírnej hry Sabí-
ny Mozolovej a Adriany Mešenco-
vej, svojím hlasom ju rozozvučali 
Simona Boorová, Alžbeta Martino-
vičová a Bianka Červeňová, prsty 
Samuela Jankoviča zase zmenili 
struny gitary na čarovné prúty vy-
dávajúce jemné melódie a po 
klávesnici akordeónu tancovali 
pre zmenu prsty Simony Boorovej. 
Práve tak sa začal rozprávkový 
program zimnej akadémie hudob-
ného a tanečného odboru. Zima je 
čarovné ročné obdobie, uhrančivo 
čistá príroda je zahalená do sneho-
bielych šiat. Práve tento čas milujú 
deti aj dospelí, pretože stelesňuje 
niečo nové. Prináša nám omnoho 
dlhšie chvíle strávené s rodinou pri 
hrách, smiechu, teplom čaji, hud-
be a rozprávkach. Jednu z nich 
sa podarilo pretaviť do mnohých 

scénických tancov našim šikovným 
pedagógom – Kristiánovi Filipovičo-
vi a Mgr. Zuzane Snohovej. Javisko 
sa zmenilo na rozprávkovú krajinu, 
v ktorej tancovali snehové vločky, 
farebné kvietky, slnečné lúče, ale 
aj víchrica ohýbala stromy lemujú-
ce cestičku do ľadového paláca. 
Veselá nálada so snehuliakom Ola-
fom sa striedala s dramatickými 
prvkami smutnej a ustráchanej Elzy, 
či statočnej Anny. Nechýbali ani 
slzy šťastia, objatia plné lásky a zno-
vuobjavenie dobra, pokoja a viery, 
že láska je ten zázrak, ktorý dokáže 
roztopiť aj srdcia z ľadu. Štebot detí, 
radosť rodičov, nadšenie a pocit 
z úžasne stráveného času napokon 
večer zatvorili aj posledné dvere 
Domu kultúry vo Vrbovom. Malá 
vrbovská školička raz opäť oživila 
celé mestečko, do programu sa za-

pojilo viac ako 120 detí  podpo-
rovaných rodičmi a kamarátmi, 
za čo všetkým patrí veľké ĎA-
KUJEME. Rovnako však poďako-
vanie patrí aj učiteľkám Daniele 
Grančarovovej, PaedDr. Petre 
Cmarkovej Breče,  Line Gugo-
vej, Mgr. Kataríne Juríkovej, Bc. 
Lenke Záhorcovej a učiteľovi To-
mášovi Slabému, ktorí pripravili 
hudobnú časť, tiež inšpicientke 
Bc. Dane Kubalovej, firme Mino-
xi za ozvučovanie a vždy obeta-
vému Mgr. Vladimírovi Strečan-
skému. V neposlednom rade 
ďakujeme aj primátorovi JUDr. Šte-
fanovi Kubíkovi, ktorý nám ochot-
ne a bezplatne poskytol priestory 
Domu kultúry vo Vrbovom napriek 
súčasnej ťaživej finančnej situá-
cii. Veríme, že naše kroky v na-
sledovných dňoch budú plné 
radosti, spokojnosti a v nádeji, že 
podobné chvíle budeme môcť 
spolu prežívať častejšie.

PaedDr. Petra CMARKOVÁ BREČE, 
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové

HLAS VRBOVÉHO Č.27 Z DIANIA CZUŠ



www.vrbove.sk

MIKULÁŠKU, 
DOBRÝ STRÝČKU
Dňa 7. decembra 2022 v krásne vyzdobenom mestskom 
klube SZTP pri rozsvietenom stromčeku vítali zdravotne 
znevýhodnené deti očakávaného Mikuláša. Prišiel so 
svojim anjelom ale nechýbal ani veľký čertisko. Každé-
mu malému či veľkému dieťaťu pekný anjel  odovzdal 
balíček a deti svoju vďačnosť prejavili buď pesničkou, 
básničkou alebo iným spôsobom, každé podľa svojich 
možností. Bolo to popoludnie  plné vďačnosti, radosti i 
družnosti pri spoločnom posedení a občerstvení, ktoré 
pripravil výbor ZO SZTP. Na záver mikulášskeho posede-
nia prítomné deti obdaril sladkosťami i čert, ktorému ďa-
kujeme.

SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 
SPOJENÁ  S POSEDENÍM PRI KAPUSTNICI

Začiatok schôdze bol pracovný. 
Blahoželanie jubilantom je už tra-
dičný akt, s prianím dobrého zdravia 
a šťastia v kruhu najbližších. V sláv-
nostnej časti schôdze nasledovalo 
vianočné vinšovanie, modlitba a 

tíško znejúce koledy. Kapustnica, 
ktorú nám pripravuje už tradične 
Paľko Mikudík tak rozvoniavala, že 
nám pripomínala čaro Vianoc  do-
mova. Nechýbali  chutné koláčiky, 
ktoré pripravili členky výboru.  Krás-

Druhá významná akcia v mesiaci december bola slávnostná schôdza 
ladená vo vianočnom duchu pre všetkých členov  našej organizácie. 
Krásna vianočná výzdoba, stromček, prestreté stoly, zažaté sviece, 
vianočné ikebany, oblátky, med, jablká, uviedli všetkých do svia-
točnej nálady. 

ne jabĺčka venoval Plantex Ve-
selé. Toto krásne predvianočné 
stretnutie viac ako 50 členov 
organizácie vytvorilo také spo-
ločenstvo, že ľudia mali k sebe 
blízko, zabudli na svoje ťažkosti 
a navzájom si priali šťastné Via-
noce a hlavne veľa, veľa dob-
rého zdravia, ktoré každý z nich 
tak veľmi potrebuje.

-ep-, foto AČ, RK

HLAS VRBOVÉHO Č.2 8        Z ČINNOSTI ZO ZSTP
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ORIGINALITA MASIEK NA KARNEVALE 
ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH 
MALÝCH A VEĽKÝCH DETÍ
V rámci fašiangov 20. januára sa konal v priestoroch mestského 
klubu ZO SZTP Karneval pre naše integrované deti. Na túto ak-
ciu sa deti veľmi tešia a tiež i rodičia venujú veľa úsilia príprave 
masiek svojim deťom. Karneval otvorila a všetkých prítomných 
privítala predsedníčka ZO SZTP ako inak, v maske potápača.

Masky boli naozaj 
rôznorodé ako naprí-
klad rybár, montéri, 
požiarnik, zverolekár, 
Marfuša, smädný 
mních, Rybana, cesto-
vateľka - objavova-
teľka, včielka Miška, 
maliar, vojenský 
duchovný, kráľ Sln-
ko, Harley Quinn, 
kozmonaut, black 
panter, strašiaci do 
maku, pekárky, prin-
cezná Anna, veľká 
cica, masky bez mas-
ky ... a ďalšie masky. 
Každá maska si od-
niesla veľkú čokolá-
dovú medailu a tiež 

balíčky s rôznorodým 
obsahom a hygienický-
mi potrebami. 
V rámci tomboly si ka-
ždé dieťa vylosovalo 
určitú cenu. Nálada 
bola výborná, preto-
že deti sa navzájom 
poznajú hoci sa tu 
stretávajú i z okoli-
tých dedín - Dolného 
Lopašova, Boroviec, 
Veľkého Orvišťa, Pieš-
ťan. Každý chcel nie-
čím prekvapiť a tešil 
sa z úspechu svojej 
masky. Vozíčky sa len 
tak mihali a každý 
skúšal nové tanečné 
prvky. Sme veľmi radi, 

že rodičia sa tešili a 
zabávali  spolu s deť-
mi, pri rezkej hudbe si 
spoločne zaspievali a 
tiež zatancovali. Ná-
lada bola veľmi úžas-
ná. Rodičia pr in ie -
s l i  veľa koláčikov 
a členovia výboru 
pripravili chutné po-
hostenie a tiež i dobrý  
čaj. Každý sa tu cítil 
veľmi dobre a mno-
hým sa nechcelo do-
mov ani odchádzať. 
Poďakovanie patrí 
mestu Vrbové a  Eri-
kovi Holánovi (Pizza 
City Expres) za ceny 
do tomboly.

Výbor základnej organizácie úprimne ďakuje  predstavenstvu mesta, primátorovi JUDr. Štefanovi Kubíkovi, 
viceprimátorovi Mgr. Matúšovi Opatovskému, predsedníčke sociálnej komisie Tatiane Prievozníkovej a pod-
predsedníčke PhDr. Jane Miklášovej, za ich osobnú účasť a materiálnu podporu týchto menovaných aktivít 
organizácie, čo svedčí aj o tom, že títo ľudia nie sú im ľahostajní, čím im dodávajú odvahu baviť sa so svojimi 
ťažkosťami.                                                                                                                                                   Ďakujeme.

HLAS VRBOVÉHO
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DAL BEŇOVSKÉMU TVÁR
Tento rok si pripomíname 90. výročie knižného vydania románu Joža 
Nižnánskeho (1903 - 1976) - Dobrodružstvá Mórica Beňovského. Pre udr-
žanie pamiatky hlavného hrdinu diela - svetobežníka  z Vrbového - na 
Slovensku má zásadný význam. Ním sa Beňovský dostal do všeobecné-
ho povedomia Slovákov.

Román vydalo v roku 1933 vydava-
teľstvo L. Mazáč v Prahe v štyroch 
zväzkoch s ilustráciami akad. ma-
liara Andreja Kováčika. Do každé-
ho zväzku pripravil po osem ilustrá-
cií, celkovo teda tridsaťdva. Keďže 
tým sa aj on významne pričinil o 
vzbudenie záujmu o nášho rodáka 
a v týchto dňoch uplynie 70 rokov 
od jeho úmrtia, pripomeňme si zá-
kladné dáta z jeho života.

Andrej Kováčik
(11. mája 1889 Budapešť – 17. 
februára 1953 Bratislava) Ilustrátor, 

maliar, grafik, karikaturista, monu-
mentalista, grafický dizajnér, 
sochár. V Budapešti sa učil za 
zinkografa a navštevoval ve-
černé kurzy kreslenia. V rokoch 
1908 – 1914 študoval na aka-
démii výtvarných umení v Bu-
dapešti, kde boli jeho profesor-
mi dvaja rodáci z východného 
Slovenska Teodor Zemplényi a 
Pavol Szinyei-Merse, ako aj Béla 
Iványi-Grünwald. Počas prvej 
svetovej vojny narukoval a pô-
sobil ako frontový maliar v rak-
úsko-uhorskej armáde. 

Štúdia k obrazu kráľ Svätopluk sa lúči so svojimi synmi (okolo 1940)

Po vzniku Česko-Slovenska sa presťahoval aj s rodi-
nou do Turčianskeho Svätého Martina, kde pôsobil 
ako výtvarník-ilustrátor Kníhtlačiarskeho účastinárs-
keho spolku. V roku 1927 presídlil do Bratislavy, kde 
žil ako výtvarník v slobodnom povolaní až do svojej 
smrti. V roku 1945 dostal doživotný zákaz pôsobenia 
vo verejnom kultúrnom živote. Ilustroval i knižné vy-
dania vydavateľstva L. Mazáča, vrátane románov 
Joža Nižnánskeho, medzi nimi Dobrodružstvá Mórica 
Beňovského. Jeho kresby boli použité aj v ďalších vy-
daniach: v r. 1934, 1935 a dokonca aj v roku 1957, 
teda už po smrti pôvodcu.

  ĽB - PK

Vlastná podobizeň s krojovaným modelom (1922)

Privítanie sv. Cyrila a sv. Metoda na hrade Devín kniežaťom Rastislavom (pred r. 1935)
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VYDARENÁ PREZENTÁCIA LEXIKÓNU 
BENOVSKIANA
Bola to pocta Beňovskému a veľké poďakovanie našim autorom za 
obdivuhodné dielo Benovskiana, ktoré nesie podtitul Encyklopedický 
slovník o Móricovi Beňovskom a o osobách, miestach, pamiatkach a 
faktoch, ktoré majú k nemu vzťah. Prezentácia knihy sa uskutočnila 2. 
februára v Kúrii M. Beňovského. 

Uvedenia diela do života sa zúčastnilo 
viac ako 50 pozvaných hostí a dve de-
siatky ďalších občanov mesta. Medzi 
hosťami sme uvítali Mgr. Petra Kadlica, 
riaditeľa odboru kultúry, ktorý tu zastu-
poval župana Trnavského samospráv-
neho kraja (TTSK dotáciou  podporil 
spracovanie encyklopédie v rámci 
projektu Beňovský nás reprezentuje 
vo svete), JUDr. Cecíliu Kandráčovú, 
CSc., diplomatku, laureátku Beňovské-
ho glóbusu a členku mestskej komisie 
pre jeho udeľovanie, doc. JUDr. Pav-
la Kandráča, CSc., prvého ochrancu 
verejných práv SR, Vladimíra Dudláka, 
riaditeľa Združenia Mórica Beňovského 
s filmárskym štábom tvoriacim doku-
menty o Beňovskom na Madagaskare, 
historikov doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc., 
PhDr. Martina Lacka, PhD. a  Mgr. Joze-
fa Dermeka, kameramana Laca Gažu, 
PhDr. Jána Bábika, ako i popularizá-
torov Beňovského v rôznych médiách 
(tlač, rozhlas, film). Z ministerstva kultúry 
SR prišiel Ing. Mgr. Bojan Radovanovič 
zo sekcie Kultúrne dedičstvo – odbor 
múzeí, galérií a knižníc. Medzi prítomný-
mi chýbal laureát Beňovského glóbusu 
Ing. Stanislav Machovčák, tvorca Be-
ňovského pamätníka v Antalahe na 
Madagaskare, kde sa teraz nachádza. 
Zastúpil ho syn Stanislav, po ktorom po-
slal pozdrav v podobe jemného ma-

dagaskarského rumu, ktorý prítomní 
neskoršie ochutnali. podobne ako špe-
ciálnu kávu s názvom Móric Beňovský 
z firmy Kávoholik Bratislava. Rodinu Be-
ňovskovcov zastupoval Mikuláš Platthy 
s manželkou, priamy potomok po prav-
nučke Beňovského dcéry Rozálie, žijú-
ci v Malženiciach. Medzi hosťami sme 
uvítali aj už dobre známu akad. maliar-
ku Barbaru Neumannnovú, ktorá dlho-
ročne spolupracuje s mestom a realizo-
vala grafickú úpravu aj tejto náročnej 
publikácie a riaditeľa tlačiarne DEVIN 
printing house Mgr. Štefana Koleka. 
Váženými hosťami boli bývalí primátori 
mesta Jozef Sabo, iniciátor obnovy Be-
ňovského kúrie a vydania monografie 
o Vrbovom, PaedDr. Ivan Borovský, za 
jeho pôsobenia bol realizovaný Pa-
mätník Mórica Beňovského na Námestí  
slobody, Ing. Ján Jánoška a Mgr. Dott. 
Ema Maggiová, ktorí tiež podporova-
li Beňovskovské aktivity, poslanci MsZ, 
funkcionári mesta Mgr. Matúš Opa-
tovský, JUDr. Mária Gajňáková a JUDr. 
František Tahotný, vedúci a pracovníci 
útvarov MsÚ, riaditelia vrbovských škôl 
a ďalší. Média zastupovali PhDr. Vlasta 
Cigánková (RTVS), Dáša Ondrušková 
(TASR) a Viera Dusíková (Piešťanský týž-
deň). Pavol Machovič z agentúry SITA 
napriek tomu, že z vážnych dôvodov 
osobne nemohol prísť, spracoval pe-

knú informáciu o podujatí. Slávnosť 
otvorilo vystúpenie žiačok CZUŠ sv. 
Gorazda Sabiny Mozolovej a Adriany 
Mešencovej z triedy učiteľky Danie-
ly Grančarovovej hrou na klavír. Po 
pozdrave prítomných od autorského 
tandemu vystúpil primátor mesta JUDr. 
Štefan Kubík. V príhovore privítal hostí, 
novú publikáciu a predstavil autorov 
knihy. Prácu realizátorov publikácie: 
Barbary Neumannovej a Štefana Ko-
leka, ako aj uvádzateľa knihy doc. 
Ivana Mrvu ocenil odovzdaním gra-
fického listu Móric Beňovský od Igora 
Piačku. Historik Ivan Mrva s úprimným 
obdivom ohodnotil novú prácu au-
torov. Povedal, že encyklopedický 
slovník je výnimočné dielo a u nás 
netradičný spôsob prezentácie osob-
nosti. Jeho spracovanie si vyžaduje 
nesmierne úsilie, trpezlivosť a čas. Ce-
cília Kandráčová mala pre dielo iba 
superlatívy: skvelé, skvostné, fantas-
tické. Spomenula situáciu s poľskými 
filmármi, ktorí nakrúcali vo Vrbovom, 
keď ich oboznámila s knihou To je náš 
Beňovský! (Vrbové 2016) ako s „bib-
liou o Beňovskom“. Prítomný Ľ. Bosák 
skromne poznamenal, „...ešte len 
bude“. Netušila, že  sa aj tak raz stane. 
Ďalej poznamenala, že obaja autori 
majú cit pre vyhľadávanie dôležitých 
potrebných informácií. Ľ. Bosák jej po-
ďakoval za aktivity v prospech nášho 
rodáka v Poľsku a nasledoval novodo-
bý rituál uvítania knihy. Primátor mesta 
Štefan Kubík pokropil knihu šampan-
ským ako symbolom Francúzska a 
Cecília Kandráčová s Ivanom Mrvom 
ju striedavo posypali mletou vanilkou 
a škoricou, voňavým korením, ktoré 
sa pestuje okolo Antalahy na severe 
Madagaskaru. Na záver podujatia sa 
uskutočnila premiéra iba tri dni staré-
ho 14-minútového dokumentárneho 
filmu Združenia Mórica Beňovského 
„Cestami Beňovského“ režiséra Patrika 
Stellera. Film zapôsobil nielen novým 
pohľadom na ostrov, ale aj vynikajú-
cou hudbou z madagaskarských a 
afrických piesní. Po občerstvení počas 
voľnej debaty miestnosťou zneli zná-
me melódie, ktoré pre potešenie hral 
na klavíri hosť ThDr. Ján Košiar, ktorý 
pôsobil v diplomatických službách Zvr-
chovaného rádu maltézskych rytierov. 
Pozvaní hostia si odniesli domov Be-
novskianu a verziu vrbovského dukátu 
s Beňovského portrétom s francúzskym 
textom z roku 2020.

Čo dodať na záver? Na webe je vraj 
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všetko. Nespochybňujem, ale rýchlo 
získať všetky obsiahnuté informácie a 
ich súvislosti by bolo takmer nemožné. 
Okrem toho je otázna spoľahlivosť. En-
cyklopédia je aj rozšíreným poznámko-
vým aparátom k prvému komplet-
nému dvojdielnemu slovenskému 

vydaniu Beňovského knihy Pamäti a 
cesty (Bratislava 2006) s odvolaním sa 
na jednotlivé strany tohto vydania. Zá-
roveň je obohatená o stovky ďalších 
informácií o jeho osobnosti. Obsahuje 
viac ako 2000 hesiel a vyše 300 ilustrá-
cií a máp. Encyklopédia má vročenie 

2021. Pre známe okolnosti spojené 
s pandemickým obdobím sa prezen-
tuje verejnosti až teraz.
                                                       

                          
                     -el-, foto: Pavel PLENCNER

BENOVSKIANA, SLOVO NA UVÍTANIE KNIHY
Doc. PhDr. IVAN MRVA, CSc.
Vo Vrbovom uzreli svetlo sveta mnohé významné osobnosti, ktoré sa veľkými písmenami zapísali do dejín.
Ján Baltazár Magin, autor našej prvej národnej obrany;
kňaz básnik, autor prekladu cisárskej hymny Jozef Emanuel; 
tak trochu zabudnutý Ján Tonsoris, pôvodca Zdravej rady lekárskej a domácej apatéky,
známy spisovateľ a publicista Elo Šándor;
kráľ futbalových strelcov a slovenský futbalista 20.  storočia Jozef Adamec.

V roku 1746 v mestečku, ktoré v tej 
dobe nemalo ani dve tisícky oby-
vateľov sa narodil ešte jeden kráľ, 
známy dobrodruh, svetobežník, bri-
gádny generál francúzskej armády, 
sibírsky, resp. kamčatský vyhnanec 
ale predovšetkým správca potom 
aj nekorunovaný  kráľ Madagaska-
ru Móric Beňovský. Je to osobnosť, 
ktorá zaujme  každého, kto sa len 
trocha oboznámi s jeho životným 
príbehom, opradená mýtami, le-
gendami a aj viacerými záhada-
mi. Mnohí literárni autori, vedecky 
podkutí historici, publicisti ale i nad-
šenci sa venovali jeho neobyčaj-
ným životným osudom, takže mô-
žeme hovoriť o akomsi poddruhu 
biografistiky nazývanej beňovsko-
lógia. A práve  táto pozoruhodná 
kniha, ktorá sa tu dnes predstavuje 
čitateľskej verejnosti, je nesporne 
vrcholné dielo tohto oboru. Má ne-
zvyčajný názov Benovskiana. Pod 
týmto trocha tajuplným označením 
sa skrýva encyklopedicky slovník o 
Móricovi Beňovskom, ale nielen o 
ňom aj  o osobách, miestach pa-
miatkach, krajinách, ktoré k tomuto 

vrbovskému rodákovi majú vzťah. 
Autori Dr. Ľubomír Bosák a Dr. Pa-
trik Kýška sa  rozhodli na Slovensku 
doposiaľ netradičnou doslova pi-
lotnou formou sprístupniť mnoho-
vrstevnú a neobyčajnú osobnosť 
Mórica Beňovského. Až keď človek 
chytí do rúk a listuje toto dielo s pre-
kvapením zistí, že sa im  podarilo 
zaplniť takmer 500 strán na ktorých 
defiluje, trúfam si len odhadnúť do 
štyri tisíc hesiel so základnými aj roz-
šírenými informáciami o osobách, 
miestach, krajinách, pojmoch, ale 
i o vedeckých prácach literárnych 
a dramatických dielach, autoroch 
rôznych poje d n a n í ,   k t o r é  majú  
vzťah alebo súvislosť s Móricom Be-
ňovským. Sám dobre viem, koľko 
času a námahy je potrebné obeto-
vať už len pri zostavovaní takéhoto 
podrobného heslára, potom pri ich 
napĺňaní, pri overovaní faktov a zdro-
jov a opätovnom preverovaní. Je to 
mimoriadne náročná práca, no zá-
roveň aj záslužná, lebo takýto druh 
encyklopedickej literatúry viazaný k 
jednej osobnosti nám otvára nové 
dimenzie poznania. Stačí si prečítať  

niekoľko hesiel o príslušníkoch rodu 
Beňovských a zistíme, že aj  medzi 
jeho blízkymi príbuznými boli po-
dobní búrliváci  a dobrodruhovia 
ako bol on sám. Prečítanie aj iných 
hesiel starostlivo vypracovaných 
oboma autormi nám neobyčajne 
pružne poskytne mnohé doposiaľ 
nepovšimnuté súvislosti, ktoré by 
sme z obvykle koncipovanej  bio-
grafie len sotva mohli nadobud-
núť. Lexikón sprehľadňuje množstvo 
často aj protichodných informácií 
a umožňuje rýchlu orientáciu aj pri 
čítaní Beňovského pamätí odbornej 
i vedeckej literatúry. Dielo výrazne  
napomôže pri hlbšom poznávaní 
osobnosti Mórica Beňovského a 
jeho  životných osudov. 
Dielo oboch už spomínaných au-
torov je záslužným činom aj z iných 
príčin. Občas v éteri zaznejú kuvičie 
hlasy niektorých politických pred-
staviteľov, že naše dejiny sú  chu-
dobné na významné a svetozná-
me osobnosti. Bude im stačiť, aby 
si zalistovali v tejto encyklopédii a 
presvedčia sa, že to v žiadnom prí-
pade nie je pravda.
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VÝZNAMNÉ JUBILEUM DR. IVANA 
BOROVSKÉHO
V týchto dňoch sa dožil význam-
ného životného jubilea PaedDr. 
Ivan Borovský, ktorý v rokoch 1998 
- 2010 stál na čele mesta Vrbové 
ako druhý primátor po obnovení 
mestskej samosprávy. Funkciu za-
stával najdlhšie z doterajších pia-
tich primátorov.

Narodil sa 12. februára 1948 v obci 
Jablonka, ktorá v tom čase pa-
trila k mestu Myjava. Po skončení 
ZDŠ pokračoval v štúdiu na SVŠ 
v Myjave. Po maturite absolvoval 
Pedagogickú fakultu  UK v Trna-
ve, aprobáciu matematika-fyzika, 

ktorú skončil v r. 1971. Svoje uči-
teľské kroky začal na I. ZDŠ vo Vrbo-
vom. Od 1. septembra 1974 prešiel 
pracovať na Odborné učilište, kde 
mu vo veku 26 rokov zverili funkciu 
zástupcu riaditeľa pre teoretické 
vyučovanie. Počas pôsobenia na 
Strednom odbornom učilišti odev-
nom si priebežne zvyšoval kvalifi-
káciu na Matematicko-fyzikálnej 
fakulte UK v Bratislave, ktorú ukon-
čil v r. 1979. Vo zvyšovaní kvalifiká-
cie pokračoval a v r. 1983 vykonal 
štátnu rigoróznu skúšku na katedre 
matematiky Pedagogickej fakul-
ty v Nitre a získal akademický titul 

Pokračovanie zo strany 1. Pán veľvysla-
nec prejavil radosť z malého knižného 
darčeku od mesta Vrbové - lexikónu 
Benovskiana. Prekvapilo ho, že kniha 
zaznamenáva i jeho zásluhu o propa-
gáciu Mórica Beňovského v Maďar-
sku. Ľubomír Bosák vo svojom krátkom 
vstupe podčiarkol význam Mórica Be-
ňovského pre Slovensko, o čom podáva 
jasné svedectvo výskum, ktorý s kolegom 
Patrikom Kýškom v tejto oblasti robia. 
Mórica netreba glorifikovať, ani zatra-
covať, ale brať ako osobnosť, ktorá 
má nám čo povedať aj dnes. Potom 
nastal slávnostný okamih - laureát vr-
bovského ocenenia Gregor Papuček 
prevzal z rúk Jeho Excelencie prestíž-
ne vrbovské ocenenie a zároveň sr-
dečnými slovami poďakoval, že sa mu 
dostalo tejto cti. JUDr. Kandráčová 
pridala veľkú kyticu k blížiacim sa 85. 
narodeninám tohto nášho vzácneho 
krajana v Maďarsku. 
Gregor Papuček v r. 1954 – 1958 štu-
doval na gymnáziu s vyučovacím ja-
zykom slovenským v Békešskej Čabe, 
v r. 1958 – 1961 na dôstojníckej škole v 
Budapešti, v r. 1979 – 1984 ako vojak z 

povolania študoval slovenčinu na Uni-
verzite Loránda Eötvösa v Budapešti. 
V r. 1961 – 1978 bol učiteľom na pod-
dôstojníckej škole vo Vacove, r. 1978 
– 1991 technickým prekladateľom a tl-
močníkom maďarskej armády v Buda-
pešti. Do prúdu slovenského literárneho 
života v Maďarsku sa zaradil v polovi-
ci sedemdesiatych rokov. Pravidelne 
publikoval v antológiách, zborníkoch, 
Ľudových novinách, Našom kalendári, 
v časopisoch Budapeštiansky Slovák, 
Romboid, Slovenské pohľady, Literár-
ny týždenník a i. Knižne vydal celý rad 
básnických zbierok v Maďarsku i na Slo-
vensku. Okrem toho napísal monografiu 
o svojej rodnej obci Mlynky (Pilisszentke-
reszt). Uplatnil sa tiež ako prekladateľ. 
V roku 2008 získal vysoké štátne vy-
znamenanie Slovenskej republiky Rad 
Bieleho dvojkríža II. triedy za mimori-
adne zásluhy o Slovenskú republiku pri 
organizovaní národnostného života 
Slovákov žijúcich v zahraničí. Ocene-
ný okrem iného spracoval v slovenči-
ne cennú štúdiu o Móricovom bratovi 
Emanuelovi Beňovskom, zastupoval 
mesto Vrbové na odbornej historickej 

konferencii v Budapešti, sprevádzal bu-
dapeštianskeho konzula Madagaskaru 
pri jeho návšteve Vrbového pri príleži-
tosti Beňovského osláv, upozorňoval 
na „novinky“ z Maďarska týkajúce sa 
Beňovského, šíril dobré meno mesta 
Vrbové v Maďarsku, poskytol mestu 
prekladateľské a tlmočnícke služby. 
Slávnosť na veľvyslanectve, na ktorej 
sa zúčastnili tiež zástupca veľvyslanca 
Marián Varga, 2. tajomník Peter Kováč 
a konzulka Zuzana Miškólciová, pokra-
čovala neformálnou časťou. Nechýbal 
ani príbuzný laureáta glóbusu Gregor 
Martin Papuček, ktorý pripravil krát-
ky spravodajský vstup o podujatí pre 
Slovenský rozhlas (odznel v nedeľu 22. 
januára o 16.22 hod.). Mesto Vrbové 
zastupoval aj Mgr. Vladimír Strečanský. 
Vedenie mesta vyslovuje poďakovanie 
Jeho Excelencii JUDr. Pavlovi Hamžíko-
vi, pracovníkom nášho veľvyslanectva, 
pánovi Gregorovi Papučekovi a JUDr. 
Cecílii Kandráčovej, CSc., za možnosť 
skvelej prezentácie nášho rodáka, 
nášho mesta a nášho štátu v Maďarsku.

-rb-, foto: Peter KOVÁČ 

9. februára vrbovský primátor JUDr. Štefan Kubík 
spolu s viceprimátorom Mgr. Matúšom Opatovským 
prijali na Mestskom úrade vo Vrbovom niekoľko 
ukrajinských matiek z Kyjeva a Ľvova s maloletými 
deťmi, ktoré v dôsledku vojnovej situácie vo svojej 
vlasti žijú u nás. Vrbovskí predstavitelia sa zaujímali 
o ich problémy a ponúkli im pri ich riešení poskyt-
núť pomoc. Deťom odovzdali obrázkové knižky a 
sladkosti. Ukrajinské ženy vyjadrili pochvalné slová 
o živote v našom meste a vďaku za pomoc, ktorú 
im Slovensko poskytuje.

-rb-
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doktor pedagogiky. V r. 1998 skon-
čil funkčné štúdium vedúcich 
pedagogických pracovníkov 
SOU v pôsobnosti MH SR. Pätnásť 
rokov pôsobil ako vedúci detských 
letných táborov po celom Sloven-
sku, ba aj v Česku, o čom publiko-
val seriál článkov 
v Hlase Vrbového. 
V r. 1992 a 1994 kandidoval do 
Národnej rady SR za SDĽ. Taktiež 
kandidoval vo viacerých komu-
nálnych voľbách na funkciu pri-
mátora mesta. 14. marca 1998 
v doplňovacích primátorských 

voľbách zvíťazil. 20. marca 1998 po 
zložení sľubu sa ujal výkonu funkcie 
primátora a vykonával ju do 27. 
decembra 2010, pretože zvíťazil 
aj v ďalších troch komunálnych 
voľbách: v roku 1998, 2002, 2006.
Dve volebné obdobia bol po-
slancom Mestského zastupi-
teľstva Vrbové, členom Mestskej 
rady, členom komisie kultúry, 
vzdelávania a športu, a tiež bol 
poverený v spolupráci so Zborom 
pre občianske záležitosti pri MsÚ 
Vrbové výkonom občianskych 
obradných aktov (slávnostných 

i smútočných). 26. novembra 
2005 uspel vo voľbách do orgá-
nov krajskej samosprávy, keď sa 
stal jedným  z piatich poslancov 
zastupujúcich Piešťanský okres. 
Aj v r. 2009 sa stal krajským po-
slancom. V rokoch 2015 – 2018 bol 
opäť poslancom MsZ.
Jubilantovi veľmi pekne ďakujeme za 
všetko, čo urobil pre Vrbové nielen vo 
funkcii primátora, ale aj na iných 
postoch a do ďalších rokov želá-
me všetko najlepšie.
         
                                                    -rb-

VIAC AKO 40-ROČNÁ TRADÍCIA
SANTERPLAC, ŠKVÁRA (1976 - 
2023) V minulom storočí v 70. až 
80. rokoch sa skupina chlapcov 
okolo Jožka Uhlíka a Mira Raffaya 
schádzala aj tri razy týždenne, aby 
si zahrali futbal alebo hokej. Sku-
pina chlapcov  hrávala futbal na  
školskom dvore alebo v kláštore, 
kde bola zakladná škola. 

V zime na priehrade Čerenec hrá-
vali hokej  aj do tmy. Po rokoch 
sa premiestnili na mestský štadión, 
kde časom vznikla futbalová tra-
dícia, ktorá trvá ešte aj dnes. Spo-
čiatku sa chlapci rozdeľovali pri 
každom zápase, ale od roku 1980 
sa rozdelili na Modrých a Červe-
ných  a s malými prestupmi sa tak 
hráva doteraz. Za to dlhé obdobie sa 
tam vystriedala stovka hráčov hlavne 
z Vrbového ale aj z okolia. V súčas-
nosti sa každú nedeľu o 10.00 hod. 

uskutočňuje tento futbalový zápas 
starých pánov Modrí-Červení. Hrá-
va sa za každého počasia v akom-
koľvek počte. V lete na slávnom 
Santerplace a v zime na bývalej 
škváre. Začiatok je až keď je približ-
ne rovnovážny stav medzi tímami a 
končí sa  prene o 11.30 hod. alebo 
keď sa zvalí bránka. To druhé býva 
častejšie. Prestupy medzi mužst-
vami bývaju dosť časté, z dôvodu 
slabšej výkonnosti, menšieho po-
čtu hráčov alebo z dôvodu osob-
ných sympatií. Medzi momentálne 
najstarších hrajúcich hráčov patria 
páni J. Bogora 73 r., J. Uhlík 69 r., 
L. Schönfeld 67 r., J. Vadík 67 r., M. 
Lago 65 r., M. Raffay 65 r., L. Lago 
64 r., za čo im  treba zložiť poklo-
nu. Zápas prebieha v „pokojnej 
atmosfére“, čo sa potom prenáša 
aj do pozápasovej tlačovky pri piv-
ku. Svedčí o tom aj minulý ročník, 

v ktorom nepadla ani žltá ani čer-
vená karta, dokonca ani facka. Za 
tie roky bol najnižší počet hráčov 
štyria a najväčší 33. Priemer býva 
asi 12 na 12. Úspešnejší sú ževraj 
Modrí ale rok 2022 vyhrali Červení. 
Dokonca hráči majú aj svojho hraj-
úceho trénera, ktorý ich cez zápas 
usmerňuje „svojským slovníkom“ 
v herných situáciách. Na zápas 
chodia aj fanúšikovia v peknom 
počte, ktorí ich prídu podporiť a 
pomôcť s tým pozapasovým ob-
čerstvením. Tlačovky bývajú zdĺha-
vé, keďže sa rozoberá taký dôležitý 
zápas a niekedy sa pretiahnu aj do 
poobedných hodín.  Chlapci, na-
ďalej pokračujte v tejto peknej špor-
tovej tradícii a vyhýbajte sa zrane-
niam. Športu zdar a futbalu zvlášť!                                                                                    

Text: MODRÍ-ČERVENÍ     
Foto: archív, P. PLENCNER  
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PRERUŠENIE 
DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY
Z dôvodu vykonávania plánovanej 
práce na zariadeniach distribučnej 
sústavy alebo v ich ochrannom pás-
me, budú bez dodávky elektriny tieto 
lokality vo Vrbovom:

- 15. februára v čase od 8.30 hod. do 
14.30 hod. 
RO ČERENEC č. 28/CH, 29/CH, 1323/
PR, 1323/VE, 1336 

- 21. februára v čase od 8.15 hod. do 
10.00 hod. 
SNP 3/TS, č. 4, 6, 8, 10/A, 10/B, 17, 259, 
1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 
1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 
J. ZIGMUNDÍKA. č. 1/D1,3/VE, 1779
SÚKENNÍCKA č. 2/A, 2/B, 2/C
M. R. ŠTEFÁNIKA č. 3, 5

- 21. februára v čase od 11.00 hod. do 
14.45 hod.
M. R. ŠTEFÁNIKA. č. 4, 43/D1, 43/D2, 43/
D5, 2, 6, 7/D1, 7/D2, 9/D1, 9/D3, 9/D4, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23/VE, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 37/VE, 38, 40/D1, 40/D2, 
41, 42, 43/D3, 44, 45, 46, 47, 49, 51/D1, 
51/D2, 53, 57, 61, 63, 65/D1, 65/ST, 69, 
71
NÁMESTIE SV. CYRILA A METODA č. 2/
VS, 18, 6, 6/OP, 18
SÚKENNÍCKA č. 40/BL, 4, 4/ZA, 6/D1, 6/
D2, 7, 7/VE, 8/D1, 10/OP, 11, 12, 13/D1, 
13/D2, 14, 15, 16, 17, 19, 20/D1, 20/VE, 
22, 23, 23/VE, 24, 28, 32, 32/VE, 34/D1, 
36, 38, 40/PR
BOČNÁ č. 3,80,80/VE,2667
ULICA ŠÍPKOVEC č. 2, 5, 8, 10, 19, 
22, 24, 26/1851, 13745/24, 13745/56, 
13745/62/., 13745/62/VL, 13745/63, 
13745/69, 13745/70, 13745/71, 
13745/72, 13745/73, 13745/76
ŠPORTOVÁ č. 2, 4/PR, 13745/32, 
13745/33, 13745/34, 13745/50, 
13745/51, 13745/54, 13745/55, 
13745/57, 13745/58

- 7. marca v čase od 8.15 hod. do 
10.00 hod. 
6. APRÍLA č. 10/TS, 6, 1/D1, 1/D2, 2/D1, 
2/D2, 4/D1, 4/D2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28
M. BEŇOVSKÉHO č. 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14/-, 
15, 16, 17/D2, 19/D2, 21/D2, 25, 27, 29, 
30, 31, 34, 40/VE, 41, 43, 48, 50, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80/D1, 
82, 84, 84/VE, 86, 88, 90, 98

-  7. marca v čase od 11.00 hod. do 
12.30 hod.
SADOVÁ č. 1/VS, 1/D1, 1/D2, 1/D3, 1/
D4, 1/VE, 3/D1, 3/D2, 3/D3, 4/OP
HVIEZDOSLAVOVA č. 3/D1, 3/D2, 3/D3
NÁMESTIE SLOBODY č. 15, 17, 23, 25 A, 
27
ŠKOLSKÁ č. 1/D1, 1/D2, 1/D3

- 9. marca v čase od 8.15 hod. do 
10.00 hod.
6. APRÍLA č. 20/BL, 2540/4,
9. MÁJA č. 1
NÁMESTIE SLOBODY č. 2, 8, 8/PR, 10, 2/
VS
NÁMESTIE JOZEFA 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/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
J. ZIGMUNDÍKA č. 3/-, 4/T5, 5/OP, 
2623/1, 2, 3, 4, 5, 2630/1, 8/VS, 334, 345, 
4/T5,
SNP 2, 2/OP
NÁMESTIE SV. CYRILA A METODA č. 2/
OP

- 9. marca v čase od 11.00 hod. do 
14.45 hod.
VINOHRADNÍCKA č.  11295/1
MIKULÁŠSKA č. 2,  2/BL
1. MÁJA č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/D1, 20/
D2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
OSLOBODENIA č. 1, 3, 5, 7, 9/D1, 9/D2, 
11, 13/D1, 13/D2, 15, 15/VE, 17, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 42/VE, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 57, 58, 59, 60/D1, 60/D2, 62/D1, 62/
D2, 65, 888/4
PRIBINOVA č. 3
SIETNA č. 1, 2, 2/-, 2/VE, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21
VINOHRADNÍCKA č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/VE, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/ZA, 27/D1, 
27/D2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 40, 41, 42, 44, 46, 58

Informácie ohľadom plánovaného 
prerušenia distribúcie elektriny pre 
vaše miesto dodávky (naplánovaný 
termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: 
www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.
V prípade nejasností kontaktujte: 

Viera Žabková, tel.: 33-556 31 51, vie-
ra.zabkova@zsdis.sk

Mesto ocení 
učiteľov
31. januára sa v priestoroch 
Mestskej knižnice vo Vrbo-
vom zišla na rokovanie pod 
vedením svojho predsedu 
Ing. Dušana Sabu Komisia 
kultúry, športu, mládeže a 
vzdelávania MsZ Vrbové. 
Zaujala stanovisko k materiá-
lom, ktoré boli v nasledujúci 
deň na programe zasada-
nia MsZ. Pracovník mesta 
poverený riadením útvaru 
kultúry predstavil plán podu-
jatí v meste Vrbové v prvom 
polroku 2023. Riešilo sa tiež 
morálne oceňovanie peda-
gogických zamestnancov 
vrbovských škôl. Riaditelia 
predložia  do 24. februára t. 
r. mestu písomné návrhy (aj 
väčší počet), ktoré musia 
obsahovať stručné zdôvod-
nenie. Návrh sa môže týkať 
aj dôchodcov (avšak ráta-
jú sa do celkového počtu 
ocenených). Na základe 
údajov o počte učiteľov 
na školách vo Vrbovom a 
s ohľadom na ich zriaďo-
vateľa  bolo rozhodnuté, 
že budú ocenení: za I. a II. 
ZŠ po dvaja učitelia a za 
MŠ, SŠ, CZUŠ sv. Gorazda a 
Gymnázium J. B. Magina po 
jednom učiteľovi. 
K návrhom sa následne vy-
jadrí Komisia kultúry, škol-
stva, mládeže a vzdelá-
vania a predloží vedeniu 
mesta mená nominantov 
na ocenenie. Príslušná sláv-
nosť sa má uskutočniť 28. 
marca 2023 na Mestskom 
úrade vo Vrbovom (v kan-
celárii primátora).

                                                     -rb-
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Mesto Vrbové Vás v utorok 28. februára o 17.00 h pozýva na cestovateľskú prezentáciu „Studené noci v tro-
pickej Afrike“. V priestoroch Kúrie Mórica Beňovského sa spolu s lekárom Jozefom Beňačkom pozrieme do 
Afriky. Miestni obyvatelia, studené noci, tropická príroda, exotické zvieratá. Čaká vás pútavé rozprávanie 
s prezentáciou jedinečných fotografií. Vstup voľný. 
 
                                       Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
                                                                                                                                            viceprimátor mesta Vrbové


