
Ďalšie tajomstvá kostola na cintoríne
Modra preslavujú zvyčajne kvalitné vína a ručne maľovaná 
keramika. Je však toho viac, čo robí naše mesto jedinečným. 
Rozsiahle lesy, mnohé známe osobnosti a najmä bohatá his-
tória. V jej objavovaní a spoznávaní niekdajšieho života nám 
posledných osem rokov napomohol výskum archeológov pod 
vedením doc. Erika Hrnčiarika z Katedry klasickej archeoló-
gie Trnavskej univerzity v Trnave. Pod jeho odborným okom 
sa odkryli detaily minulosti spätej s jedinečnou pamiatkou 
Modry – Kostolom Narodenia sv. Jána Krstiteľa na modran-
skom cintoríne. V augustovej archeologickej sonde bola ob-
javená pomerne rozsiahla časť pôvodných základov stavby, 
datovanej do 2. polovice 13. storočia.

Obnovu schátraného kostola pred 
10 rokmi iniciovalo Združenie 
obnovy pamiatok v Modre. Naj-
mä vďaka húževnatosti Katarí-
ny Machatovej, historika ume-
nia Jozefa Tihányho a mnohých 
ochotných donorov sa pamiatku 
vo vlastníctve rímsko-katolíckej 
cirkvi podarilo zachrániť. Dnes 
je kostol opäť otvorený verejnosti 

a v jeho priestoroch sa opäť slú-
žia sväté omše. Najnovšia arche-
ologická sonda bola realizovaná 
v čase reštaurátorských prác na 
laviciach v kostole. Po odkrytí po-
vrchu dlažby a výkope sa Erikovi 
Hrnčiarikovi, ktorý si skúmanie 
tajomstiev nášho kostola za osem 
rokov prác veľmi zamiloval, sa 
naskytol pohľad na jeho zachova-

lý pôvodný západný múr. Po ob-
vode v strede sondy je viditeľný 
čierny pás. „Čierna farba a spá-
lená strešná krytina – tzv. prstov-
ky, dokladajú veľký požiar. Táto 
sonda nám dokázala, že pôvod-
ný kostol zhorel v čase nájazdu 
Husitov a pekne vidieť vo výkope 
celú spadnutú strechu. Tiež je oje-
dinelé, že sme našli základy v ta-
kom rozsahu. Zväčša sa pri iných 
prieskumoch musíme uspokojiť 
iba s určitým fragmentom. V son-
de sme našli aj fragment omietky 
pomaľovaný freskou. Som rád, 
že nám bolo umožnené dokončiť 
osemročné bádanie, ktoré Mod-
re prinieslo veľa dôležitých his-
torických informácií“. Popri zák-
ladoch múru sa v mieste výkopu 
našla aj dávna krypta, murovaný 
hrob. Ako povedal: „Ďalej kopať 
nebudeme. Vieme, že je to ďal-

šia krypta v tomto kostole. Našli 
sme ich už niekoľko. Dokonca 
má tento modranský kostol nao-
zaj raritný objav. Pri predošlých 
prieskumoch sme natrafili pod 
vstupom do kostola na rozsiah-
lu kryptu, ktorá patrila židovskej 
rodine. Aj to potvrdzuje fakt, že 
Modra bývala v minulosti eku-
menická alebo multikonfesionál-
na, židovský hrob pred katolíckym 
chrámom je naozaj ojedinelos-
ťou”. Dodal, že v Modre kedysi 
pôsobil kňaz, ktorý slúžil katolíc-
ke omše v tomto kostole a evanje-
lické služby Božie na inom mieste 
v Modre. „Zosnulých v novoobja-
venej krypte nebudete rušiť a ne-
cháme im pokojný večný odpoči-
nok”. (pokračovanie na str. 2.)

Na fotografii: Archeológ Erik 
Hrnčiarik (vpravo) odhalil počas 
augustového výskumu v gotickom 
kostole na cintoríne základy pô-
vodnej stavby z 13. storočia.
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Čaká nás nový školský rok
Organizácia školského roka je vypracovaná v zmysle § 6 ods. 
8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, v súlade so Sprievodcom školského roka 2021/2022, ktorý 
vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a kto-
rý obsahuje organizačné pokyny pre školský rok 2021/2022.

Školské vyučovanie
Školský rok začína 1. septembra 
2021. vyučovanie v 1. polroku 
štartuje 2. septembra a končí 31. 
januára 2022 a v druhom polro-
ku sa začne 1. februára a končí sa 
30. júna.

Zápis do 
prvého ročníka

Zápis prvákov ZŠ bude od 14.00 
hod. do 18.00 hod. v tretiu stre-
du v apríli a po nej nasledujúci 
štvrtok, ktorý predchádza začiat-
ku školského roka, v ktorom má 
dieťa plniť povinnú školskú do-

chádzku (vZN č. 7/2015, ktorým 
sa určuje miesto a čas zápisu detí 
do základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Modry). 

Materská škola
Do materskej školy sa prijímajú 
deti priebežne alebo pre nasledu-
júci školský rok. Miesto a termín 
podávania žiadosti zverejní riadi-
teľ po dohode so zriaďovateľom, 
spravidla do konca marca v da-
nom šk. roku. Riaditeľ zverejní 
aj podmienky prijímania. ostat-
né podmienky určí riaditeľ a po 

prerokovaní s pedagogickou ra-
dou školy zverejní na viditeľnom 
mieste v súlade s vyhláškou Mi-
nisterstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky 
č.306/2008.
Pedagogicko-organizačné poky-
ny na školský rok 2021/2022 sú 
zverejnené na www.minedu.sk 
v časti aktuálne témy. Na danej 
stránke je uvedený aj materiál 
prijímania detí na predprimárne 
vzdelávanie v MŠ v časti Regio-
nálne školstvo.
o prípadných zmenách súvisia-
cich s koronavírusom budú školy 
rodičov včas informovať.

(msú, red)

Termíny prázdnin (okrem materskej školy)
Prázdniny Posledný deň vyučovania Termín prázdnin Začiatok vyučovania 

jesenné 27. október 28. október – 29. október 2. november
vianočné 22. december 23. december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022
polročné 3. február 2022 4. február 2022 7. február 2022
jarné pre Bratislavský kraj 25. február 2022 28. február – 4. marec 2022 7. marec 2022 
veľkonočné 13. apríl 2022 14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022 
letné 30. jún 2022 1. júl – 2. september 2022 5. september 2022
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(dokončenie zo strany 1.)
Kostol sv. Jána Krstiteľa tak odkryl ďalšie 
svoje tajomstvá. v začiatkoch obnovy kos-
tola bola objavená rozsiahla kostnica. Inte-
riér kostola ukrýval krásne nástenné fresky, 
našiel sa pôvodný oltár a ďalšie objavy, kto-
ré dotvorili obraz gotického kostola. vďaka 
postupným reštaurátorským prácam uzrela 
svetlo sveta niekdajšia krása kostola. a že 
každý výskum má aj veselé momenty, po-
tvrdzuje ďalší z nálezov. „Pozrite sa tam 
do malého papierového vrecúška”, hovorí 
mi pri našom rozhovore archeológ. „Je tam 
niečo, čo ma pobavilo aj potešilo. Povedal 
by som, veľmi milý nález”. Po otvorení vre-

cúška sa mi do dlane vysypala malá 
kamenná hracia kocka. Najpravdepo-
dobnejšie je, že si hrou s ňou kedysi 
robotníci krátili oddychové chvíle. 
Erik Hrnčiarik vraví, že s ňou zvykli 
hrávať hry o peniaze. a aké plány má 
tím okolo obnovy kostola v najbliž-
šom období? „Nechcem predbiehať. 
No pripravujeme knižnú monografiu 
o kostole. Verím, že ku koncu roka ju 
budeme môcť predstaviť verejnosti”. 
Ďalšie informácie o obnove Kostola 
sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Mod-
re pripravujeme do nasledujúceho vy-
dania MZ. Jana KUCHTOVÁ 

Na fotografiách zľava: Erik 
Hrnčiarik z Trnavskej univerzi-
ty pracuje na archeologických 
prieskumoch v Modre už osem ro-
kov; Tzv. prstovky – pôvodná streš-
ná krytina, na ktorej zreteľne vidno 
zásah požiaru; Zohraná dvojica – 
archeológ a geodet zameriavajú 
objavenú kryptu; Pri jednom z ar-
chitektonických prieskumov obja-
vil E. Hrnčiarik starodávnu hraciu 
kocku, s ktorou si možno robotní-
ci kedysi krátili prestávky v práci; 
Čierny pás v strede sondy je požia-
rom zničená a spadnutá pôvodná 
strecha kostola.
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VínoHranie a Slávnosť hliny: 
zmena organizácie dopravy
Mesto Modra informuje o dopravných obmedzeniach vyplý-
vajúcich z organizácie pripravovaných podujatí „Vínohranie 
2021 a Slávnosť Hliny – Keramická Modra 2021“, ktoré sa 
budú konať v dňoch 3. – 4. septembra v Modre. Zároveň žiada 
obyvateľov o podporu a spoluprácu pri zabezpečení bezprob-
lémového priebehu oboch kultúrno-spoločenských podujatí. 

Úplná uzávierka 
časti mesta

od štvrtka 2. septembra 12.00 
h až do pondelka 6. septembra 
4.00 h. bude platiť úplná uzá-
vierka časti mesta a to Dukelská 
ulica od križovatky s ulicami Ka-
linčiakova a Štefánikova až po 
kostol sv. Štefana Kráľa. uzav-
retá bude aj celá Súkenícka ulica. 
Prosíme vodičov a obyvateľov 
dotknutej zóny o rešpektovanie 
dočasného dopravného znače-
nia. obyvatelia uzatvorenej zó-
ny budú požiadaní, aby uvoľnili 
všetky parkovacie plochy najne-
skôr do štvrtka 2. septembra do 
12.00 h. Mesto odporúča využiť 
náhradné parkovacie miesta mi-
mo uzavretej zóny, prípadne vy-
užiť parkovanie v podbrániach 
a dvoroch. Počas podujatí budú 
na bezpečnosť a plynulosť pre-
mávky dohliadať hliadky Mest-
skej polície v Modre, organizáto-
ri a súkromná SBS. 

Vjazd do 
uzatvorenej zóny

Do uzatvorenej zóny sa motoro-
vými vozidlami dostanú iba oby-
vatelia Modry, ktorí majú trvalý 
pobyt v dočasne uzatvorených 
uliciach a preukážu sa občian-
skym preukazom. tým, ktorí 
majú prechodný pobyt v uza-
tvorenej zóne alebo zabezpečujú 
napr. zásobovanie obchodných 
prevádzok, vydá Kancelária 
prvého kontaktu na Štúrovej 
59 povolenie na vjazd. Zároveň 
mesto apeluje na prevádzkova-
teľov, aby si podľa svojich mož-
ností, zabezpečili zásobovanie 
v piatok 3. septembra a v sobotu 
4. septembra do 10.00 h. 

Kontrolované miesta 
pre vjazd a vstup

vjazd do uzatvorenej zóny na 
uliciach Dukelská a Súkenícka 
bude možný len cez štyri kon-
trolované stanovištia a to na Sú-

keníckej ul. pri Synagóge, na 
križovatke ulíc Štúrova a Du-
kelská, križovatke ulíc Moyze-
sova, Dukelská a Súkenícka, na 
križovatke ulíc Dukelská a SNP 
nasledovne:
• 2. septembra 2021 od 12.00 h 
do 24.00 h,
• 3. september 2021 do 10.00 h,
• 4. september 2021 do 10.00 h,
vstup pre návštevníkov bu-
de možný počas celého trvania 
oboch podujatí cez tri kontrolo-
vané vstupy: na Súkeníckej ul. 
pri Synagóge; na križovatke ulíc 
Štúrova a Dukelská a na križo-
vatke ulíc Moyzesova, Dukelská 
a Súkenícka. Mesto Modra pro-
sí návštevníkov podujatí a oby-
vateľov o rešpektovanie aktu-
álnych opatrení súvisiacimi so 
zamedzením šírenia ochorenia 
covid-19 a akceptovania pod-
mienok vstupu usporiadateľa. 

Tranzit 
osobnej dopravy

Trasa prejazdu osobnej dopra-
vy na regionálnej ceste č. II/502 
v časti Dukelskej ulice bude do-
časne zmenená. v smere z Bra-
tislavy do Trnavy bude doprava 
nasmerovaná po Šúrskej, Dolnej 

a Štúrovej uici, s napojením sa 
na cestu č. II/502 na križovat-
ke s Dukelskou ulicou. v opač-
nom smere z trnavy do Brati-
slavy pôjde doprava po uliciach 
– Horná, Štúrova, Dolná a Šúr-
ska s napojením sa na cestu č. 
II/502 na križovatke ulíc Šúrska 
a Štefánikova.

Autobusová doprava
autobusy budú premávať v čase 
uzatvorenia Dukelskej ulice od 
štvrtka 2. septembra (12.00 h.) 
do pondelka 6. septembra (4.00 
h.) po zmenenej trase. Zastáv-
ky na Dukelskej ulici (obchod-
ný dom) v oboch smeroch a na 
Štefánikovej ulici v oboch sme-
roch budú zrušené bez náhrady. 
v prevádzke zostane zastávka 
na Šúrskej ulici pred supermar-
ketom v oboch smeroch. Ostatné 
zastávky sa nemenia. v spolu-
práci s dopravcom bude dopra-
va v piatok a v sobotu posilnená 
o večerné a nočné spoje medzi 
Modrou a Pezinkom, ako aj spo-
jenia medzi železničnou stani-
cou Šenkvice a Modrou.

v prípade zhoršenia epidemiolo-
gickej situácie a zmeny vo farbe 
fázy covid automatu zváži orga-
nizátor či sa podujatie uskutoč-
ní. všetky aktuality bude mesto 
Modra verejnosti včas komuni-
kovať. (msú, red)

Možnosť návštev v Mestskom 
centre sociálnych služieb
Sociálny kontakt je pre našich star-
kých v zariadeniach nesmierne dôleži-
tý, preto Mestské centrum sociálnych 
služieb obnovuje možnosť prijímania 
návštev a stretnutí s rodinami. Pred 
každou návštevou je potrebné sa ohlá-
siť vopred telefonicky. Pri vstupe je 
návštevník povinný preukázať sa buď 
potvrdením o kompletnom zaočkova-
ní, potvrdením o prekonaní ochorenia 
covid-19 alebo potvrdením o negatív-
nom výsledku covid-19 testu (antigé-
nový alebo PcR-test). v špecifických 
prípadoch a po dohode o podmienkach 
testovania a návštevy je možné otesto-
vať sa aj priamo v zariadení. Kontakt 
a informácie: 033/ 647 46 25. (red)fo
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Uzávierka 
septembrových 

Zvestí
Milí čitatelia, vážení inzerenti, re-
dakčná uzávierka Modranských 
zvestí bude v stredu 15. 9. 2021 do 
12.00 hod. (red)
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Oslavy 
SNP

ov KSS Pezinok vás pozýva na 
tradičné oslavy Slovenského ná-
rodného povstania v areáli Horárne 
pod Širokým v nedeľu 29. augusta 
v čase od 11.00 do 16.00. Nebude 
chýbať živá hudba a občerstvenie.
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Myslime globálne – 
konajme lokálne
Revia – Malokarpatská komunitná nadácia s agentúrou NMS 
Market Research Slovakia s.r.o. uskutočnili v júni anonymný 
prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť postoje obyvateľov byto-
vých domov v Modre k problematike odpadového hospodárstva. 
Prieskum nadväzoval na partnerský projekt Nadácie Revia 
s Mestom Modra pod názvom: Odpad sa nevyparí, realizovaný 
v roku 2019. Účastníci online diskusného fóra v platforme Echo 
a pri osobnom stretnutí v rámci riadenej skupinovej diskusie 
odpovedali na otázky týkajúce sa nasledovných tém: 1. Triede-
nie odpadu, 2. Kontajnerové stojiská, 3. Tvorba odpadu a spô-
soby jeho eliminácie, 4. Cirkulárna ekonomika. 

Podľa zistení z prieskumu väč-
šina obyvateľov Modry odpad 
triedi. Hlavným dôvodom na trie-
denie je ekologické zmýšľanie, 
snaha o elimináciu množstva od-
padu. Problém vidia najmä pri 
triedení bioodpadu a použitých 
olejov, nakoľko obyvatelia byto-
vých domov vidia málo možnos-
tí na uskladnenie týchto odpadov 
(pozn. red.: prieskum bol realizo-
vaný ešte pred zavedením zberu 
kuchynského odpadu a olejov). 
Mnohým občanom stále, aj na-
priek opakovanej osvete, nie je 
jasné, čo do ktorej nádoby patrí. 
Pomohli by im v orientovaní sa 
viditeľné materiály s inštrukcia-
mi umiestnené na stojiskách. Na-
opak obyvatelia bytových domov 
sú spokojní s úrovňou Zberného 
dvora, zväčšili by však jeho kapa-
citu a predĺžili otváracie hodiny. 
S kontajnerovými stojiskami sú 
opýtaní celkom spokojní, vylepšili 
by ich kapacitu (napr. počas sviat-
kov a jarnom upratovaní), vzhľad, 
umiestnenie a zabezpečenie. oby-
vatelia navrhli viac kontajnerov 
na sklo a zaradenie nádob na jedlé 
oleje, čo mesto medzičasom už re-
alizovalo. v prevahe boli názory, 

že stojiská by mali byť uzavreté 
a uzamykateľné a výzorom v sú-
lade s okolím. Medzi návrhmi boli 
zastrešené stojiská na čip. Zaují-
mavosťou je, že ľudia vo vyjad-
reniach spomenuli, že pri nákupe 
nepozerajú na recyklovateľnosť 
obalov, ale zároveň podporujú 
snahy obchodov o ich elimináciu. 
Bezobalové obchody by mali byť 
dostupnejšie a mali by ponúkať 
omnoho širší a cenovo dostupný 
tovar. Z prieskumu vyplynulo, že 
obyvatelia Modry očakávajú šir-
šiu zapojenosť neziskového sek-
toru a samosprávy na projektoch 
cirkulárnej ekonomiky. 
Mesto Modra neustále zavádza 
opatrenia, ktoré vylepšujú stav 
odpadového hospodárstva a tie 
svojím individuálnym a zodpo-
vedným prístupom môže každý 
obyvateľ mesta podporiť a napo-
môcť chrániť životné prostredie 
v duchu hesla: Mysli globálne, 
konaj lokálne.
Prieskum bol finančne podpore-
ný c. S. Mott foundation v rám-
ci programu the Global challen-
ges Local Solutions pod hlavičkou 
akadémie pre rozvoj filantropie 
v Poľsku. (revia, red)

Pozor na triky 
vreckových zlodejov

cieľom celoeurópskej preven-
tívnej kampane je poukázať na 
problematiku tzv. vreckových 
zlodejov a na ich najčastejšie 
triky. Do kampane sa v Slo-
venskej republike zapojil Po-
licajný zbor SR v spolupráci 
so Železnicami SR, manažé-
rom železničnej infraštruktúry 
a Železničnou spoločnosťou 
Slovensko, národným doprav-
com.
Zlodeji využívajú rôzne triky 
a sústredia sa na miesta, kde 
sa zvyčajne vyskytuje veľa 

osôb ako sú napr. železničné 
stanice či preplnené námestia. 
Mnohé z trikov, ktoré využí-
vajú títo páchatelia, sú reali-
zované v spolupráci viacerých 
osôb: napr. jedna osoba upúta 
pozornosť potenciálnej obete 
a druhá ju okradne. Ich reper-
toár je široký. Za účelom zvý-
šenia ostražitosti verejnosti sú 
v kampani popísané najčastej-
šie metódy.
Pozor si určite dávajte aj v ob-
chodoch či na kúpaliskách. 
viac v pripojenej grafike. (red)

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €
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Nové zastávky v Harmónii a na Zochovej chate
Mesto Modra obnovuje prístrešky autobusových zastávok v re-
kreačných oblastiach v duchu pôvodnej architektúry. „V júni sme 
obnovili drevenú konštrukciu prístrešku v Harmónii smerom na Zo-
chovu chatu. Prístrešok v podobnom architektonickom stvárnení na 
opačnej strane cesty sa pripravuje na výstavbu spolu s chodníkom. 
Aktuálne je spracovaná projektová dokumentácia. Realizácia prí-
streška bude prebiehať v spolupráci s Hotelom pod lipou,“ povedala 
Iveta Krčmárová z Referátu investičnej výstavby MsÚ.

Starý drevený prístrešok na par-
kovisku na Zochovej chate už 
doslúžil a bolo potrebné vy-
budovať nový, ktorý bude slú-
žiť aj ako úkryt pre turistov, či 
priestor s informačnými plo-
chami. Aktuálne prebieha je-
ho výstavba. „V duchu pôvod-
nej architektúry našej oblasti 
sú obidva prístrešky budované 
ako drevostavba, buď v kom-

binácii s kameňom v Harmónii 
alebo celodrevený na Zochovej 
chate. Pekne zrealizovaná dre-
vostavba je tiež dôstojnou spo-
mienkou na našich huncokár-
skych predkov, pre ktorých bola 
práca s drevom živobytím. Verí-
me, že k dlhej živosti prístreškov 
prispeje aj použitý materiál – 

konštrukcia obidvoch prístreš-
kov je zo smrekovca opadavé-
ho,“ doplnila Iveta Krčmárová. 
Mesto Modra plánuje v spolu-
práci s oocR Malé Karpaty vy-
budovať nový prístrešok aj na 
autobusovej zastávke pri chate 
uK smerom na Zochovu chatu.

Zuzana TICHÁ
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Z júlového zasadnutia mestského zastupiteľstva 
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Modry sa konalo 
22. júla v Kultúrnom dome Ľ. Štúra. Prítomných bolo 12 
poslancov a MsZ bolo tak uznášaniaschopné. Medzi hlavný-
mi bodmi programu rokovania v časti Legislatíva a verejný 
poriadok bolo prerokovanie nových všeobecne záväzných 
nariadení a petície organizovanej OZ Holý vrch. 

VZN o poskytovaní 
sociálnych služieb

v bode č. 5 bol prerokovaný Ná-
vrh vZN Modry č. 2/2021, kto-
rým sa mení a dopĺňa pôvodné 
nariadenie č. 1/2018 o poskyto-
vaní sociálnych služieb mestom 
Modra. Návrh podporili všetci 12 
prítomní poslanci. Návrh v pred-
loženom znení schválila aj soci-
álna komisia a to po rozsiahlej 
diskusii. Napriek zvýšeniu prí-
spevku (podrobné vyčíslenia jed-
notlivých položiek v plnom znení 
vZN na www.modra.sk, v čas-
ti Dokumenty mesta>všeobec-
ne záväzné nariadenia) sú stra-
vovanie a opatrovanie službami, 
ktorých ekonomicky oprávnené 
náklady sa z roka na rok zvyšu-
jú v závislosti od vývoja cien po-
travín a personálnych nákladov. 
takže napriek zvýšeniu príspev-
ku pre poberateľa služby, sa pod-
ľa poslanca J. Ziga pomer eko-
nomicky oprávnených nákladov 
neustále zvyšuje v neprospech 

mesta a pripomenul, že táto služ-
ba je v našom zariadení dosť na 
hrane udržateľnosti z personálne-
ho hľadiska, aj technického vy-
bavenia kuchyne.

VZN o výške príspevku 
na dieťa v školách a šk. 

zariadeniach
v 6. bode preberalo MsZ zme-
nu – zníženie výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v ma-
terských školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Modra, 
ktorá je zakotvená v novom na-
riadení mesta č. č. 3/2021, kto-
rým sa mení a dopĺňa vZN č. 
5/2012. Podľa §2 nového vZN 
(1) za pobyt dieťaťa v materskej 
škole prispieva zákonný zástup-
ca na čiastočnú úhradu nákladov 
bez ohľadu na trvalý pobyt zá-
konného zástupcu nasledovne: a) 
výška príspevku za dieťa je 39,- 
€ mesačne, b) v prípadoch hod-
ných osobitného zreteľa je výška 
príspevku na dieťa 30,- € me-

sačne. Kompetentným orgánom 
na prijatie rozhodnutia o prípa-
de hodného osobitného zreteľa 
je Mestské zastupiteľstvo mesta 
Modry a to na základe návrhu 
a odporúčania Komisie školstva, 
mládeže a športu. Z 12 prítom-
ných poslancov hlasovalo 9 za 
návrh a 3 sa zdržali hlasovania. 

Prerokovanie petície 
OZ Holý vrch

v 7. bode sa poslanci zaobera-
li prerokovaním petície „Proti 
zmenám funkčného využitia zó-
ny PK4/1 a R6-D15 územného 
plánu mesta Modra s cieľom, 
aby funkčné využitie zón PK4/1 
a R6-D15 zostalo v nezmenenom 
funkčnom rozsahu, v akom ho 
definuje aktuálne platný územ-
ný plán mesta Modra (ku dňu 
8. 4. 2021)“. o petícii informo-
val právnik mesta JuDr. Peter 
Ondrus. Odovzdaných bolo 24 
petičných hárkov s 224 podpis-
mi, z nich je v súlade s petičným 
zákonom platných 195. Petíciu 
podporilo 103 Modranov. Sú-
bežne prebiehala aj elektronická 
petícia na www.peticie.com, kto-
rú k 22. 7. 2021 do 14.00 podpo-
rilo 584 osôb a z nich 142 boli 
občania s pobytom v Modre. Pri 

tejto elektronickej forme bolo 
175 osôb, ktoré neuviedli svo-
je meno, priezvisko ani pobyt. 
Mesto iniciovalo s organizátor-
mi aj predbežné prejednanie pe-
tície, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 
7. 2021. Mestské zastupiteľstvo 
hlasovaním č. 7 (bod a) zobra-
lo petíciu na vedomie a hlasova-
ním č. 8 (bod B) ju prerokovali. 
obe uznesenia podporili všetci 
12 prítomní poslanci. Hlasova-
ním č. 9 (bod c) zastupiteľstvo 
vyjadrilo svoj postoj k tomu, že 
„ukladá mestskému úradu, aby 
petíciu postúpil spracovateľovi 
územného plánu, ktorý sa v sú-
časnosti vypracováva, tak ako 
keby im dával podnet“. tento 
návrh uznesenia neprešiel, na-
koľko z 12 prítomných hlasovali 
7 poslanci proti, za boli 4 a 1 sa 
zdržal. Primátor zároveň infor-
moval, že ihneď ako bude k dis-
pozícii koncept nového územ-
ného plánu Modry, bude možné 
jeho pripomienkovanie. O celom 
procese bude mesto transparent-
ne informovať. Kompletné zne-
nie vybavenia petície je k dispo-
zícii v úvode webu www.modra.
ak v časti aktuálne.

(red, zdroj: Zápisnica z 19. 
zasadnutia MsZ Modra)
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Budovanie oplotených stojísk pri bytových domoch 
Ukladanie a zber komunálneho odpadu na verejných stojiskách 
pri bytových domoch sa stal v meste Modra v posledných rokoch 
problematickým, najmä z dôvodu rýchleho napĺňania verejne 
dostupných kontajnerov, ich využívaním–zneužívaním inými 
osobami, aj mimo mesta Modry, ďalej hromadením objemného 
a stavebného odpadu v okolí kontajnerov, namiesto využívania 
zberného dvora alebo umiestnenia na skládku. Táto situácia si 
vyžiadala zo strany mesta Modry urgenciu postupného budova-
nia ohradených a uzamykateľných kontajnerových stojísk. 

Modernizácia 
existujúcich a budovanie 

nových stojísk
Po úspešnej spolupráci s Malo-
karpatskou komunitnou nadá-
ciou Revia na projekte „odpad 
sa nevyparí“ pristúpilo mesto 
na možnosť ďalšej participácie 
s nadáciou na projektoch súvi-
siacich s modernizáciou exis-
tujúcich kontajnerových stojísk 
pri bytových domoch a osvetou 
v otázkach oblasti komunál-
nych odpadov. Hlavným cieľom 
mesta pri budovaní oplotených 
stojísk na komunálny odpad pri 
bytových domoch je zabezpečiť 
komfortný adresný zber a odvoz 
komunálnych odpadov. Kontaj-
nery, určené pre bytové domy 
na vajanského ul. č. 58, 60, 62 
ktoré boli doteraz umiestnené 
na voľnom stojisku na pozdĺž-
nych parkovacích miestach na 
vajanského ulici v blízkosti bu-
dovy „Sirotinca“, vzhľadom na 
svoju polohu a bezproblémovú 
prístupnosť pre motorové vo-

zidlá, boli využívané aj inými 
osobami, čo malo za následok 
ich neustále prepĺňanie a obme-
dzené užívanie obyvateľov by-
tových domov, pre ktorých boli 
určené. 
Obyvatelia opakovane upozor-
ňovali mesto na tento fakt a žia-
dali riešenia vybudovaním oplo-
teného stojiska s možnosťou 
uzamykania. Z tohto dôvodu 
mesto Modra s finančnou pod-
porou Malokarpatskej komunit-
nej nadácie Revia vo výške 4 
000 Eur vybudovalo oplotenie 
na spevnenej ploche, na Hrn-
čiarskej ul., kde sa umiestnilo 
stojisko určené pre obyvateľov 
bytových domov na vajanské-
ho ul. č. 58–62. celkové nákla-
dy na vypracovanie projektovej 
dokumentácie k ohláseniu sta-
vebných úprav a vybudovania 
oplotenia kontajnerového sto-
jiska na Hrnčiarskej ul. boli vo 
výške 6 220 Eur s PDH (720 
Eur a 5 500 Eur s DPH). Mesto 
Modra plánuje v tomto roku vy-

budovať ešte 2 oplotené stojis-
ká pri bytových domoch. 
Mesto Modra opakovane žiada 
občanov, aby využívali služby 
zberného dvora a neponechá-
vali objemný odpad, elektro-
-odpad, stavebný odpad, pneu-
matiky a nebezpečný odpad na 
stojiskách komunálneho odpa-
du vedľa kontajnerov.

Dôvody nebudovania 
polo-podzemných 

kontajnerov
S možnosťou budovania polo-
-podzemné kontajnerových sto-
jísk na komunálny odpad na 
sídliskách v Modre mesto ne-
uvažuje z viacerých dôvodov. 
Nájsť vhodné pozemky mes-
ta pre ich budovanie, ktoré bu-
dú nezaťažené inžinierskymi 
sieťami a kapacitne zodpove-

dajúce pre umiestňované veľ-
kokapacitné kontajnery nie je 
jednoduché. Nevýhodou sú vy-
soké náklady pri ich budovaní, 
náklady na zvoz, ktoré si žiadajú 
koncepčné osádzanie polo-pod-
zemných stojísk s dôrazom na 
efektivitu finančných nákladov 
vynaložených na ich zvoz. Ďalej 
je negatívom aj väčšia donáško-
vá vzdialenosť pre obyvateľov, 
keďže 1 stojisko polo-podzem-
ných kontajnerov nahrádza nie-
koľko klasických. Nižšia frek-
vencia vývozu môže spôsobovať 
degradáciu separátov. Zároveň 
v rekreačnej oblasti Modra–Har-
mónia a Modra–Zochava chata 
je možnosť budovania poloza-
pustených stojísk stále otvore-
nou výzvou pre mesto. 

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, MsÚ Modra

Zber kuchynského odpadu po prvých týždňoch
V mesiaci júl sa zrealizovali tri zvozy biologicky rozložiteľné-
ho kuchynského odpadu v meste Modra zo 120 kusov 240 lit-
rových nádob. Celkové množstvo vyzbieraného kuchynského 
odpadu počas mesiaca júl bolo 6 120 kg.

Do nových hnedých nádob na 
zber kuchynského odpadu sa 
zbiera odpad z kuchyne, ale 
aj všetky potravinové odpa-
dy – napríklad jogurty, peči-
vo, vajcia a iné balené a neba-
lené potraviny po záruke. Zber 
a zhodnotenie balených potra-
vín po záruke zabezpečuje spo-
ločnosť cMt group, vrátane 
obalov z akéhokoľvek mate-
riálu, ktoré vďaka najnovším 

technológiám dokáže od po-
travinového odpadu spoľahlivo 
oddeliť a spracovať. 
„Vyzbieraný kuchynský od-
pad sa zhodnocuje v bioplyno-
vej stanici nie v kompostárni. 
Bioplynová stanica, nie je spa-
ľovňa, obsahuje živé baktérie, 
ktoré kuchynský odpad premie-
ňajú na plyn, teplo a elektrinu. 
Plyn môže byť zavedený do ply-
novej sústavy, čo je štandardom 

v západných krajinách EÚ. Ko-
generačné jednotky v SR plyn 
premieňajú na elektrinu, ďa-
lej odvádzanú do distribučnej 
siete. Teplo je použité na vyku-
rovanie obcí, výrobných pod-
nikov, poľnohospodárskych 
objektov a zvyškový substrát je 
použiteľný ako ekologické hno-
jivo a využíva sa v poľnohospo-
dárstve. Vyzbieraný kuchynský 
odpad sa premieňa na zelenú 
energiu“, vysvetľuje Katarína 
Ružeková Poltárska z Referá-
tu odpadového hospodárstva 
MsÚ Modra.
Do kontajnerov preto môžeme 

vhadzovať kuchynský odpad 
v rozložiteľných vreckách ale-
bo v iných v domácnosti do-
stupných vreckách a potraviny 
po záruke v pôvodných oba-
loch. 
„Opätovne žiadame obyva-
teľov, aby do nádob na zber 
kuchynského odpadu vklada-
li výhradne kuchynský odpad 
a nehádzali do nich plastový 
odpad, plechovky, elektrické 
domáce spotrebiče, sklo, to-
pánky a iné. Najlepšie by bolo 
odpad netvoriť vôbec“, dodáva 
Katarína Ružeková Poltárska.

(red, msú)
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Ocenenia za príkladnú obnovu 
dorazili k majiteľom do Modry
oceňovanie príkladne obnove-
ných historických objektov v Bra-
tislavskom kraji sa koná už od ro-
ku 2010. vyhlasovateľom súťaže 
je Academia Istropolitana Nova 
spolu s partnermi Bratislavský sa-
mosprávny kraj a Prvá stavebná 
sporiteľňa. cieľom aktivity je po-
pularizovať obnovu historických 
objektov a oceniť snahu ich ma-
jiteľov. Medzi ocenenými za ob-
novu v roku 2020 sú aj dva domy 
v Modre na námestí. 
Dom č. 62 rodiny Malíkových (fo-

to vľavo) – dnes vinárstvo Malík 
a Dom č. 66 rodiny Žofiakových 
(foto vpravo) – Penzión May Hou-
se a vinotéka Ludvik. Prvý objekt, 
dom fedora Malíka ml. získal 
ocenenie za záchranu schátraného 
historického objektu na námestí 
v centre mesta, za jeho dlhoročnú 
umelecko-remeselnú a reštaurá-
torskú obnovu, za citlivú adaptá-
ciu a vhodnú dostavbu, ktorá slú-
ži na účely rozvoja tradície, krásy 
a kvality slovenského vinárstva. 
Ludvik Žofiak dostal ocenenie za 

obnovu domu, ktorý je dôležitou 
súčasťou histórie rodiny a mesta, 
za vhodnú adaptáciu na účely pen-
ziónu so zachovaním pôvodných 
tradičných obchodných priestorov 
v parteri na námestí.
Diplomy majiteľom odovzda-
la Lucia Gembešová za ainova, 
ďalej župan Juraj Droba za BSK, 
David Marwan z Prvej stavebnej 
sporiteľne a poslanec MsZ Mod-
ra Jakub Liška, zastupujúci mesto 
na slávnostnom odovzdávaní, kto-
rý uviedol: „Rád by som za seba 

aj za mesto zdôraznil fakt, že oba 
objekty zrekonštruovali a ich ma-
jiteľmi sú naši vinári. Pán Ma-
lík a pán Žofiak. Obe obnovené 
pamiatky sú zároveň vinárstva-
mi a práve tie do týchto objektov 
aj k nášmu mestu neodmysliteľ-
ne patria. Dovolím si povedať, 
že týmito obnovami pridali obom 
objektom nadhodnotu a zachova-
li tak ich dávnu funkciu a to byť 
obchodným priestorom a slúžiť 
ľuďom. Domy Malíkovcov a Žo-
fiakovcov nadväzujú na tradície 
mesta Modry“.
Podrobnejšie info k Príkladnej 
obnove na webe https://www.pri-
kladnaobnova.sk.

Jana KUCHTOVÁ

Ľudia z Modry, 38. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým respon-
dentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Emma Tarkayová (23), huslistka
Čoskoro zavŕši šesťročné štúdium na univer-
sität für Musik und darstellende Kunst v trie-
de prof. Stefana Kamilarova a potom sa mož-
no rozletí do sveta. Sólistické ambície nemá, 
jej snom je orchester. Naposledy ste ju mohli 
vidieť na vydarenom koncerte s klavírnym 
triom Pressburg v Kultúrnom centre v Mod-
re. Hrala v medzinárodných mládežníckych 
orchestroch, odniesla si niekoľko výhier z do-
mácich aj medzinárodných husľových súťaží, 
najviac ju potešilo víťazstvo v súťaži sloven-
ských konzervatórií ale jej najväčším sólo-
vým dobrodružstvom bol odohraný recitál 
v Slovenskom inštitúte v Ríme.
Emma pôvodne o husliach v detstve nesní-
vala, hoci k hudbe mala vždy veľmi blízko, 
veď dedo je huslista a otec klavirista. Musela 
sa naučiť trpezlivosti a nebolo to vždy ľah-

ké: „O mojich pravidelných odchodoch zo 
ZUŠ-ky by vám vedela rozprávať pani uči-
teľka Janka Spálová, ktorej napriek mojej 
tvrdej detskej hlave vďačím za všetko čo mi 
odovzdala.“ Nakoniec strávila šesť rokov na 
Konzervatóriu v Bratislave, v husľovej trie-
de Mgr. art. františka töröka. „Talent je ob-
rovská pomoc, ale bez cvičenia to nejde. Hra 
na husle si vyžaduje odvahu hlavne na pódiu 
a schopnosť odpustiť sebe samej po odchode 
z pódia,“ smeje sa. „Je v tom veľa nervov, ča-
su a trpezlivosti, treba veľa cvičiť, prekonávať 
sa. Človek to samozrejme musí mať rád.“
Priznáva, že bez podpory rodiny by dnes 
huslistkou nebola. Mamina ju k hre na husle 
priviedla a oco s ňou na klavíri cvičil. „Na 
Konzervatóriu v Bratislave, kde oco študo-
val a momentálne aj učí bol dokonca dlhý čas 
mojím korepetítorom, takže sme mali výhodu, 
že sme mohli cvičiť doma. A mama, najlep-
šia poslucháčka našich skúšok, relaxovala pri 
domácich koncertoch. Teda pomedzi tie hád-
ky, lebo samozrejme tak to dopadne keď cvičí 
rodič s dieťaťom na hudobný nástroj. Aspoň 
v mojom prípade,“ spomína Emma s úsme-
vom. Zuzana TICHÁfo
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Huncokárske slávnosti opäť nesklamali
Huncokárske slávnosti sú podujatím, ktoré v Modre netreba 
zvlášť predstavovať. Nadväzujú na zvyk Huncokárov – lesných 
ľudí, stretávať sa pri príležitosti hodov organizovaných na svia-
tok sv. Vincenta a sv. Magdalény, ktorých uctievali ako svojich 
patrónov. V žiadnej inej lokalite nebolo také husté huncokárske 
osídlenie ako na Piesku – nie je preto náhoda, že tradícia hodov 
tu pretrváva dones. Sú príležitosťou pre spoznávanie ich života, 
priateľské stretnutia ale tiež pre kultúrne aktivity. 

Mesto Modra spolu s OZ Hun-
cokári na Piesku pripravuje 
každoročne v nadväznosti na 
sviatok sv. Magdalény sláv-
nosti, ktorých program je roz-
delený k areálu mestskej vily 
(huncokárskej školy) a Pen-
ziónu Huncokár. v tomto ro-
ku sa k organizátorom pridalo 
i OZ Potomkovia Huncokárov, 
ktoré v priestoroch Holzhac-
ker hausu vítalo literárnych či 
hudobných hostí. Huncokár-
ska túrička s Martinou Kľúči-
kovou, Geopark Malé Karpaty 

i náučný chodník o miestnych 
biotopoch majú na poduja-
tí svoje nezastupiteľné miesto 
rovnako ako hudobné vystú-
penia či program pre deti. tri 
dni slávností sa uskutočnili 
vďaka finančnej podpore nadá-
cie ZSE, ktorá nám umožnila 
zabezpečiť kultúrny program 
i zdravotnú službu. 
Pokiaľ ste nestihli Hunco-
kárske slávnosti a radi by ste 
sa dozvedeli o horských ľu-
ďoch, ktorí obývali lokalitu 
na Piesku, príďte si pozrieť 

exteriérovú výstavu v areá-
li mestskej vily. Mesto Mod-
ra v spolupráci s n.o. Barbora 
a odbornými garantmi ju vy-
tvorilo v r. 2019 ako súčasť 
projektu NemoNet, pri ktorom 
spolupracovali obce Purbach 
(at), mesta Modra a obec Jo-

is (at). Po stopách Hunco-
károv sa môžete vydať aj na 
náučnom chodníku Huncoká-
ri a lesy Malých Karpát, kto-
rý vznikol rovnako z projektu 
NemoNet. 

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
mesto Modra

Vinári v chotári na Farme pod Gaštankou
vyhľadávané letné podujatie 
späté s vínom vinári v chotári 
sa tento rok presunulo do areálu 
susednej farmy pod Gaštankou. 
Minulý rok sa pre pandémiu ne-
uskutočnilo, no o to krajšie bolo 
v strede tohto leta. Na nevšednej 
ochutnávke vín boli v ponuke ví-
na s výhradne modranským ro-
dokmeňom. organizátori Zdru-
ženie víno z Modry mysleli na 
všetky vekové kategórie a tak 
počas bolo dostatok oddycho-
vých zón pre dospelých, chutné 
jedlá a aj programy pre deti. Na-
koniec, pohodovú letnú atmo-

sféru nám skvelo zachytila foto-
grafka Lucia Mandincová. (jk)
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Deň vo vinohradoch
Malokarpatská vínna cesta vás pozýva 4. septembra 2021 
od 11.00 do 19.00 h na Deň vo vinohradoch. Ochutnajte je-
dinečné vína vo vinohradoch malokarpatských vinárov. Tri-
nástykrát sa otvoria vinice Malých Karpát s nádhernými vý-
hľadmi a vy si ich môžete vychutnať s pohárom vína v ruke. 
Vinári budú ponúkať hrozno a zároveň víno z neho vyrobené. 
V tento deň sa za skvelým vinohradníckym zážitkom môžete 
vybrať pešo, autom, ale aj na bicykloch. 

Dovedna 68 vinárov ponúkne 
svoje vína vo viniciach od Ra-
če cez Svätý Jur, Limbach, Pe-
zinok, Šenkvice až po Modru. 
Súčasťou vstupenky je mapka, 
ktorá vám uľahčí putovanie. vi-
nári volili najkrajšie miesta vi-
nohradníckych chotárov a tam 
budú vína ponúkať spoločne, 
stačí si vybrať, ktorý navštívite: 
Hon Šinveg v Rači, Hofweingar-

ten za hradbami mesta v Svätom 
Jure, Hasensprung v Limbachu, 
Kamenica na Starej Hore v Pe-
zinku, ulička šenkvických vi-
nárov vo vinici Kozáre. Modra 
sprístupní najviac viníc, veselo 
bude pod Kalváriou, kde vám 
vína ponúkne 12 vinárstiev, ale 
oplatí sa vyjsť na kopec do Šar-
kaperkov s nádherným výhľa-
dom na Modru a okolie, tradične 

tu nebude chýbať ani prehliadka 
starých, ale na porovnanie aj no-
vých traktorov. v tento deň bude 
hrať vo viniciach hudba, vinári 
okrem vína, frizzante, hroznové-
ho muštu a burčiakov, ponúknu 
aj svoje domáce špeciality. 
Súčasťou vstupenky bude aj bo-
nus na nákup vína a hrozna. Ne-

nechajte si ujsť jedinečný záži-
tok, príďte si vychutnať výborné 
malokarpatské vína a zároveň 
prejsť sa krásnymi kopcami vi-
níc v období končiaceho leta. 
vstupenky si môžete zakúpiť 
priamo v obchode s vínom R. 
K. vin v Modre.

Jarmila DUDOVÁ, MVC

Z malokarpatskej pôdy
Zažite vinársky rok v Malokarpatskej oblasti – Top vinár-
skej turistickej destinácii na Slovensku. Ukážeme vám naj-
dôležitejšie práce vo vinici a v pivnici tak, ako po sebe chro-
nologicky počas roka nasledujú.

Okopávanie vinice
Zelené práce vo vinici trvajú od 
jari až do oberačky. Niekoľko-
krát v roku musí vinohradník 
bojovať s burinou, ktorá dusí 
révu a vytvára zbytočnú vlh-
kosť, ktorá prispieva k vzniku 
hubových chorôb. Historicky 
bola „kopačka“ fyzicky veľmi 
namáhavá, robila sa ručne mo-
tykou alebo škrabákom štyri až 
päťkrát ročne v závislosti od ty-
pu pôdy, lokality a úhrnu zrá-
žok v danom roku. Ruky vino-
hradníkov dnes už šetria stroje. 

Príkmenný pás čistia od buriny 
mechanicky. Pôdu do hĺbky dva 
až päť centimetrov prekypruje 
a prevzdušňuje traktor, na kto-
rom je umiestnená jedno alebo 
obojstranná okopávačka s do-
tykovými čidlami, ktorá si už 
s burinou poradí. okopávanie 
podporuje aktivitu mikroorga-
nizmov v pôde, znižuje nároky 
viniča na zásobovanie vodou 
a živinami. to, či vinohrad-
ník nechá vo vinici čierny úhor 
alebo medziradia na striedačku 
zatrávni, prípadne sa rozhodne 

ísť cestou lúčneho výsevu, zá-
visí od množstva faktorov. Jed-
no je však isté, bez umu vinára 
a celoročnej opatery o vinohrad 
je ťažké dopestovať kvalitné 
hrozno.
Kúpou vína z Malokarpatské-
ho regiónu pomáhate vinár-

skym rodinám zachovávať vi-
nohradnícko-vinársku tradíciu 
v najstaršej a najrozsiahlejšej 
vinohradníckej oblasti na Slo-
vensku. (red, zt)

Na fotografiách: Vinárstvo 
Malé divy, Modra 
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Detský biblický tábor v Modre–Kráľovej
Posledný júlový týždeň sa v evanjelickom cirkevnom zbore 
v Modre–Kráľovej konal detský biblický tábor. Na deti čakal 
vo farskej záhrade opäť rozložený vojenský stan, v ktorom pre-
biehali aktivity tábora. Ústrednou témou bol „Víťazný beh – ži-
vot apoštola Pavla“. Tento rok sa tábora zúčastnilo 25 detí. Zbo-
rová pani farárka a jej pomocníci pripravili pre deti rozmanitý 
program a každý deň tábora mal svoj prívlastok. 

Keramický pondelok
Po piesňach a biblickom príbehu sme sa 
presunuli do Modry do Slovenskej ľudo-
vej majoliky. Tu sme sa dozvedeli o tra-
dícii výroby keramických výrobkov, pri-
blížili nám proces výroby – od vytočenia 
hliny na hrnčiarskom kruhu, jej schnutia, 
glazúrovania, maľovania vzorov až po fi-
nálne vypálenie. Hladné brušká sme si na-
plnili v modranskom Kinečku. Keramický 
pondelok po návrate z Majoliky pokračoval 
vo farskej záhrade, kde sme si pod vedením 
aničky Nosálovej, rod. Zdraveckej na tvo-
rivých dielňach vytvárali do hliny odtlačky 
rozmanitých vecí (mušle, rastliny, krížiky, 
cestoviny). tie následne anička spolu s jej 
otcom zalievali sádrou. Po stuhnutí sádry 
sa vytvoril krásny reliéf, ktorý sme si mohli 
pomaľovať. Hlinu pre tvorivé dielne sme 
dostali z Majoliky.

Športový utorok
Dopoludnia sme pokračovali s rozpráva-
ním biblického príbehu o Saulovi. v tento 
deň prijal pozvanie medzi nás tréner hádza-
nej vladimír Lackovič, ktorý nám poroz-
prával o tom, čo všetko musí správny špor-
tovec absolvovať, ako by sa mal stravovať, 

vyskúšali sme si mini 
rozcvičku hádzanára 
a aj sme si zasúťažili 
v hádzaní hádzanár-
skou loptou. Okrem 
trénera nás navštívili 
aj štvornohí športov-
ci – psíci z miestneho kynologického klu-
bu. Psovodi so svojimi psíkmi nám ukáza-
li zopár kúskov z ich poslušnosti, ktoré sa 
psíky tréningom naučili. Popoludní sa ko-
nali olympijské hry, kde sme vyvesili aj tá-
borovú vlajku. Deti súťažili vo viacerých 
družstvách a v rôznych športových disciplí-
nach. Po skončení hier dostali naši športov-
ci aj sladkú medailu.

Turistická streda
Práve tá preverila detskú odvahu, ich vy-
trvalosť a disciplínu. Po rannej rozcvičke 
a biblickom príbehu sa k nám pripojil Pe-
ter Macko, ktorý nás vzal na vrch Kočištan 
v Malých Karpatoch, kde sa ukrýva dvojitá 
štôlňa. vystrojení prilbou a čelovkou sme 
sa vydali na túru po Panskom chodníku až 
ku štôlni. cesta bola pokojná, no posledné 
metre pred štôlňou otestovali výdrž nielen 
detí ale aj dospelákov. Keďže sme nemohli 
štôlňu navštíviť všetci naraz, rozdelili sme 
sa do skupín. Prichytení o lano sme sa vy-
brali preskúmať neznáme miesto. Na kon-
ci štôlne sme spozorovali salamandru škvr-
nitú, ktorá sa v štôlni chladila v tieto teplé 
dni. Naše bádanie prebudilo aj netopiera, 
ktorý si taktiež asi zdriemol v štôlni a pre-
letoval nám nad hlavami. Po preskúmaní 
sme sa vybrali kúsok nad štôlňu do blízke-
ho lomu, kde sme si dali oddychovú pre-
stávku a deti za odvahu dostali ručne ma-
ľovanú placku. Na spiatočnej ceste sme sa 
zastavili na obed v reštaurácii Bowling. Po 
návrate do stanu a oddychovom „lážo plá-
žo“ sme si vymaľovali hlinené reliéfy, kto-
ré sme si nestihli domaľovať v pondelok 
a maľovali sme aj hlinené výrobky (hrnče-
ky, podkovičky, slniečka), ktoré nám pri-
niesla pani Ružeková. 

Hviezdny štvrtok
Po štvrtkovom biblickom príbehu nás na-
vštívila veronika Satková so svojou po-
mocníčkou Katkou, ktoré nám maľovali na 

tvár krásne obrázky. Potom sme sa vybrali 
autobusom na Zochovu chatu do hvezdár-
ne. tam nás čakal pán inžinier Zigo, ktorý 
nám porozprával o hviezdach a ich pozo-
rovaní. videli sme obrovský ďalekohľad, 
ktorým sa astronómovia pozerajú na noč-
nú oblohu a sledujú vesmírne objekty. Na 
obed sme si objednali pizzu, na ktorej sme 
si pochutnávali v tieni nášho stanu. Po-
poludní sme si vymaľovali na tvorivých 
dielňach táborové tričká, na ktoré potom 
pomocníci pani farárky nastriekali znak 
Lutherovej ruže a siluetu víťazného bežca. 
v podvečerných hodinách sa v kostole ko-
nalo letné kino a mohli sme si pozrieť bib-
lický film Ježiš. 

Výletný piatok 
Po úvodnom slove pani farárky a zaspieva-
ní detských piesní sme sa vybrali do Eko-
parku pri Piešťanoch. v ňom sme si mohli 
obzrieť zvieratká zblízka, prípadne ich po-
hladkať. videli sme rôzne exotické vtáky – 
papagáje, korely a iné. videli sme zvieratá 
obývajúce iné kontinenty, ale aj nám blíz-
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ke morčatá, zajačiky, prasiatka a iné. Popo-
ludnie sme strávili v druhej časti ekoparku 
– na detskom ihrisku. Na deti čakali rôzne 
preliezky, trampolíny, na ktorých sa mohli 
vyšantiť do sýtosti. 

Víkendové finále
v sobotu sa konala podvečer opekačka vo 
farskej záhrade, kde sme sa stretli s rodič-
mi aj s deťmi. tie spolu 
s oteckami a pani farár-
kou zašli do kostolnej 
veže pozrieť sa na zvo-
ny. Nedeľa bola zavŕ-
šená Službami Božími 
v kostole, kde deti odpre-
zentovali, čo všetko sa 
naučili na tohtoročnom 
biblickom tábore. Deti za 
svoj „víťazný beh“ bo-
li odmenené diplomom 
a medailou. 
Poďakovanie patrí pa-
ni farárke Horňanovej 

a evanjelickému cirkevnému zboru, Mestu 
Modra za poskytnutie dotácií v rámci pro-
jektov „Detský letný tábor v Modre–Krá-
lovej” a „Komunitná sociálna práca zdru-
ženia”, ďalej Jozefovi Heizerovi s rodinou 
za požičanie vojenského stanu, Slovenskej 
ľudovej majolike za darovanú hlinu na tvo-
rivé dielne, Anne Nosálovej Zdraveckej za 
pomoc pri tvorivých dielňach, pani Majke 

Ružekovej za keramické výrobky na tvori-
vé dielne, rodine Ružekovej za zapožičanie 
bazéna, v ktorom sme sa schladili počas ho-
rúcich dní, rodine Ercegovej za zabezpeče-
nie obeda pre nás všetkých v utorok, Pet-
rovi Mackovi za turistickú stredu, veronike 
Satkovej za maľovanie na tvár, rodine Mac-
kovej a Horňanovej za pomoc pri celkovej 
realizácii tábora, ženám zo zboru za zvý-

šenú dezinfekciu priesto-
rov, všetkým rodičom 
a ostatným pomocníkom 
a realizátorom, bez kto-
rých by sme neprežili ta-
kýto pekný a požehnaný 
detský biblický tábor.
Organizátorom letné-
ho tábora bolo občian-
ske združenie Poľné la-
lie v Modre–Kráľovej 
v spolupráci s Evanjelic-
kým cirkevným zborom 
v Modre–Kráľovej.

Katarína MACKOVÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m
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Sirotinec – 5. ročník výstavy v historickom sirotinci 
Sirotinec v Modre vznikol ako „hniezdo záchrany“, útočisko pre 
siroty, deti bez domova a z chudobných rodín. Bol postavený pod-
ľa projektu známeho architekta Dušana Jurkoviča a stavali ho 
Modrania, vďaka finančnej podpore, na ktorú sa zbieralo celé 
Slovensko. Iniciátorom myšlienky a jeho zakladateľom bol v roku 
1913 evanjelický kňaz Samuel Zoch. Budova slúžila svojmu účelu 
do roku 1951. Nezničili ju ani dve svetové vojny. 

v súčasnosti je prázdna, preto-
že je potrebná jej rekonštrukcia. 
Budovu má v správe cirkevný 
zbor Ecav v Modre. vďaka je-
ho podpore poskytuje secesný si-
rotinec od roku 2017 útočisko aj 
mladým výtvarníkom. Raz roč-
ne otvára svoje brány a stáva sa 
výstavným priestorom so silným 
geniom loci. Iniciátorom a hlav-
ným organizátorom tohto z roka 
na rok rozvinutejšieho site-spe-
cific projektu je umelecká skupi-
na Sirotinec, ktorej členov spá-
ja práve toto miesto a ich vzťah 
k nemu. témou 5. ročníka výsta-
vy je Repetícia a Diferencia, na 
ktorú mladí umelci budú reago-
vať vo svojich novovzniknutých 
dielach nielen zo zreteľom na to-
to historické miesto, ale aj pod 
vplyvom vlastného prežívania 
stále aktuálnej celospoločenskej 
pandemickej situácie. Zastú-
penými autormi, okrem členov 
skupiny, je ďalších 30 mladých 

výtvarníkov vybraných formou 
verejného open–call výberu. 
Špeciálnou hosťkou výstavy je 
Klaudia Kosziba. 
Brány Sirotinca sa otvoria v pia-
tok 3.9 o 15.00. výstavu otvo-
rí kurátorka Lucia Kotvanová. 
tohtoročný Sirotinec bude bo-
hatší aj o sobotný sprievodný 
program v podobe súboru vý-
tvarných performance niekto-
rých vystavujúcich umelcov 
v areáli budovy a večerné pre-
mietanie výberu krátkych filmov 
študentov vŠMu v spolupráci 
s platformou Dafilms v priesto-
roch Lýcea – nezávislého centra 
pre kultúrne a
vzdelávacie aktivity.

Program v budove Sirotinca (Va-
janského 77)
3. september – hudobný program
15.00 future sound of Petržalka
17.00 otvorenie výstavy
18.00 Jablko Noci

19.00 Puf a Muf
20.00 Shallov.
21.00 Kristie Kardio

Program v budove Lýcea (Dol-
ná ul.)
4. september
15.00 súbor výtvarných perfor-
mance: clear collective
16.00 workshop: Kundy crew
18.00 hudobný program: Stroon
19.00 premietanie krátkych fil-
mov študentov z vŠMu v Lý-
ceu

organizátori: členovia skupi-
ny Sirotinec: viktoria Gajdošo-
vá, Ivana Sapuová, Samuel G. 
Dzurek, vivien Kvasnicová, Pa-
vol Lipa, timotej Kosmel, Mi-
chal Šulík

vystavujúci autori: Gréta f. 
Homzová, Radim Straka, Lila 
Gomboš, Kateřina Dobřanská, 
Laura filáková, Lukáš Procház-
ka, Marco Rapant, Matúš Novo-
sad, Kasha Potrohosh, Gabrie-
la Halas, Kateřina Durďáková, 
Patrik Hujo, Sarah valovičová, 
Richard Hronský, Denis Braun, 
Sarah a fanny Pekarčíkové 
(duo), vendula Heřmanská, Jo-
náš Paučula, Matúš Kurdel, an-

drej Grohoľ, Dorota Jedináková, 
Simon Jeništa, Ema Šútovcová, 
celestína Minichová, Magdalé-
na Rybanská, Paula Gogola, Mi-
chaela Moravčíková, Sára Gott-
steinová, adam Kolčák.

trvanie výstavy: 3. 9. – 26. 9. 
2021
Kontakt: oZ výtvarná skupina 
Sirotinec: sirotinec.art@gmail.
com
Partneri podujatia: Nadácia 
ZSE, Ecav Modra, Lýceum 
Modra, Kc Modra. (ts, red)
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Hlinené „bábätko“
Zo zbierok SNM–Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
Príchod dieťaťa na svet sa považoval v rodinách za mi-
moriadnu udalosť, ktorá sa spájala s radom zaužívaných 
zvykov a tradícií. Mnohé zo zvyklostí sa zdajú zvláštne, ba 
až nepochopiteľné. Väčšina z nich zaháňala zlých duchov 
a ochraňovala ženu a dieťa. Ochranné funkcie mali liečivé 
byliny, voda i rôzne špecifické predmety. 

Pôrod a prvá návšteva v rodine 
šestonedieľky sa neobišiel bez 
množstva babských rád a posil-
nenia novorodičky. Medzi dar-
mi pre rodičky nechýbali va-
jíčka, kohúty, sliepky, pálenka, 
peniaze, ba ani koláče. Špeci-
fickým typom koláča určené-
ho pre matku bol múčnik pre-
zývaný „bábätko“. uvedený 

typ kysnutého pečiva sa piekol 
v charakteristickej koláčovej 
forme vyrobenej z hrnčiarskej 
hliny. Koláčové formy v tva-
re bábätka vyrábali aj modran-
skí hrnčiari. Na trhu bolo viac 
druhov koláčových foriem a to 
formy modelované z „voľnej 
ruky“, formy točené na hrnčiar-
skom kruhu a formy vytláčané 

do foriem. veľkosť a tvar kolá-
čovej formy záležal od nápadu 
a zručnosti hrnčiarskeho maj-
stra. „Bábätko“ sa nachádza 
aj v zbierkovom fonde SNM–
MĽŠ, v Múzeu slovenskej ke-

ramickej plastiky v Modre, je 
dokladom fortieľu hrnčiarskych 
majstrov z Modry i pripomien-
kou bohatého slovenského zvy-
koslovia.

Agáta PETRAKOVIČOVÁ
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Lýceum žije
Milí priaznivci Lýcea, prázdninové ničnerobenie sa končí a my 
sme, aj napriek letným horúčavám, v Lýceu nezaháľali. Prinášame 
krátky prehľad toho, čo sa v lete dialo a čo nás čaká v septembri.

Swap rastlín
Náš prvý pokus o vytvorenie zó-
ny bez peňazí bol úspešný. vý-
mena rastliniek sa stretla s veľ-
kým úspechom a hojná účasť nás 
len utvrdila v tom, že podobné 
akcie chceme robiť pravidelne 
a častejšie.

Sochársky workshop
vďaka Saške tamášovej sa 
nám podarilo priniesť do Lýcea 
špičkového umelca – výtvarní-
ka a sochára Martina Piačeka. 

Dni, ktoré sme 
mohli s ním 
všetci strá-
viť, boli na-
bité čarovnou 
a tmosfé rou , 
t vo r ivosťou 
a nadšením. 
vznikli krás-
ne diela, nové 
spojenia a pre-
sahy. veríme, 
že sa nám ten-
to workshop 
podarí zopa-
kovať.

Coworking
Náš zdieľaný pracovný priestor 
poskytuje zázemie zaujímavým 
ľuďom s rôznymi profesiami. 
v nadchádzajúcej jesennej se-
zóne vieme ponúknuť 2 voľné 
miesta. Podrobnejšie informácie 
získate telefonicky na čísle 0917 
382 522 u Diany Jandorfovej 
alebo na lyceum@presahy.sk.

Obrázky z Lýcea
Každý mesiac vydávame limi-
tovanú edíciu printov a grafík 

v sérii Modré miesta. v augus-
te sme s našou grafikou zašli do 
Šenkvíc. Jej autor Daniel Benkič 
stvárnil Nupod – unikátnu stav-
bu pivnice Nákupného ústredia 
potravinárskych družstiev z ro-
ku 1943.
Za príspevok od 18 eur na re-
konštrukciu budovy Lýcea môže 
byť vaša. 

Program 
na september

4. – 5. 9. budeme spoluúčastní 
na 5. ročníku výstavy mladých 
umelcov platformy Sirotinec. 
Môžete sa tešiť na sprievodný 
program v priestoroch nášho Lý-
cea.

11. 9.: Olejomaľba
Realistická a zároveň súčasná.
O tom, ako dobre toto spojenie 
funguje a o svojej ceste k nej 

vám porozpráva Michal Mach, 
plenérový maliar neďalekého 
okolia.

18. 9.: Swap kníh a platní
tentokrát sme na vymieňanie 
vybrali knihy a gramofónové 
platne a spolu s vami sa tešíme 
na živé stretnutia a sprievodný 
program. augustový swap kníh 
sme z technických príčin mu-
seli presunúť na september. Za 
vzniknuté nedorozumenie sa 
vám ospravedlňujeme.

Neváhajte navštíviť Lýceum, 
ktoré je tu pre vás, vaše aktivity, 
vyžitie a realizáciu.
Pre bližšie informácie môžete 
volať 0917 382 522, alebo písať 
na lyceum@presahy.sk. tešíme 
sa na vás a vaše nápady.

Diana JANDORFOVÁ,
za ľudí z Lýcea
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Slávnosť hliny – Keramická Modra 2021
OZ Modranská Beseda spoločne s Mestom Modra, Sloven-
skou ľudovou majolikou, Slovenským národným múzeom 
– Múzeom Ľudovíta Štúra, Múzeom slovenskej keramickej 
plastiky a s modranskými keramikármi pripravili 12. roč-
ník Slávnosti hliny – Keramickej Modry, ktorá je venovaná 
téme „Text ako súčasť keramického dekóru“. Slávnosť po-
núka hrnčiarsky jarmok s bohatým programom a ukážka-
mi remesla aj otvorené dvere v keramických dielňach.

Program 
Dramaturgia a moderovanie: 
Samo Smetana

Piatok – 3. september 2021
13.00 Hrnčiarsky jarmok na 
Súkeníckej ulici 
18.00 Slávnostné otvorenie 
hrnčiarskeho jarmoku
18.15 Ľudová hudba Muzička 
(folklór)
20.00 Stará jedáleň (blues, 
jazz, folk) 
21.00 Hrnčiarsky bál, Ľudová 
hudba Muzička

Sobota – 4. september 2021
10.00 Hrnčiarsky jarmok na 
Súkeníckej ulici
10.00 Ranné jazzovanie Pa-
pa’s combo (tibor feledi – 
klavír, Michal Šelep – cbass, 
Juraj David
Raši – bicie)
11.00 Detský folklórny súbor 
Magdalénka
13.30 Divadlo Šikulko – (báb-
kové divadlo)
15.00 Ženská spevácka paráda 
– Čriepky Ružomberok, teta 
Palúška z východnej, Marget-
ky zo Šumiaca (folklór)
17.00 Banda slovakia (world-
-music skupina) 
19.00 Hrnčiarska „labovka“ 
– alegorický hrnčiarsky sprie-
vod, ktorý sa začína na Súke-
níckej ulici a končí pri fontáne 
sv. Floriána
20.00 Balkansambel (balkán-
ske rytmy) 

Výstavy
výstavy budú prístupné 3. 
– 4. septembra medzi 10.00 
a 18.00 hod.
• text ako súčasť keramického 
dekóru, Slovenská ľudová ma-
jolika, Dolná 138
• Z histórie keramiky v Modre, 
Múzeum slovenskej keramickej 

plastiky, Kukučínova 15
• výber z tvorby Ignáca Biz-
mayera, Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky, Kukučíno-
va 15

Sprievodné podujatia
• Exkurzie v Slovenskej ľudo-
vej majolike počas soboty 4. 
septembra, medzi 10.00 a 17.00 
hod. každú celú hodinu: komen-
tovaný pohľad do výroby majo-
liky. Exkurzia obsahuje úvod pri 
základnom kameni z roku 1973, 
dokumentárny film (10 min.), 
odborný výklad 
o histórii, ornamen-
tike a tradičnej vý-
robe, ukážky práce 
majstrami kerami-
kármi aj veľké vo-
zokomorové pece zo 
70. rokov minulého 
storočia. Súčasťou 
prehliadky je titulná 
výstava podujatia. 
Modranská majolika 
a majoliková orna-
mentika sú zapísané 
v Reprezentatívnom 
zozname nehmotné-
ho kultúrneho dedič-
stva Slovenska.
• tradičná keramic-
ká dielňa – Ďureje, 

Súkenícka 2, otvorené 3. sep-
tembra od 17.00 – 22.00 hod., 
4. septembra od 10.00 – 22.00 
hod.
• Sprevádzanie po keramických 
pamiatkach v Modre, Amavet 
klub 944 Impulz, 3. september 
od 15,00 – 18,00 hod. (5 zasta-
vení).

Usporiadatelia 
a partneri

organizátori výstav: SNM–
Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 
Múzeum slovenskej keramic-
kej plastiky a Slovenská ľu-
dová majolika. Hlavný partner 
podujatia je Fond na podporu 
umenia. Z verejných zdrojov 
Slávnosť Hliny – Keramickú 
Modru 2021 podporil Fond 
na podporu umenia. Poduja-
tie je realizované s finančnou 
podporou Ministerstva dopra-
vy a výstavby SR. Destinačný 

partner – oocR Malé Kar-
paty. Projekt sa realizuje s fi-
nančnou podporou Bratislav-
ského samosprávneho kraja.
Partneri podujatia: Mesto 
Modra, Kraľovan, amavet 
klub 944 Impulz, ĽuSK. ar-
tur, modranska, Biolka, peká-
reň Harmónia, víno z Modry, 
tv Pezinok, Modranské zves-
ti, Rádio Modra. Podujatie je 
tradične súčasťou Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva. 
viac informácií nájdete na 
webe a acebooku Modranskej 
Besedy.

Spolok dobrovoľníkov Mod-
ranská Beseda pôsobí v Mod-
re od roku 2001, od roku 2006 
aj formálne ako občianske 
združenie. Jeho členmi sú ľu-
dia z oblasti kultúry, ochrany 
pamiatok, ekológie, ekonó-
mie a techniky. Hlavným cie-
ľom oZ Modranská Beseda 
je kultúrno-spoločenská ob-
roda Modry a priľahlých čas-
tí. Hlavné činnosti: etnologic-
ký a kulturologický výskum, 
publikačná činnosť, osvetová 
činnosť, organizácia odbor-
ných seminárov, tradičných 
remeselných jarmokov, kul-
túrnych festivalov, tradičné 
bábkové divadlo. Dobrovoľní-
ci spolu s dobrovoľnými dar-
cami tvoria Modranský kera-
mický betlehem. (ts)
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Včera večer na dvore 
Susediaca obec Vinosady pripravila pre obyvateľov a náv-
števníkov počas leta a jesene sériu kultúrno – vzdelávacích 
aktivít s programom zameraným na tradičnú gastronómiu, 
vinohradníctvo a vinárstvo, zachované remeslá a výrobu 
tradičného odevu – kroja. 

Kultúrne dedičstvo, história 
a predchádzajúce etapy vývo-
ja vidieckeho spoločenstva ob-

ce neboli doteraz zaznamena-
né v žiadnej podobe. vydanie 
informačného bulletinu, spre-
vádzané sériou tematických 
kultúrno-vzdelávacích aktivít 
s programom by bolo prvou dô-
ležitou iniciatívou obce svojho 
druhu. Zámerom projektu je za-

ložiť kultúrno-osvetový festi-
val s odkazom na korene. Osou 
festivalu je súbor kultúrnych 

podujatí so zameraním na ob-
lasti výroby tradičného odevu, 
gastronómie, vinohradníctva 
a vinárstva a zachovania reme-
siel. Jej populárnu časť naplnia 
príbehy, historky, recepty pa-
mätníkov. Prepojením žánrov 
vytvoríme obsahovo a umelec-

ky výnimočné dielo, ktoré zá-
roveň určí nosnú tému rovno-
mennému festivalu včera večer 
na dvore. Kultúrne podujatia: 
Letná kuchyňa, Pradienko mo-
je, vincov kumšt, vyšívačky 
a vzdelávacie aktivity podporia 
medzigeneračný prenos vybra-
ných prvkov miestnej kultúry. 
Dramaturgia festivalu ponúkne 
prednášky s prezentáciami kro-
ja, tradičného odevu, worksho-
py na témy vinosadská krojová 
výšivka a ručná výroba typic-
kých cestovín – frkacúl. vi-
nohradníctvo odprezentujeme 
v spolupráci so starými vino-
hradníckymi rodmi zážitkový-
mi ukážkami prác vo vinohrade 
a vínnej pivnici či degustácia-
mi napr. v tme. Zachovanie re-
mesiel na festivale reprezen-
tuje spracovanie vlny, tkaním 
a pradením. Kultúrny program 
zostavený z divadelných pred-
stavení pre deti a dospelých, 
koncertov ľudovej a dychovej 
hudby vytvorí oddychovú at-
mosféru vidieckeho dvora po 
celodennej práci. Projekt z ve-
rejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. Ďakujeme 
a na naše aktivity pozývame aj 
priateľov z Modry.

Ivana JURÁČKOVÁ, 
starostka obce Vinosady

Športový deň 
v Zámockom parku
Prijmite pozvanie k susedom 
do Pezinka na úvodný ročník 
športového dňa, ktorý orga-
nizujú o.z. Človek 2.0 v spo-
lupráci s o.z. Activity. Okrem 
ukážok rôznych športových 
disciplín a workshopov bude 
pripravené zdravé občerstve-
nie, diskusia o udržateľnej vý-
žive či veselá sprievodná akti-
vita (šprint s táčkami) o zlaté 
táčky. taktiež príde Sloven-
ský červený kríž a počas akcie 
budú priebežne robiť ukážky 
prvej pomoci. všetky ukážky 
budú komentované a worksho-
py budú viesť certifikovaní in-
štruktori v odbore. (red)

fo
to

: a
R

c
H

ív
 o

B
c

E 
v

IN
o

Sa
D

y

Podporme 
projekt 

susedov
Lipová alej vedie nielen stre-
dom modranskej Dolnej ulice. 
vištucká alej, miestnymi nazý-
vaná aj hradská, pretože v mi-
nulosti viedla cez lipový háj 
až na Červený Kameň sa uchá-
dza o svoju obnovu v rámci 
študentského projektu Mareka 
ochabu na Sokratovom inšti-
túte.
História aleje siaha až do čias 
vlády Márie Terézie. Projekt 
realizuje oZ Za zelený vištuk 
s podporou obce, BSK, Nadá-
cie Ekopolis, Nadácie Revia 
a za výdatnej pomoci Mod-
ranky Ing. Evy Lalinskej. ob-
nova aleje zahŕňa výsadbu 55 
nových stromov a odborné po-
súdenie a ošetrenie 45 starých. 
výsadba lipiek bude realizo-
vaná v októbri pri príležitos-
ti 777. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci vištuk. 
v súčasnosti prebieha do 10. 
septembra zbierka na stromy. 
občania, ktorým záleží na ži-
votnom prostredí v našom re-
gióne, môžu projekt podporiť 
na: www.startlab.sk/vistucke-
lipky. (red)

Dopravné zmeny 
v Grinave by mali trvať 
do konca augusta
Pezinskí dopravní policajti upo-
zorňujú vodičov na dopravné ob-
medzenia v Pezinku na križovat-
ke cesty II/502 s cestou III/1085 
v smere do Limbachu a cestou 
v mestskej časti Glejovka. Do 
31. augusta je doprava presme-
rovaná do ľavostranného jazdné-
ho pruhu, ktorý je využívaný pre 
oba smery jazdy. Hlavnou zme-
nou je obmedzenie ľavého odbo-
čenia od Bratislavy do Limbachu 
a jeho nahradenie obchádzkovou 
trasou. Na uvedenú zmenu sú 

preprogramované aj semafory. 
v prípade manuálneho riadenia 
križovatky upozorňuje polícia 
na ustanovenie § 3 ods. 2 písm. 
c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cest-
nej premávke, v zmysle ktoré-
ho je účastník cestnej premávky 
povinný poslúchnuť pokyn, vý-
zvu alebo príkaz policajta súvi-
siaci s výkonom jeho oprávnení 
pri dohľade nad bezpečnosťou 
a plynulosťou cestnej premávky, 
ako aj strpieť výkon jeho opráv-
není. (red)
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S láskou spomíname
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, navždy 
prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali ra-
di, nikdy neprestanú na teba spomínať. Dňa 24. 
augusta 2021 si pripomíname 4. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel a otec Jožko 

Ernst z Modry. S veľkou láskou v srdci na neho spomínajú manželka 
Danka, syn Michal a ostatná rodina. 

Tichá spomienka
Dňa 26. augusta uplynie rok, čo nás po dovŕšení 
90-teho roku svojho požehnaného života opusti-
la naša drahá mama, stará mama a prastará mama 
Ľudmila Petríková, rod. Lajdová. Spomínajú syno-
via Ján a Emanuel s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priate-
ľom a známym, ktorí dňa 7. 7. 2021 odprevadili 
na poslednej ceste života nášho drahého zosnulého 
Miloša osuského. Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina. 

Tichá spomienka
Dňa 17. 8. 2021 uplynulo 14 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamulienka alžbeta Dömeo-
vá. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku. 
S láskou spomínajú synovia s rodinami.

Poďakovanie
Z celého srdca ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí dňa 2. 7. 2021 odprevadili 
na poslednej ceste nášho drahého MuDr. Gracia-
na Lukáča. Úprimne ďakujeme za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 

náš obrovský žiaľ. Smútiaca rodina. 

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

...........................................................................................

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

O T G M NP I E I I
opka a hodinky

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

Riadková inzercia
 z Kúpim vinohrad v Modre na 

Kalvárii, v Starých horách alebo 
na Hlinách. Môže byť aj neobrá-
baný. Tel.: 0905 696 787

 z Masáže – Michal Bednarov-
ský, vajanského 1, Modra. 

Tel.: 0915 977 517

Oznamujeme občanom, kto-
rí svojim podpisom podporili 
petíciu proti zmenám funkč-
ného využitia zóny PK4/1 
(Dolné trávniky) a R6-D15 
v novom územnom pláne 
mesta Modry, že Mestské 
zastupiteľstvo mesta Modry 
dňa 22. 7. 2021 neschválilo 
uznesenie, aby petícia obča-
nov bola predložená spra-
covateľovi nového územné-
ho plánu mesta Modry, ako 
podklad pre jeho spracova-
nie. OZ Holý vrch

OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

PRIKLOŇTE SA
K SKÚSENOSTIAM

directreal 4YOU

4YOU

PREDAJ, PRENÁJOM, 
OCENENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

Šancová 6, 902 01 Pezinok  l   directreal.sk/simona-panikova

+421 (0) 907 659 213
s.panikova@directreal.sk

SIMONA PÁNIKOVÁ

KONTAKT
0911999 784
zvesti@kcmodra.sk

INZERUJTE
vMODRANSKÝCH

ZVESTIACH
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Klub za oponou
V Modre otvárame nový hudobný klub
vznikne na pôde Kultúrneho cen-
tra a ako jediný ponúkne v našom 
meste celoročnú hudobnú dra-
maturgiu na kvalitatívne vysokej 
úrovni. v hudobnom klube sa bu-
deme prioritne venovať komor-
nejším hudobným zoskupeniam 
s dôrazom na blízky a autentický 
kontakt s publikom. Koncerty bu-
dú „bez pódia“ a diváci a hudobní-
ci vytvoria jeden organický celok. 

Súčasťou koncertov 
budú aj neformálne 
diskusie, filmové pro-
jekcie či workshopy. 
touto iniciatívou chceme 
rozšíriť celoročnú ponuku kultúr-
nych podujatí v našom meste aj 
o oblasť hudobného umenia. 
Otvárame 18. septembra a ako 
prvá sa predstaví kapela Dennyiah 
– sympatická a talentovaná akus-

tická dvojica z Košíc, 
ktorú tvoria speváčka 

s obrovským hlasom 
Denisa „Denny“ 
Gajarská a gitaris-
ta Ľuboš Šoltés. vo 

svojej tvorbe spája-
jú pop, blues, country, 

jazz či soul. už 25. septem-
bra sa môžete tešiť na zásadnú al-
ternatívnu rockovú skupinu otras, 
ktorá po viac ako 20 rokoch ob-
novila svoju činnosť v pôvodnej 
zostave. Ich koncert bude spojený 
s projekciou filmu Kristiána Gru-

pača „otváram dvere a neviem, čo 
sa s nimi deje”, ktorý je inšpirova-
ný albumom „Kysucký postindus-
triál” z roku 1998. 
Klub Za oponou bude miestom, 
kde nerozlišujeme hudobné žánre, 
ale len dobrú hudbu. 
My sa už tešíme a vy? Pozor, ka-
pacita koncertov bude obmedze-
ná. viac informácií už čoskoro na 
www.kcmodra.sk.
Koncerty v Klube Za oponou 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Ján SKLENÁR

Noc literatúry
Súčasní autori na netradičných miestach v podaní známych 
osobností: to je séria verejných čítaní s názvom Noc litera-
túry – podujatia, ktorého cieľom je zvýšiť záujem verejnos-
ti o súčasnú európsku literatúru. Noci literatúry sa pravi-
delne zúčastňujú mnohé európske aj mimoeurópske mestá. 
Modra sa tento rok opäť pripojí. 

tradičný májový dátum zme-
nili organizátori na septembro-
vý. tešíme sa, že 22. septembra 
opäť pre vás budú čítať známe 
osobnosti úryvky zo sloven-
ských prekladov európskych 
autoriek a autorov. A vy sa bu-
dete presúvať medzi miestami 
v malebnej Modre. Tentokrát 

prezradíme, že miesta vyberá-
me v okolí Kultúrneho centra 
Modra. Naši čítajúci sú aj tento 
rok osobnosti z Modry a aj po-
zvaní hostia z ďalších miest. 
všetky bližšie informácie bu-
deme postupne zverejňovať na 
stránke www.kcmodra.sk a na 
našich sociálnych sieťach. ve-

ríme, že sa s vami stretneme 
osobne v stredu 22. 9. 2021. 
Podujatie Noc Literatúry z ve-

rejných zdrojov finančne pod-
poril Fond na podporu umenia.

(js)

Príbehy modranských lesov 
Lesy boli a sú neoddeliteľnou 
súčasťou Modry. Štvrtková let-
ná čitáreň privítala agátu Pet-
rakovičovú Šikulovú (na foto 
vľavo), autorku knihy Príbehy 
modranských lesov. v disku-

sii s moderátorkou Evou Ken-
deressy odkryla históriu našich 
lesov, známeho letoviska Har-
mónia a vyhľadávanej Zocho-
vej chaty. Hovorilo sa o založe-
ní letovísk či o prvých turistoch 

a o mnohých vychytených 
harmonických vilách. Autor-
ka v knihe nezabúda napríklad 
ani na pôvodných obyvateľov 
Piesku – Huncokárov či na otca 
myšlienky založenia letoviska 
a prvého lesného radcu Alexan-
dra filípka. 
„Jedna z mnohých legiend hovo-
rí, že Modra dostala svoje pome-
novanie podľa modrastej farby 
hôr v okolí mesta. Dnes už pôvod 
mena zistíme ťažko. Faktom však 
zostáva, že hory v okolí Mod-
ry boli a dodnes aj sú rozsiahle 
a impozantné. V minulosti vyu-
žívalo mesto všetko, čo hory po-
núkali: drevo sa stalo kľúčovým 
zdrojom mestských financií, ma-
lebné horské prostredie vyhľadá-
vaným výletným miestom“, takto 

načína tému agáta Petrakovičo-
vá Šikulová v úvode knihy.
oplatí sa prečítať si 181 strano-
vú, vkusne balenú knihu, ktorá 
ponúka komplexný pohľad na 
históriu, bohatstvo oblasti a život 
našich predkov. text dopĺňajú 
mnohé archívne fotografie a ako 
povedala autorka počas disku-
sie, bádať v archíve ju vždy baví, 
pretože zvykne naraziť na niečo, 
čo ju nielen zaujme, ale dokonca, 
často aj pobaví. Svoje bádania 
potom citlivo spisuje do tej–kto-
rej publikácie či knihy.
Kniha Príbehy modranských le-
sov vyšla v roku 2020, autorsky 
ju zostavila PhDr. agáta Petrako-
vičová Šikulová spoločne s doc. 
Mgr. Katarínou Slobodovou No-
vákovou, PhD. Knižné dielo patrí 
medzi najvyhľadávanejšie tituly 
v mestskej knižnici Modra, oplatí 
sa ju preto navštíviť. (jk) fo
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Piatok / 3. 9.
nádvorie Historickej Radnice 
Štúrova 54

17:00 slávnostné otvorenie

17:30 odovzdanie cien súťaže
 Víno Modranského
 VínoHrania

18:30 Bukasový masív

20:30 Druhý náklad

22:00 Haf & Beyuz

23:00 DJ Beyuz

Nedeľa / 5. 9.
Nemecký evanjelický kostol 
Dolná 1

18:00 Preßburger Klezmer Band

Sobota / 4. 9.
nádvorie Historickej Radnice 
Štúrova 54

14:00 Prešovačka

15:00 Taste of Brass

16:00 Divadlo z domčeka
 / Drevená krava

17:00 Richard Autner

18:00 Divadlo z domčeka
 / Ako sa Gašpar takmer
  kráľom stal

19:00 King Shaolin

21:00 Puding pani Elvisovej

22:30 Ventolin

VínoHranie
PROGRAM

Modranské
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Z atmosféry modranského 
Kultúrneho leta
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Na fotografiách (zľava, doprava): Odi-
vo – predstavenie pre deti, Leto na Krá-
ľovej – Vínko Klimko, Zvuk for Modra 
– Pawel Kaczmarczyk Music, divadlo 
Concordia: Jánošík/straty a nálezy, 
Zvuk for Modra – Ivana Mer, poľské 
duo Robert Guzik & Adam Woch, lite-
rárny kvíz Dada Nagyho, Filmové stre-
dy v radnici, Veronika Hajdučíková a 
jej rozprávkový brloh, ska v podaní Po-
lemiku, Modra Night – Pii Jem, Hudba 
Modre – Fat Jazz Band, film Meky v Ki-
ne pod hviezdami, Nat Osborn Band 
z New Yorku, Leto na Kráľovej, Zvuk 
for Modra – Ľubomír Gašpar. a
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Stromy/S tromi 
– výstava 

Loviškových 
výstava obrazov, sôch a fotografií troch 
autorov, ktorých okrem príbuzenských 
vzťahov spája aj jednotný námet v au-
torskej tvorbe. akademickí sochári man-
želia Marcela a viliam Loviškovci tvo-
ria autorskú dvojicu už takmer 35 rokov. 
v galérii na Hlohovskom zámku vysta-
vujú svoje diela, ktoré reflektujú tému 
prírody a kladú dôraz na prácu s prírod-
nými materiálmi. Do spoločnej výstavy 
prizvali aj ich dcéru, fotografku Leu Lo-
viškovú, ktorá do celkovej inštalácie pri-
náša médium fotografie s cyklom o lese. 
Slávnostné otvorenie výstavy sa usku-
točnilo 30. júna a výstavu našich autorov 
z Modry–Kráľovej si môžete prísť po-
zrieť až do 26. septembra. 

(red, zdroj: hlohovec.sk)
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Vydarené Kultúrne leto, ktoré 
sme si v Modre zamilovali
Je koniec leta, koniec prázdnin a žiaľ, končí sa aj Kultúrne leto v Modre, ktoré sme 
pre vás tento rok v našom meste opäť pripravili. Po neľahkom období sme mali ko-
nečne možnosť stretnúť sa, podiskutovať, ale tým najpodstatnejším bolo, že sme 
sa opäť stretli so živým a autentickým umením. Počas mesiacov júl a august sme 
pre vás na nádvorí historickej radnice aj v Letnej čitárni pripravili podujatia, kto-
ré, veríme, že potešili každého návštevníka.

Každú stredu sme na nádvorí radnice pre-
mietali skvelé filmy. uviedli sme sedem fil-
mových projekcií, medzi ktorými nechýba-
li filmy ako Šarlatán, Meky či chlast. Naše 
Letné kino zaznamenalo tento rok výbor-
ný nárast návštevnosti a aj vďaka finančnej 
podpore Nadácie ZSE sa nám podarilo zakú-
piť nový dataprojektor a zvýšiť tak kvalitu 
premietania. Rovnako Letná čitáreň má za 
sebou veľmi úspešnú sezónu. Pripravili sme 
deväť podujatí, medzi ktorými nechýbali 
bábkové predstavenia, inscenované čítania, 
workshopy či diskusie. Za všetky spomeň-
me divadlo odivo, Zkufravon, Literár-
ny kvíz s Dadom Nagyom či Rozprávkový 
brloh s veronikou Hajdučíkovou. víkendy 
patrili v našej radnici už tradične koncer-
tom, divadlám či festivalom. Kultúrne leto 
otvorila výborným koncertom kapela Pole-
mic a išlo vôbec o ich prvý koncert po vy-
nútenej ročnej prestávke. v Modre vystúpil 
aj rodený Newyorčan Nat osborn so svojim 
kvintetom. Tento rok sme sa rozhodli pote-
šiť aj obyvateľov Kráľovej, pre ktorých sme 
pripravili letný mini festival. večerný kon-
cert klasickej gitary tento rok patril dvojici 

Guzik & Woch z Poľska. Medzinárodný hu-
dobný jazz–fusion festival Zvuk for Modra 
zas priniesol do nášho mesta svieže, hravé 
a súčasné zvuky jazzu a ďalších hudobných 
žánrov. Nezabudli sme ani na modranských 
umelcov a v rámci programu Modra night 
sa predstavili kapely Pii Jem a veľká Potre-
ba. Hudbou sme oslávili aj 16. ročník me-
dzinárodného festivalu jazzu a komornej 
hudby Hudba Modre 2021. Mladšie publi-
kum si dozaista užilo vystúpenie svojrázne-
ho rapera Čavalenkyho. Na našich letných 
divadelných doskách sme uviedli komediál-
ny činoherno-bábkový úlet Jánošík v podaní 
Divadla concordia a v auguste ste si takisto 
mohli vychutnať inscenáciu Prišla som bo-
jovať o vášho muža… alebo a čo ja, láska? 
Bolo toho naozaj veľa a možno sme aj na 
niečo pozabudli. No zabudnúť sa nedá na 
vás, na naše úžasné publikum, ktoré nás pod-
poruje a navštevuje naše podujatia. Bez vás 
by sa to celé nepodarilo. Ďakujeme, že ste 
si Kultúrne leto v Modre zamilovali spolu 
s nami a radi vás privítame na ďalších podu-
jatiach, ktoré na jeseň pre vás pripravujeme. 

Ján SKLENÁR, riaditeľ KC Modra

Novotvar prinesie to najnovšie 
a najprogresívnejšie z knižného sveta
VI. ročník medzinárodného literárneho festivalu Novotvar sa 
v Modre uskutoční od 8. do 9. októbra 2021. Novotvar je už šies-
tym rokom nezameniteľným bodom na mape súčasnej kultú-
ry v Bratislave, ale aj v Modre. Aj tento rok sa organizátorom 
podarilo získať do programu vysoko oceňované mená literatú-
ry. V dňoch 5. až 9. októbra ho navštívi napríklad najznámejší 
izraelský prozaik súčasnosti Etgar Keret, či jedna z najrešpekto-
vanejších súčasných maďarských autoriek Krisztina Tóth. Mul-
tižánrový charakter podujatia každoročne dopĺňa aj pestrá zmes 
koncertov, divadelných či tanečných predstavení a performance. 

Program
Piatok, 8. 10. (Kc Modra)
17.00 autorské čítanie – Jana Ju-
ráňová (SK), Eva Maliti fraňo-
vá (SK)
18.00 Stanisław Lem – 100 ro-

kov od narodenia autora. Pred-
stavenie medzinárodnej anto-
lógie poézie Návrat z hviezd 
k jubileu Stanisława Leme za 
účasti autorov: Zbigniew Ma-
chej, Marcin Sendecki, Marcin 

Baran, Peter Šulej, Michal Ha-
baj
19.00 Hortus Pomodorum (Su-
venír 2) – divadelné predstave-
nie – performance

Sobota, 9. 10. (Kc Modra, Kino 
Mier Modra) 
17.00 autorské čítanie – Ivica 
Prtenjača (HR), Dominika Mo-
ravčíková (SK), Pavel Kolmač-
ka (cZ), Zuzana Husárová (SK), 
Ivana Gibová (SK)
18.30 film Komúna a diskusia 
s tvorcami (Kino Mier)
21.00 koncert Drť 
viac info na www.novotvar.sk.

Ján SKLENÁR
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Nové hracie prvky na detských ihriskách
Mesto Modra postupne mení a dopĺňa hracie prvky na detských 
ihriskách v meste. Zároveň opravuje a obnovuje existujúce kompo-
nenty, aby bezpečne slúžili ďalej. Všetky nové hracie prvky sú cer-
tifikované a vhodné na umiestnenie na verejných priestranstvách. 

Ihrisko na lúke 
Otčenáške v Harmónii

Nefunkčnú pružinovú hojdač-
ku na ihrisku na lúke otče-
náške nahradila nová „Spring“ 
a druhá hojdačka už potrebo-
vala generálnu opravu. „Cel-
kovou opravou prejde aj veľ-
ká zostava, ktorú spevníme 
a upravíme tak, aby ju mohli 
používať aj dospelí užívatelia 
na workout,“ povedala Kristí-
na Čechová z Referátu životné-
ho prostredia Mestského úradu 
Modra. Pre deti vo veku 7 až 
16 rokov pribudla úplne nová 
zostava „climboo“ a pre de-

ti od 3 do 12 rokov 
závesná hojdačka 
„Swing“. „Na hoj-
dačku sme umiestnili 
špeciálny záves, aby 
sa mali možnosť po-
hojdať aj deti s poru-
chami motoriky.“

Ihrisko za 
domami na 

Trnavskej ulici
Domček na ihrisku 
a kovovú preliezku už 
nebolo možné opra-
viť tak, aby spĺňali 
platné bezpečnostné 

predpisy a preto ich mesto de-
montovalo. Tieto hracie prvky 
nahradila nová preliezka „Wo-
oden“ pre deti vo veku 1 až 8 
rokov a gymnastická multi-
funkčná zostava pre deti od 3 
do 14 rokov. „Na oboch pruži-
nových hojdačkách nachádza-
júcich sa na ihrisku teraz ro-
bíme generálnu opravu, preto 
sú dočasne demontované. Po 
oprave ich znova osadíme,“ 
upresnila Kristína Čechová. 
Pod niektorými hracími prvka-
mi mesto vybudovalo bezpeč-
nostné dopadové plochy z cer-
tifikovaných zatrávňovacích 
gumených rohoží tak, ako to 
vyžadujú bezpečnostné normy. 
„Pri výbere hracích prvkov 

a zostáv sa neriadime pravid-
lom, že je nevyhnutné vymeniť 
hrací prvok za ten istý. Snaží-
me sa výber upraviť tak, aby 
sa na ihrisku nachádzali prv-
ky aj pre vyššiu vekovú kategó-
riu, napríklad deti od 10 rokov 
a viac. Aktuálne pripravujeme 
obmenu hracích prvkov na ih-
risku na Podhorskej ulici, kto-
rá by mala byť realizovaná vo 
viacerých etapách. Prvá eta-
pa by mala byť hotová do kon-
ca roka. Veríme, že sa nám to 
podarí už na jeseň, ale s pri-
hliadnutím na problémy s do-
dávkami, ktoré momentálne 
majú všetci je jesenný termín 
viac než optimistický,“ uzavre-
la Kristína Čechová. (msú)

Dvojnásobnou majsterkou Slovenska 2021 v kros triatlone 
a duatlone je Alexandra Vitková z klubu Trimood Modra
v posledný júlo-
vý deň sa v Banskej 
Štiavnici uskutočni-
li Majstrovstvá Slo-
venska v kros triat-
lone. Klub trimood 
Modra reprezentova-
la trojica Alexandra 
vitková, Hana Hrúzi-
ková a Jakub Miklen-
čič. Majstrovský titul 
získala Saška vitko-
vá, ktorá zvíťazila 
vo svojej kategórii 
dorasteniek a aj cel-
kovo medzi žena-

mi. Obhájila svoj 
titul, ktorý získala 
v máji na Majstrov-
stvách Slovenska 
v duatlone v Rajci, 
kde sme mali zastú-
penie aj v kategó-
rii veteránky 1, kde 
nás reprezentovala 
alenka Drahošová, 
ktorá si vypretekala 
1. miesto a zároveň 
získala titul Majster-
ka Slovenska v ka-
tegórii veteránky. 
Na 2. mieste v kros 

triatlone sa umiestnila Hanka 
Hrúziková v kategórii dorasten-
ky a medzi ženami celkovo ob-
sadila 3. miesto. v kros duatlone 
v Rajci sa Hanka umiestnila na 
3. mieste. Jakub Miklenčič, kto-
rý je zaradený v kategórii starší 
žiaci si trúfol pretekať v kategó-
rii s dorastencami a juniormi. 
Kubo podal fantastický výkon 
a umiestnil sa na 5. mieste aj 
v duatlone aj v triatlone. všet-
kým srdečne gratulujeme a ďa-
kujeme za reprezentáciu klubu. 

Marián ŠINTAL, 
Trimood Modrafo
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Hádzanárska mládež na Slovak Open Handball
Začiatok prázdnin sa pre naše mládežnícke družstvá opäť po 
dlhšej prestávke niesol v znamení hádzanej. Minižiaci, mladší 
žiaci a starší žiaci využili možnosť konfrontovať sa so súpermi 
z celého Slovenska a tak počas víkendu od 2. do 4. júla zavítali 
do Žiliny na podujatie Slovak Open Handball 2021. 

Minižiaci, ktorí hrajú na zmen-
šenom ihrisku vo formáte 4+1 
a s hádzanou sa ešte len zozna-
mujú, obsadili pekné 9. miesto. 
chlapci sa zlepšovali každým 
zápasom a postupne prišli aj 
prvé víťazstvá. všetci sa zapí-
sali do streleckej listiny a pre 
niektorých malých hráčov to 
boli vôbec ich prvé góly v há-
dzanárskej kariére. o niečo lep-
šie sa podarilo umiestniť našim 
mladším žiakom. Na turnaj ces-
tovali s veľkými ambíciami. 
Svoje prvé zápasy povyhrávali, 

avšak prílišná nervozita z kľú-
čového zápasu proti Martinu 
ich odsunula z bojov o medailo-
vé pozície. Potom už opäť po-
dávali svoje štandardné výkony, 
stačilo to na konečné 7. miesto. 
Z pohľadu umiestnenia nám 
najväčšiu radosť spravili starší 
žiaci, ktorí skončili štvrtí a len 
tesne im ušla medaila. v zápa-
soch proti favoritom z Prešova 
a Bratislavy boli po celý čas vy-
rovnaným súperom a možno len 
kúsok šťastia im chýbal k vytú-
ženým víťazstvám. 

Na záver patrí v mene Ho Slo-
van Modra poďakovanie chlap-
com za vzornú reprezentá-
ciu klubu a mesta. Aj napriek 
ťažkej sezóne a obmedzeným 

možnostiam prípravy, nechali 
na ihrisku všetko a ukázali, že 
v budúcnosti z nich môžu vy-
rásť výborní hádzanári.
 (ho, red)

Slovenský pohár – Malokarpatské derby
FC Slovan Modra – PSČ Pezinok 4:3, góly FCSM: Sališ 3
Žreb Slovenského pohára pridelil hneď na úvod historický zápas 
medzi susednými mestami, ktorý história doposiaľ nepamätala. 
Derby zápasy majú svoje čaro a tento zápas ponúkol prítomným 
vyše 400 divákom naozajstnú reklamu na futbal. Hetrik, červená 
karta a penaltový rozstrel a šťastný koniec pre domácich.

Zápas sa začal úvodným oťu-
kávaním oboch súperov, skóre 
však otvoril Richard Hulák za 
hostí, 0:1. Domácich tento gól 
nepoložil a dvoma jasnými pe-
naltami v 31. a 44. minúte po 
fauloch na Sališa a vsilocké-
ho domáci otočili skóre na 2:1. 

v nadstavenom čase prvého 
polčasu stihol vyrovnať Dugo-
vič. Hneď po prestávke sa skó-
re zmenilo v prospech hostí na 
2:3. Hostia kontrolovali hru až 
do 77. minúty kedy svoj het-
rik zakončil elegantným lobom 
Sališ. o 4 minúty neskôr však 

one man show nášho útoční-
ka skončila a hráč Sališ dostal 
červenú kartu. Modranskí fut-
balisti zvyšok zápasu poctivo 
ubránili aj v oslabení. v nasle-
dujúcich pokutových kopoch 
sa domáci mýlili len raz, hos-
tia dvakrát a tak po úspešne 
premenenej penalte xiu moh-
la vypuknúť nefalšovaná ra-
dosť medzi hráčmi a fanúšikmi 
modranského futbalu.
Lukáš Luknár (tréner fc-
SM): „V Modre budujeme sil-
né mužstvo, ktoré má za cieľ 
stať sa silnou značkou v regió-
ne. Z tohto hľadiska bol zápas 
s Pezinkom aj pre nás veľmi 
dôležitým krokom pre to, aby 
sme vyslali signál do regió-
nu, že v Modre sa začína robiť 
dobrý futbal. Tento krátkodobý 
cieľ sa nám tak čiastočne po-
stupom podarilo splniť, no zá-
roveň sme si plne vedomí, že to 
bude beh na dlhú trať a muž-
stvo sa bude formovať ďalej, 
jednak zložením kádra, ako aj 
budovaním klubu. Veľmi ma 
potešil silný záujem divákov, 
ktorý mužstvo ženie za výbor-
nými výkonmi. Fanúšikovia sa 
stali našim 12. hráčom a v tej-

to symbióze chceme určite po-
kračovať. Samotný derby zápas 
priniesol pre oko diváka veľ-
mi pútavú zápletku aj s víťaz-
ným vyvrcholením, čím futbal 
v Modre získava celkom sľubný 
kredit a my sa len tešíme z to-
ho, že vieme ľuďom priniesť za-
ujímavé športové príbehy.”
Norbert Sališ (3-gólový strelec 
fcSM): „Zápas to bol nároč-
ný. Pezinok je dlhodobo kvalit-
né mužstvo, ktoré je zvyknuté 
na vyššie tempo hry s akou sa 
my stretávame v lige. Ja som 
rád za tri góly, za ktoré vďa-
čím spoluhráčom. Tretí gól bol 
po nádhernej akcii už od obra-
ny, pri zakončení som si veril 
a bol z toho krásny lob. Čo sa 
týka vylúčenia, chcel by som sa 
ospravedlniť spoluhráčom a aj 
fanúšikom, pretože toto nie je 
spôsob, akým sa chceme pre-
zentovať, navyše keď pôsobím 
aj v štruktúrach klubu, mal by 
som ísť príkladom. Nechcem sa 
vyhovárať, ale necítim sa byť 
hlavným vinníkom, napokon aj 
disciplinárna komisia videla 
celú vec podobne ako ja a do-
stal som len 1 zápas stopku.“
 (fc, red)

fo
to

: a
R

c
H

ív
 f

c
 S

Lo
va

N
 M

o
D

R
a

fo
to

: a
R

c
H

ív
 H

o
 S

Lo
va

N
 M

o
D

R
a



23
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t

HO Slovan Modra a FC Slovan Modra: historické 
Memorandum o spolupráci
Dňa 10. 8. 2021 podpísali dva najvplyvnejšie športové kluby 
v Modre historické Memorandum o spolupráci. Najstarší klub 
(FC) a najväčší klub (HO) tak po rokoch našli spoločnú reč. Vý-
sledkom pracovných stretnutí je podpísanie dokumentu, kto-
rého cieľom je pomôcť športu v Modre napredovať, vytvoriť 
adekvátne podmienky pre mládež, tiež prinášať inovatívne rie-
šenia. Memorandum, okrem iného, zaväzuje vytvoriť v meste 
podmienky a prostredie smerujúce k rozvoju všetkých oblastí 
mládeže ako športovcov, spolupracovať s materskými a základ-
nými školami pri rozvoji športových aktivít bez prihliadnutia 
na športové zameranie, dosiahnuť zvýšenie percentuálneho za-
stúpenia detí v športe a zvýšiť povedomie o športe, organizovať 
športovo-vzdelávacie podujatia, spolupracovať a vystupovať 
jednotne pri komunikácii s mestom a športovými organizáciami 
v otázkach rozvoja športu a výchovy mládeže.

Prinášame vyjadrenia hlavných 
funkcionárov oboch klubov.
Norbert Sališ – generálny mana-
žér fc: „Od nášho príchodu ako 
nového vedenia klubu sme avi-
zovali, že sme pripravení spolu-
pracovať s každým relevantným 
subjektom, ktorý má dobrý úmy-
sel. Od začiatku som nerozumel, 
prečo by mali dva športy medzi 
sebou súperiť, hlavne ak nám 
skutočne ide o rozvoj mládeže, 
ktorá je v dnešnej dobe špor-
tovo zanedbaná. Preto sme ini-
ciovali stretnutie, ktoré vedenie 
hádzanárov uvítalo a výsledkom 
ktorého je toto memorandum, 
z ktorého mám osobne veľkú ra-
dosť.“
Miroslav ochaba – prezident 
klubu HO: „Zmenu v myslení 
a nový pohľad na rozvoj špor-
tu v našom meste prináša me-
morandum o spolupráci medzi 
modranskými futbalistami a há-
dzanármi. Pevne veríme, že je-
ho podpísaním sa začína nová 
éra rozvoja športu v meste. Po 
rokoch nastáva obrat. Dúfame, 
že aj naši fanúšikovia a rodi-
čia nás v tejto aktivite podporia 
a prispejú k zmene.“
Michal Kintler – manažér mlá-
deže fc: „Myšlienku spolu-
práce medzi športovými klubmi 
v meste som mal už dávnejšie 
v pláne. Popularita a podpo-

ra športu v meste trocha upa-
dala, bolo potrebné spojiť sily 
a pokúsiť sa spoločne pre de-
ti a pre šport urobiť prvý krok 
a tým je Memorandum o spolu-
práci športových klubov v meste 
Modra. Práve situácia v športe 
počas Covidu a nemožnosť tré-
novania bol ten posledný impulz 
pohnúť sa správnym smerom. Je 
to však len začiatok dlhej cesty.“
Milan Hýll – manažér Ho: „Na-
šou snahou je prilákať mládež 
na šport a je úplne jedno či to 
bude hádzaná, futbal alebo čo-
koľvek iné. Spolu zastrešujeme 
obrovský počet členov, zväčša 
detí, čo nás zaväzuje konať zod-
povedne a preto chystáme už 
v blízkej dobe viacero spoloč-
ných aktivít.“
Ján Horáček – prezident fc: 
„Nedávno som prijal ponu-
ku a výzvu stať sa prezidentom 
futbalového klubu aj preto, že 
oceňujem aktivity a myšlienky 
nového vedenia a zároveň ako 
rodený Modran sa cítim spolu-
zodpovedný za smerovanie klu-
bu. Tento projekt dvoch klubov 
so symbolicky rovnakým ná-
zvom je znakom toho, že veci sa 
dajú robiť aj inak a budem rád, 
keď sa všetci spolu bez rozdie-
lov stretneme na ktoromkoľvek 
športovisku alebo aj v meste pri 
pohári vína.“ (fc, red)fo
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Medailový silák Kristián 
Európska federácia silového trojboja v dňoch 3. až 8. augus-
ta usporiadala európsky šampionát v silovom trojboji do-
rastencov, juniorov, mužov a žien ktorý sa konal v čes-
kej Plzni. Modru reprezentoval člen Športového klubu 
SPC Častá, junior Kristián Filip Jakubec. 

v kategórii do 105 kilogra-
mov získal štyri bronzové 
medaily za trojboj a za všetky 
tri disciplíny. v drepe zvládol 
275 kilogramov, v tlaku na la-
vičke si vylepšil svoj osobný 
rekord na 180 kg a v mŕtvom 
ťahu potiahol 260 kilogramov. 
covid-19 poznačil aj účasť na 

šampionáte, keď z dvad-
siatich šiestich člen-
ských krajín sa maj-
strovstiev zúčastnilo iba 
šestnásť krajín, no nič to 
neubralo na kvalite šam-
pionátu, v ktorom domi-
novali najlepší pretekári 
sveta a Európy z ukra-

jiny. Úspech slovenskej mlá-
deže bol zavŕšený v bodova-
ní krajín umiestnením na 3. 
mieste. Kristiána čakajú kon-
com augusta ešte majstrov-

stvá sveta v Rumunsku, na 
ktoré sa poctivo pripravuje 
a bude sa snažiť vylepšiť si 
doterajšie maximá v trojboji.
 (dug)
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Kultúrne podujatia v septembri
3. – 5. 9. 2021: Modranské VínoHranie, 
festival hudby, vína a keramiky, miesto: 
nádvorie historickej radnice, organizátori: 
Mesto Modra, Kc Modra

3. – 4. 9. 2021: Slávnosti hliny – Kera-
mická Modra 2021, 12. ročník venovaný 
téme: text ako súčasť keramického dekóru, 
hrnčiarsky jarmok s bohatým programom 
a ukážkami remesla aj otvorené dvere v ke-
ramických dielňach, miesto: Súkenícka ul. 
Modra, organizátor: oZ Modranská Bese-
da, Mesto Modra, Slovenská ľudová ma-
jolika, Slovenské národné múzeum – Mú-
zeum Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky a modranskí kerami-
kári 

3. 9. – 26. 9. 2021: Sirotinec, 5. ročník vý-
stavy mladých umelcov. 17.00 h: otvorenie 
výstavy, hudobný program: 15.00–21.00 
h, miesto: Modranský sirotinec, vajanské-
ho 77. 4. 9., program od 15.00–19.00 h, 
miesto: Lýceum Modra, Dolná 24, organi-

zátori: oZ výtvarná skupina Sirotinec, si-
rotinec.art@gmail.com 

4. 9., 11.00–19.00: Deň vo vinohradoch, 
ochutnávka vín vo vinohradoch malokarpat-
ských vinárov, vstupné: 15 €, miesto: vini-
ce Malokarpatského regiónu, organizátori: 
Malokarpatská vínna cesta a Malokarpatské 
osvetové stredisko Modra, bližšie informá-
cie: +421 915 142 777, objednavky@mvc.
sk

18. 9., 16.00: Výmenný obchod kníh a vi-
nylových platní, môžete si priniesť a vyme-
niť knihy a vinylové platne. Maximálny po-
čet prinesených a odnesených vecí je 5 ks 
kníh a 10 ks platní. Symbolické vstupné 3€ 
nám môžete zaplatiť až vtedy, ak si niečo 
vyberiete, miesto: Nádvorie Lýcea, Dolná 
24, organizátor: Lýceum, www.presahy.sk

18. 9., 20.00: Klub Za Oponou, nový hu-
dobný klub v Kc Modra, koncert kapely 
Dennyiah, kapacita na koncerte je obmedze-

ná, miesto: Kultúrny dom Modra, organizá-
tor: Kc Modra

22. 9. 2021: Noc literatúry, súčasní autori 
na netradičných miestach v podaní známych 
osobností, organizátor: Kc Modra, 

25. 9., 19.00: Klub Za Oponou, projekcia 
filmu Kristiána Grupača „otváram dvere 
a neviem, čo sa s nimi deje”, koncert kape-
ly otras (kysucký postindustriál), kapacita 
na podujatí je obmedzená, miesto: Kultúrny 
dom Modra, organizátor: Kc Modra

29. 9. 2021: Štúrova Modra, krajská pre-
hliadka a súťaž v umeleckom prednese 
poézie a prózy, v tvorbe divadiel poézie 
a detských recitačných kolektívov, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Malokar-
patské osvetové stredisko Modra

Zmena programu vyhradená! všetky aktu-
álne informácie na www.kcmodra.sk. v sú-
vislosti s opatreniami kvôli šíreniu pandémie 
koronavírusu je kapacita podujatí Kultúrne-
ho leta obmedzená. Prosíme dodržujte všet-
ky, aktuálne platné hygienické nariadenia 
a usmernenia organizátorov. (kc)


