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VYDARENÉ DETSKÉ CYKLOPRETEKY 2019
V sobotu 14. septembra privítalo 

pekné počasie a organizátori prvých 
Detských cyklopretekov Vrbové pred 
Kostolom sv. Gorazda 154 súťažiacich, 
ich rodinných príslušníkov a priazniv-
cov. Preteky, ktoré zorganizovalo ob-
čianske združenie Gorazdík v spoluprá-
ci s mestom Vrbové, dopĺňali aj ďalšie 
sprievodné akcie: súťaže pre rodičov             
a deti, jumping Kids so Sylvi, maľovanie 
na tvár. Požiarnici, ktorí pristavili  svoju 
techniku, prilákali množstvo malých 
zvedavcov. Popoludní vystúpil Miro Jilo 
so svojimi pesničkohrami. Podvečer 
slúžil pán farár vonku pred kostolom 
sv. omšu. Program vyvrcholil rodinnou 
diskotékou so žrebovaním tomboly. 
Počas celého podujatia boli k dispozícii 
stánky s občerstvením, samozrejme 
nechýbal guláš.

Celkovo sa súťažilo v siedmich ka-
tegóriách, v ktorých chlapci a dievčatá 
pretekali vždy zvlášť. Pri registrácii do-
stal každý súťažiaci číslo, s ktorým sa 
zároveň zaradil aj do žrebovania tom-
boly. Najmenšie deti 2 – 4-ročné Baby, 
súťažili na trati dlhej 150 m na odrážad-
lách a bicykloch s pomocnými kolieska-
mi. Pre pokročilejších v tejto kategórii, 
ktorí už pomocné kolieska nepotrebo-
vali, vytvorili organizátori ďalšiu podka-
tegóriu Baby bike. Všetci títo najmenší 
pretekári sa mohli spoliehať aj na po-
moc rodičov. Tí mohli svoje ratolesti 
sprevádzať a povzbudzovať po celej sú-
ťažnej trase. V ďalších kategóriách boli 
už súťažiaci odkázaní sami na seba. Na-
sledovali 5 a 6-ročné deti Mikro, ktoré 
absolvovali na pripravenom okruhu 
dve kolá s celkovou dĺžkou 1,6 km. 

Kategória Mili pre 7 – 8-ročné deti bola 
dlhá 2,4 km, čo predstavovalo tri okruhy. 
Pretekári Mini, 9 – 10-ročné deti, absol-
vovali tiež tri okruhy, ale tie už boli ve-
dené dlhšou trasou s dĺžkou 3 km.  
Mladší žiaci a starší žiaci už nemali také 
hojné zastúpenie, ale o to väčšie zápo-
lenie predviedli v štyroch kolách (4 km), 
respektíve tí starší v piatich kolách (5 
km). Nakoniec dospeláci na tejto 5 km 
dlhej trati zavŕšili celé preteky. 

Podrobnejšie informácie o pretekoch 
a ostatných aktivitách, ktoré prebiehali 
počas súťaže prinesieme v nasledujú-
com čísle našich novín.

VS

V ČÍSLE PROGRAM DNÍ MESTA VRBOVÉ 2019



18/2019strana 2

DNI MESTA VRBOVÉ
PIATOK 11. OKTÓBRA 2019, DOM KULTÚRY O 17.00 HOD.

PREDSTAVUJEME ÚČINKUJÚCICH
FATS JAZZ BAND je profesionálny 

deväťčlenný orchester, ktorý oživu-
je tradíciu hot-jazzu a swingu dvad-
siatych až štyridsiatych rokov minu-
lého storočia. Založil ho Ladislav 
Fančovič, jeden z najlepších súčas-
ných slovenských klaviristov. Or-
chester hrá pôvodnú hot-jazzovú             
a swingovú hudbu, ktorá vás prene-
sie do iného sveta, rozprúdi vo vás 
krv a vráti vás do doby noblesy, ele-
gantných rób a horúcich večierkov.

FATS JAZZ BAND je autentický – La-
dislav Fančovič odpočutím prepisuje 
aranžmány z pôvodných starých šela-
kových nahrávok do nôt formou tran-
skripcie. Preto máte unikátnu možnosť 
v ich podaní počuť presne také aranžmá-
ny, ako ich vo svojej dobe nahrali prvé 
jazzové legendy. Taktiež zrekonštruo-
vané historické hudobné nástroje, štý-
lové oblečenie a celkový prejav orches-
tra sú v úplnej zhode s obdobím, ktoré 
predstavujú...

Repertoár Fats Jazz Bandu obsahuje 
najzaujímavejšie kusy z pera legendy 
amerického jazzu tridsiatych a štyridsia-
tych rokov 20. storočia, Thomasa „Fats“ 
Wallera, ktorého meno si orchester pre-
požičal aj do svojho názvu. Okrem toho 
Fats Jazz Band interpretuje skladby

ďalších významných osobností jazzovej 
scény tohto obdobia ako boli Louis 
Armstrong, Teddy Wilson, Lester Yo-
ung, Billie Holiday, Clarence Williams, 
Ella Fitzgerald, Tommy Dorsey, Count 
Basie, Benny Goodman, Gene Krupa             
a ďalší.

V repertoári tohto telesa však nájde-
me aj slovenské skladby – foxtroty                 
a tangá, ktoré preslávil doyen sloven-
skej populárnej hudby, František Kriš-
tof Veselý, ale i niekoľko skladieb z čes-
kej proveniencie.

 Napriek svojej, dá sa povedať, staro-
módnosti, zvuk orchestra vyvoláva                       
v ľuďoch niečo nadčasové. Fats Jazz 
Band prináša starodávne piesne, ktoré 
svojou spontánnou interpretáciou pre-
náša do súčasnosti. Práve spontánnosť 
dala hudbe tohto obdobia svoje kúzlo, 
a to vám bezpochyby prinesie do prí-
tomnosti práve Fats Jazz Band.

Členovia Fats Jazz Bandu sú profesio-
nálni slovenskí hudobníci a speváci, 
ktorí pôsobia v popredných orches-
troch a big bandoch ako Slovenská fi l-
harmónia, Orchester Slovenského ná-
rodného divadla, Gustav Brom Big 
Band, Matúš Jakabčic Big Band či Brati-
slava Hot Serenaders.

JANA DEKÁNKOVÁ

Vyštudovala operný spev na Peda-
gogickej fakulte Univerzity Komen-
ského  v Bratislave, ale už počas štú-
dií jej srdcu bol bližší žáner džezový. 
Už 15 rokov sa špecializuje na žen-
skú štýlovú interpretáciu ranodžezo-
vých skladieb prvej polovice dvad-
siateho storočia, od interpretačne 
výrazných speváčok ako Bessie 
Smith, Mildred Bailey či Billie Holi-
day až po podmanivé, nízko polože-
né party, aké spievali Edythe Wright, 
Ella Fitzgerald či Peggy Lee. Občas si 
zaspomína aj na svoje detské roky 
strávené na ZUŠ v triede huslí a vylú-
di na nich pár, dajme tomu, počúva-
teľných tónov. K jej pódiovému              
vybaveniu, samozrejme, patrí aj ne-
odmysliteľná pestrá garderóba, kto-
rá autenticky ladí s obdobím, ktoré 
orchester interpretuje. Koniec kon-
cov na tému módy a životného štýlu 
dvadsiatych až štyridsiatych rokov 
minulého storočia robí občas aj 
prednášky. Okrem spevu sa so svo-
jou neskrotnou energiou hurikánu 
venuje aj tancu, grafi ke, maľovaniu 
na textil, manažingu celého orches-
tra a organizovaniu dobových štýlo-
vých eventov a tančiarní.
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Dňa 21. septembra si pripomíname ne-
dožitých 100 rokov a 6. výročie úmrtia 
nášho drahého otca, dedka a pradedka

Rudolfa KRIHÁKA.

S úctou a láskou spomínajú deti s rodi-
nami. P/P1-No 2878/19 

PIETNA SPOMIENKA K VÝROČIU SNP
Slovo vojna vytvára v ľuďoch rôzne 

predstavy, začína sa zväčša obrazom 
víťazstva prípadne porážky. Jeden po-
jem sa však dotýka všetkých. Víťazov, 
porazených aj nezúčastnených. Obete 
vojny. Sú to tí, ktorí si zaslúžia našu po-
zornosť a chvíľu tichej spomienky. 

Aj naše mesto sa v posledný augus-
tový týždeň na chvíľu zastavilo a pripo-
menulo si obete SNP, ktoré začalo prá-
ve pred sedemdesiatimi piatimi rokmi. 
Pietna spomienka začala štátnou hym-
nou a príležitostnou básňou. Primátor-
ka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová svo-
jím príhovorom a položením venca 
vyjadrila úctu a vďačnosť všetkým tým, 
ktorí za krásny ideál slobody nášho ná-
roda obetovali to najcennejšie – svoj 
život. K pietnej spomienke sa pripojili 
položením vencov aj Ľudmila Juríčková 
v mene strany Smer-SD, Štefan Motyč-
ka za  SNS a JUDr. Ivan Nosko zastupo-
val SZPB.

GD

Návštevníci a aj domáci občania, kto-
rí prechádzali nádvorím Kúrie M. Be-
ňovského si určite všimli nevšedný pra-
covný ruch pri studni. Pracovníci fi rmy 
Kovospal, s. r. o., Vrbové zabezpečili 
vrchnú časť studne kovovou mriežkou. 
Mesto Vrbové si túto službu objednalo 
z dôvodu vyriešenia delikátneho prob-
lému. Niektorí ľudia si totiž myslia, že 
studňa na nádvorí slúži ako odpadový 
kôš. Žiaľ, mesto nedisponuje smetiar-
skym autom, ktoré by bolo schopné 
takýto „smetný kôš“ vysypať a obsah 
odviezť. Pohľad do studne plnej odpad-
kov v týchto reprezentačných priesto-
roch mesta pôsobí hlavne na turistov 
nekultúrne a odpudivo.

Tento problém nás všetkých pomo-
hol vyriešiť Igor Spál, ktorý zhotovil 
mriežku a zabezpečil tak zachytávanie 
odpadkov. Necitlivosť a nevychovanosť 
niektorých ľudí toto opatrenie asi ne-
odstráni, ale umožní pracovníkom 
mesta ľahšie vyčistenie studne. 

VS

STUDŇA NIE JE ODPADKOVÝ KÔŠ

†

MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY 
OKOLO SLOVENSKA

Cez Vrbové pelotón prejde                
v sobotu 21. septembra v čase 
11.29 – 11.38 h.

Príďte pretekárov povzbudiť!
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VRBOVSKÝCH GYMNAZISTOV ČAKÁ
VÝNIMOČNÝ ŠKOLSKÝ ROK

Začiatok septembra znamená rozlúč-
ku s prázdninami a privítanie ďalšieho 
školského roka. Aj naša škola dnes           
po dvoch mesiacoch, počas ktorých 
prešla výraznými zmenami, otvorila 
svoje brány svojim študentom. Spolu           
s nimi Gymnázium J. B. Magina privítalo 
i zástupcov  Trnavského samosprávne-
ho kraja v zastúpení župana Mgr. J. Vis-
kupiča a riaditeľa odboru školstva Mgr. 

S. Pravdu, ďalej referenta Spoločného 
školského úradu Vrbové Mgr. Strečan-
ského i zástupcov Ruského centra vedy 
a kultúry. Zo všetkých príhovorov zneli 
najmä slová podpory a povzbudenia. 
Krásny a plynulý program zakončili 
žiačky Anička Novotová a Lenka Stíska-
lová v klavírnom sprievode učiteľky 
Anastázie Kršnákovej dvomi piesňami, 
počas ktorých mali niektorí až zimo-
mriavky.

Školský rok 2019/2020 bude výnimoč-
ný pre vrbovské gymnázium z niekoľ-
kých dôvodov. Jedným z nich je otvore-
nie prvej ruskej bilingválnej triedy, ďalej 
sú tu zmeny týkajúce sa študijných od-
borov a ďalším nie menej dôležitým dô-
vodom je 20. výročie založenia Gym-
názia J. B. Magina.

Naša škola reagovala na meniace sa 
potreby trhu práce a uvedomila si po-
trebu väčšej špecializácie štúdia na 
gymnáziu. Od nového školského roka  
teda neotvárame 4-ročný študijný od-
bor a zameriavame sa výlučne na vyu-
čovanie v cudzom jazyku, čím sa stáva-  
me jediným bilingválnym gymnáziom          
v Trnavskom samosprávnom  kraji               
s ruskou a anglickou formou štúdia. 

Skutočnosť, že v tomto školskom roku 
si pripomíname 20. výročie založenia 
školy, celý rok bude naplnený organizo-
vaním netradičných kultúrno-spoločen-
ských aktivít nielen pre žiakov základ-
ných a stredných škôl, ale aj pre 
verejnosť mesta Vrbové, na ktorých vás 
všetkých radi privítame.

Na záver nám dovoľte zaželať vašim 
deťom úspešný školský rok a tešíme na  
spoločné stretnutia!

Vedenie školy a zamestnanci 
Gymnázia J. B. Magina

ANKETA U PRVÁKOV NÁŠHO GYMNÁZIA
Študenti dostali dve otázky:

1. Prečo som sa rozhodol študovať na 
gymnáziu vo Vrbovom?
2. Čím ma zaujalo mesto Vrbové?

Z odpovedí študentov:
1. [...] zaujíma ma anglický jazyk a chcem 
sa dostať ďalej do sveta.
2. Mesto ma zaujalo tým, že je tu jediná 
stredná škola, a to gymnázium. Ďalej 
sú tu aj dve dobré základné školy.

Linda

1. Nevedel som sa rozhodnúť, kde štu-
dovať a chcel som ísť na vysokú školu.
2. Tým, že je to stred vesmíru. A fasci-
nuje ma studňa, ktorá tu je.

P.P.

1. Páči sa mi celkovo atmosféra na ško-
le, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Mys-
lím, že to nie je obyčajné bilingválne 
gymnázium, [...]
2. Je tu jeden bezobalový obchodík                
– Kutica, ktorý sa mi veľmi páči.

Lívia

1. Chcela som sa obohatiť a zdokonaliť 
v anglickom jazyku. Zaujali ma možnos-
ti aké žiaci majú a z toho dôvodu som 
sa rozhodla študovať práve tu. 
2. Mesto Vrbové ma zaujalo dobrými 
autobusovými spojmi, prírodou a inými 
vecami, ako napr. kaviareň, zmrzliná-
reň, atď.

Nina

1. Je to blízko k môjmu bydlisku, baví 
ma anglický jazyk, mám tu kamarátov, 
chodil sem aj môj brat.
2. Je tu pekná príroda, dá sa tu zabaviť 
ľudom rôznych vekových kategórií.

Rebecca

1. Rozhodla som sa tu študovať, aby 
som si osvojila anglický jazyk. Myslím, 
že je pre mňa dôležitý.
2. Strávila som tu zatiaľ len dva dni, a to 
aj tak v škole. Dúfam, že si mesto Vrbo-
vé zamilujem.

Lenka

1. Lebo je to skvelá príležitosť do bu-
dúcna. Môžem sa naučiť jazyk, ktorý by 
som využil v mojom vysnenom povola-
ní.
2. Históriou a osobnosťami, ako naprí-
klad M. A. Beňovský alebo J. B. Magin

J. H. 

1. Lebo ma zaujalo štúdium ruského 
jazyka. Dnes je veľmi potrebný na do-
hovorenie sa vo veľkom množstve kra-
jín.
2. Je to zaujímavé mesto, je blízko a má 
dobré gymnázium. Skvelých učiteľov           
a lektorov, dobrú spoluprácu so zahra-
ničím.

A. B. 

1. Lebo mám veľmi rada ruský jazyk             
a myslím si, že je to veľmi dobrá škola 
na vysokej úrovni. Keď ju dokončím, 
mám otvorené dvere do sveta a veľa 
možností.
2. Je to celkom pokojné mesto a pekné 
okolie.

A. B.
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NOVÁ RIADITEĽKA SPOJENEJ ŠKOLY
Dňom 1. septembra 2019 je Okres-

ným úradom v Trnave do funkcie riadi-
teľky Spojenej školy, Nám. sv. Cyrila         
a Metoda 9, Vrbové vymenovaná Mgr. 
Silvia Kleinová. 

Mgr. Silvia Kleinová, rodená Pápežo-
vá, pochádza z Dolného Lopašova.               
Po skončení základnej školy pokračova-
la   v štúdiu na Gymnáziu Piešťany, kde     
v roku 1992 zmaturovala. Následne štu-
dovala v rokoch 1992 – 1997 pedagogi-
ku mentálne postihnutých na Pedago-
gickej fakulte Univerzity Komenského          
v Bratislave a v rokoch 1997 – 2002 uči-
teľstvo: náboženská výchova – etická 
výchova na Rímskokatolíckej cyrilome-
todskej bohosloveckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Vždy ju lá-
kala práca s tými najslabšími a najzrani-
teľnejšími, preto po skončení štúdia                
na PdF UK začala pracovať v Bratislave           
s deťmi s autizmom.  Po materskej do-
volenke sa prisťahovala s rodinou do 
Vrbového a v roku 2005 prijala miesto 
učiteľky v miestnej Špeciálnej základnej 
škole Mórica Beňovského. Od roku 
2009 pracovala v tejto škole, ktorá me-
dzitým prešla zmenou názvu na Spoje-
nú školu, ako zástupkyňa riaditeľky ško-
ly. Počas svojej pedagogickej praxe 
absolvovala niekoľko kurzov a školení, 
aby mohla  prácu s postihnutými deťmi 
vykonávať zodpovednejšie a zmyslupl-
nejšie.

Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Me-
toda 9, Vrbové poskytuje vzdelanie de-
ťom a žiakom s rôznym zdravotným 
znevýhodnením, konkrétne s mentál-
nym postihnutím, s poruchami autistic-
kého spektra, s viacnásobným postih-
nutím od 3 rokov. Má 3 organizačné 
zložky: špeciálnu materskú školu, Špe-
ciálnu základnú školu Mórica Beňov-
ského a praktickú školu, ktorá patrí  do 
siete stredných škôl a navštevujú ju         

žiaci so zdravotným znevýhodnením, 
ktorí ukončili špeciálnu základnú školu          
a  ich stupeň postihnutia im neumožňuje 
zvládnuť prípravu na budúce povolanie 
v odbornom učilišti. Súčasťou školy je 
aj centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva, školský klub detí a cen-
trum voľného času, ktoré môžu navšte-
vovať klienti do veku 30 rokov. V škole 
pracuje 22 pedagogických zamestnan-
cov, traja odborní zamestnanci špeciál-
nopedagogickej poradne a 6 prevádz-
kových pracovníkov.

Ako každý rok, aj v tomto školskom 
roku prekročili prvý raz prah Spojenej 

školy Vrbové naši noví spolužiaci.               
Na školskom dvore sme spoločne priví-
tali 9 žiakov prípravného ročníka a 5 
žiakov 1. ročníka nielen z Vrbového, ale 
aj z okolitých obcí: Prašník, Borovce, 
Veľké Kostoľany, Piešťany a Horná Stre-
da. V špeciálnej materskej škole sa               
5 nových detičiek bude učiť zmysluplne 
tráviť čas s inými osobami ako s ma-
mou a ockom.

„Všetkým deťom a žiakom želám veľa 
chuti spoznávať nepoznané, taktiež veľa 
príjemných chvíľ strávených s učiteľmi          
a kamarátmi, svojim kolegom pevné 
zdravie, trpezlivosť, kreativitu a nadšenie 
pri plnení vášho poslania.“ 

V nedávnych voľbách do orgánov občianskeho združenia 
Gorazdík bola za predsedníčku zvolená Patrícia Duračková. 
Podpredsedníčkou za spevokol Gorazdík sa stala Monika 
Šlauková, podpredsedom pre mladých Filip Svetlík, pod-
predsedom pre miništrantov Marek Lago a podpredsedníč-
kou pre spevokol Gorazd Daniela Kubalová.

V nedeľu 29. septembra budú po sv. omšiach voľby do eko-
nomickej (farskej) rady vrbovskej rímskokatolíckej farnosti.

Kandidačné lístky sú v sákristii. Kandidát musí s kandida-
túrou súhlasiť, čo potvrdí podpisom. Kandidáti by mali byť 
praktizujúci veriaci, ktorí majú záujem o rozvoj farnosti, sú 
aktívni a spolupracujú na dielach, ktoré sa uskutočňujú                 
vo farnosti a tiež zbehlí v ekonomike, práve, stavebníctve... 
Praktickí pomocníci a radcovia. Kandidátov do volieb je mož-
né navrhovať do 22. septembra. Kandidačné listiny treba 
dovtedy odovzdať farskému administrátorovi Mgr. Jarosla-
vovi Hanzlíkovi.

Z FARSKÝCH OZNAMOV

Mgr. Silvia Kleinová, riaditeľka školy, odovzdáva knihu žiačikovi 
pri príležitosti otvorenia nového školského roka.


