
Keramické rozprávkové kachlice v Komunitnej záhrade
Obľúbený priestor Komunitnej záhrady na Štúrovej 59 v Mod-
re spája rušné historické centrum s pokojným miestom za vý-
chodnými mestskými hradbami. Okrem chládku, ktorý posky-
tujú vysadené ovocné stromy, tu nájdete dva atribúty typické 
pre Modru – vinič a keramiku. Jedinečné keramické kachlice 
osadené na záhradnom múre však nezachytávajú práce vo vino-
hrade či v pivnici, ale rozprávkové motívy. 

Prvé tri, ktoré vytvorili majstri 
keramikári v r. 2017, zobrazujú 
rozprávky O dvanástich mesia-
čikoch, Medovníkovú chalúp-
ku, o Vlkovi a siedmich kozliat-
kach. 
Koncom júna tohto roku k nim 
pribudli tri ďalšie – Dlhý, Širo-
ký a Bystrozraký, Zlatá priadka 
a Popolvár. Ich autormi sú maj-
stri keramikári Ján Viglaš, Igor 
Mesík a Marián Liška. Kto by 
nepoznal Maťka Klingáčika, 
ktorý si vyspevuje „Ak uhád-
neš moje meno nechcem ťa, ale 

ak ho neuhádneš, vezmem ťa.“ 
Igor Mesík výborne vykreslil 
Klingáčika i nešťastnú Hanku, 
no svoju interpretáciu rozšíril 
o odkazy na bohatú tradíciu ma-
joliky. 
Dlhý, Široký a Bystrozraký sa 
vďaka svojej výnimočnosti na 
kachlice takmer nezmestili, ale 
Ján Viglaš si s touto výzvou po-
radil. A pridal aj kúsok dediny 
s kostolom, zvedavého zajaca 
či kvety – typické pre keramiku 
z Modry. 
Popolvár Mariána Lišku na zla-

tom tátošovi či ružovom pra-
siatku plní úlohy, aby získal ru-
ku princeznej. Jeho odhodlaný 
výraz, detailne vykreslené zvie-
ratá či farebnosť kachlíc pri-
lákajú oči malých aj veľkých. 
Príďte sa sami presvedčiť do 
Komunitnej záhrady, zoberte 
si so sebou rozprávkovú knihu 
alebo zmrzlinu a ponorte sa do 
sveta fantázie. 
Vytvorenie a osadenie keramic-
kých prvkov je jednou zo sied-
mich aktivít v rámci projektu 
„Deň hliny – Čaro hliny“, kto-
rý realizuje mesto Modra v spo-
lupráci so SNM – Múzeom Ľ 
Štúra v Modre a nórskym Tele-
mak Múzeum v Skiene vďaka 
podpore občanov Islandu, Lich-
tenštajnska a Nórska prostred-
níctvom Grantov EHP v rámci 
programu Kultúra. Projekt je 

spolufinancovaný z prostried-
kov štátneho rozpočtu Sloven-
skej republiky. 
Medzi ďalšie výstupy projek-
tu patria pripravované výstavy, 
rovnako ako ich výmena medzi 
múzeami, nová výstava v ob-
jekte obrannej bašty v Modre, 
sympózium umelcov, dizajn 
manuál pre historické centrum, 
laserové predstavenie či odbor-
ný seminár, ktorého výstupom 
bude zborník príspevkov.
Ak sa chcete dozvedieť viac 
o programoch a projektoch fi-
nancovaných z Grantov EHP 
na Slovensku, navštívte stránku 
www.eeagrants.sk. „Spoločným 
úsilím k zelenej, konkurencie-
schopnej a inkluzívnej Európe“.

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
Turistické a informačné 

centrum Modra
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Anketa o Športovca roka 
sa neuskutoční

Komisia školstva, mládeže a športu pri mestskom za-
stupiteľstve v Modre v nadväznosti na pandemickú 
situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu nebu-
de v tomto roku vyhlasovať anketu Športovec mesta 
Modry za rok 2020. Dôvodom je obmedzená činnosť 
klubov a celkovo športovcov a nekonanie športových 
podujatí a súťaží v dostatočnej miere. Komisia aj 
športovci sa už teraz určite tešia na ďalší ročník. Verí-
me, že bude môcť byť uskutočnený. (red)

Riaditeľka Zlatica Lišková bude 
na čele ZŠ Ľ. Štúra aj naďalej

Základná škola Ľ. Štúra už pozná vý-
sledok výberového konania, ktoré sa 
konalo 23. júna 2021. Výberového ko-
nania na miesto riaditeľky/riaditeľa ZŠ 
na Komenského 1/A v Modre sa zúčast-
nila jedna uchádzačka. Po komplexnom 
zhodnotení výsledkov výberového ko-
nania výberová komisia určila na miesto 
riaditeľky PaedDr. Zlaticu Liškovú. Tá 

vykonávala funkciu riaditeľky aj dopo-
siaľ a nakoľko splnila všetky potrebné 
predpoklady na vykonávanie funkcie 
riaditeľa, bola úspešnou uchádzačkou. 
Rada školy pri ZŠ ĽŠ následne predlo-
žila primátorovi mesta Jurajovi Petra-
kovičovi návrh na jej vymenovanie do 
funkcie so začiatkom ďalšieho funkčné-
ho obdobia od 2. 9. 2021. (red)

Kvetinové sudy 
V máji sme v redakčnom člán-
ku o zeleni v meste spomenuli 
zámer mesta osadiť v uliciach 
Modry trinásť nádob s dočas-
nou kvetinovou výzdobou. 
Miesta popri hlavných verej-
ných komunikáciách zdobí tra-
dičná kvetinová výsadba, ako 
je tomu zvyčajne každú sezó-
nu. Naposledy pribudli na ná-
mestí a v jeho blízkom okolí 
spomínané dočasné kvetinové 
výsadby. Kvety sú posadené 
vo vkusne repasovaných vi-
nárskych sudoch a robia radosť 

okoloidúcim Modranom i turis-
tom. Vinohradníckemu mesteč-

ku, akým naša Modra je, veľmi 
pristanú. Čo poviete? (red)

Keramické rozprávky v Komunitnej záhrade
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Doprava v okolí Bratislavy je neúnosná, medzi 
riešeniami je aj obchvat Pezinka a Modry
Dopravné zápchy, tranzitná kamiónová doprava či znečistenie 
ovzdušia a nadmerný hluk – to boli hlavné témy tlačovej besedy 
bratislavskej župy, ktorá sa konala v Modre. Mestá a obce ma-
lokarpatskej oblasti zápasia s uvedenými problémami už dlho.

„Bratislavský kraj je síce eko-
nomicky silný región, ale zá-
pasí so všetkými neduhmi, kto-
ré sú typické pre veľkomestá. 
Hustota obyvateľstva je trikrát 
väčšia ako celoslovenský prie-
mer a každoročne sa prisťahu-
je do kraja 8 tisíc ľudí. Azda 
najviac tým trpí doprava. De-
saťtisíce áut nielenže vytvárajú 
dlhé kolóny, ale aj enormne za-
ťažujú životné prostredie. Tento 
problém neobchádza ani mestá 
a obce pri Bratislave,“ pove-
dal bratislavský župan Juraj 
Droba. Aj Modra a jej námestie 
je nadmerne zaťažené dopra-
vou. už v roku 2015 dosahova-
la priemerná intenzita v najkri-
tickejšom mieste počet 11 tisíc 
automobilov denne, z toho veľ-
kú časť predstavujú kamióny. 
„Cesta II. triedy II/502 pre-
chádza centrom Modry, pričom 
vzhľadom na intenzitu dopravy 
predstavuje pre mesto výraznú 
záťaž, čo sa týka bezpečnos-
ti a kvality života obyvateľov. 
Mesto Modra je jedným z kľú-
čových bodov rozvoja lokálnej 
ekonomiky, pričom práve vyso-
ká intenzita dopravy negatívne 
vplýva na ďalší rozvoj kvality 
života a oddychu obyvateľov. 
Dlho sme boli trpezliví”, upo-
zornil Juraj Petrakovič, primá-
tor Modry. 
Úplné odľahčenie centra Modry 

od nákladnej dopravy je možné 
až po výstavbe obchvatu Pezin-
ka a Modry. Bratislavská župa 
počíta s jeho realizáciou v troch 
etapách. S výstavbou prvej, od 
diaľničnej križovatky Triblavina 
po Teplé Pramene, začne župa 
už tento rok. Druhá etapa (Teplé 
Pramene – Grinava) by mala mať 
do konca druhého kvartálu 2022 
schválenú dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie. Tretia eta-
pa od Grinavy až po Dubovú by 
sa mala zrealizovať do konca ro-
ka 2030. „Uvedomujeme si kri-
tickú dopravnú situáciu v Mod-
re, pričom výstavba obchvatu je 
časovo náročný projekt. Kým sa 
tak stane, osadíme do mesta do-
pravné sčítavače a merače, čím 
sa prispeje k lepšiemu riadeniu 
dopravy v kritických úsekoch 

mesta,“ uviedol Michal Hala-
bica, riaditeľ odboru dopravy 
BSK. Bratislavský samosprávny 
kraj počíta v dohľadnej dobe aj 
s čiastkovými opatreniami, me-
dzi ktoré patria i revitalizácie re-
gionálnych ciest. 
Pripravované opatrenia pre lep-
šiu dopravu v regióne Malokar-
patska.

Obchvat 
Pezinok – Modra

I. etapa: Triblavina – Teplé Pra-
mene – realizácia do októbra 22
II. etapa: Teplé Pramene – Gri-
nava – DuR do konca 2 kvartá-
lu roka 2022
III. Etapa: Grinava – Dubová – 
realizácia do konca roka 2030 
(samotné fázovanie závisí od 
postupu v rámci procesu EIA)

Lepšie 
riadenie dopravy

osadenie dopravných sčítačov 
a meračov, ktoré budú monito-
rovať dopravu v kritických čas-
tiach mesta Modra, a na základe 
zozbieraných dát bude možné 
realizovať potrebné opatrenia.

Opatrenia na 
ceste II/502

• revitalizácia vozovky cesty 
II/502 Svätý Jur (intravilán) – 
Pezinok (začiatok obce 4-pruh) 
(realizácia 4Q/2021)
• križovatka cesty II/502 s ces-
tou III/1083 Pezinok – Grinava 
doplnenie cestnej svetelnej sig-
nalizácie (realizácia 4Q/2021)
• oprava cesty II/502 Pezinok 

(intravilán) Drevárska – Moy-
zesova (realizácia 3Q/2022)
• okružná križovatka cesty 
II/502 s MK okružná – zámer 
na prebudovanie na styčnú kri-
žovatku s cSS
• okružná križovatka cesty 
II/502 s cestou III/1086 Šenkvic-
ká – vypracováva sa dopravno-
-kapacitné posúdenie (august 
2021), z ktorého majú vyjsť od-
porúčané opatrenia na tejto kri-
žovatke, následne príprava reali-
zácie tejto zmeny križovatky.

Ďalšie opatrenia 
v okrese Pezinok

• rekonštrukcia cesty III/1046 
Modra – Šenkvice
• rekonštrukcia cesty III/1046 
Blatné – Šenkvice
• zvyšovanie bezpečnosti na 
priechodoch pre chodcov.

(red, bsk)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia

Mesto Modra sa 6. júla pustilo do 
odstraňovania havarijného stavu 
verejného osvetlenia na uliciach 
Kellenbergerova, Jesenského, 
Kollárova, fraňa Kráľa, Hečkova 
a v časti ulíc Sokolská a Sládko-
vičova.
Počas rekonštrukcie za vysúťaže-
né finančné prostriedky vo výške 
120.570,76 eur bude komplet vy-
menených 24 starých oceľových 
stožiarov a doplnený jeden svetel-
ný bod. Stožiare s LED svietidla-
mi budú vysoké 6 metrov. K do-
siahnutiu požadovanej efektivity 
budú pri niektorých stožiaroch do-
plnené výložníky. V rámci opráv 
je plánované aj vybudovanie no-
vého káblového zemného vedenia 
a výmena rozvádzača RVo0 na 
cpinovej. 
Mesto Modra prosí obyvateľov 
o strpenie uvedených prác, ktoré 
by mali trvať 3 mesiace a realizuje 
ich spoločnosť Asemid TN, s.r.o.
 (red)
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www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým 
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale: 

...
riaďte sa pravidlami svojej obce.

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.

len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.4.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.

trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.

obal označeNý  patrí do triedeného zberu. 

5.

6.

aK SpráVNe

SVet je KrajŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

poplatKY Za oDpad
VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?  

POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

Čo je pre občana bezplatNé? 
Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov 
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú 
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ 
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA 

UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.

Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

Za čo občan platí?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece), 
drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad  
z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V  ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE 
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU. 

Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším 
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch. 

Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh 
alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych 
vreciach či kontajneroch.
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Čo vás zaujíma o kuchynskom odpade a olejoch
Od júla 2021 zaviedlo mesto Modra nový zber kuchynského odpadu a olejov z domác-
ností. Zber, odvoz a zhodnotenie má na starosti spoločnosť CMT Group s.r.o. Propa-
gačná kampaň k novému zberu trvá niekoľko týždňov. Všetko je v začiatkoch, no už 
po prvých dňoch má mestský úrad k dispozícii viacero poznatkov od obyvateľov. 

Nové hnedé 
240 l kontajnery

Na separovaný zber kuchynského odpadu 
z domácností sú určené 240 litrové nádoby 
hnedej farby, označené „kuchynský odpad“, 
s nálepkou a informáciou, aký odpad sa do nej 
vhadzuje. Nádoby v počte 120 ks sú rozmiest-
nené v meste, pri existujúcich kontajnerových 
stojiskách pri bytových domoch, ako aj v uli-
ciach pri rodinných domoch. Zoznam stojísk 
je uvedený na stránke mesta www.modra.sk. 
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zá-
hrad a tzv. BIo zelenej kuchyne (BRo a BR-
Ko) z rodinných domov, ktorý sa zbiera pro-
stredníctvom adresne pridelených pôvodných 
hnedých 240 litrových nádob zostáva do 31. 
12. 2021 nezmenený a aj naďalej sa do nich 
zbiera biologicky rozložiteľný odpad rastlin-
ného pôvodu zo záhrad a odpad rastlinného 
pôvodu z kuchyne, tak ako doteraz.  

Čo všetko považujeme 
za odpad z kuchyne

Zvyšky akéhokoľvek jedla, balené a nebalené 
potraviny po záruke, šupy z čistenia zeleniny 
ovocia, jogurty, syry, mliečne výrobky, kos-
ti, mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje. 
Vďaka novým technológiám je možné obalo-
vé materiály spoľahlivo oddeliť od potravino-
vého odpadu a spracovať. 

Čo sa deje s vyzbieraným 
kuchynským odpadom? 

Kuchynský odpad sa spracováva a zhodnocu-
je v bioplynovej stanici, kde sa premieňa na 
plyn, teplo a energiu. Vzniknuté teplo je použi-
té na vykurovanie obcí a výrobných podnikov. 
Zvyškový substrát je použiteľný ako hnojivo 
v poľnohospodárstve.

Oranžová 120 l 
nádoba je na oleje

Doposiaľ bolo možné nosiť použité jedlé tuky 
a oleje na zberný dvor. Po novom je v meste 
rozmiestnených 30 ks oranžových odpado-
vých nádob, do ktorých možno v plastových 
fľašiach vkladať oleje a tuky z domácností. 
Náklady na tento triedený zber taktiež zná-
ša spoločnosť cMT Group s.r.o. Na zbernom 
dvore sa aj naďalej zbierajú donáškovým spô-
sobom použité oleje a tuky.

V závere sme zhrnuli najčastejšie otázky ob-
čanov a o odpovede požiadali referentku od-
padového hospodárstva Katarínu Ružekovú 
Poltársku. 

Ako často budú vyvážané 
kontajnery na odpad z kuchyne?

Pri ich otvorení v tomto horúcom počasí sa 
z nich vyrojí veľké množstvo múch a iného 
hmyzu. Ako sme už viac razy avizovali, kon-
tajnery budú vyvážané raz týždenne. Vzhľa-
dom na charakter a povahu odpadu, pri mani-
pulácii s nimi, je treba rátať s výskytom múch 
a iného hmyzu. Nádoby nie sú perforované, 
zápach sa z nich nešíri, ak sú správne uzavreté. 

Aké sú prvé poznatky?
Pri prvom zvoze sme zaznamenali veľmi má-
lo odpadu. Bola to iba jedna tona. Z kontaj-
nerov sa sypal doslova vzduch. Zároveň sme 
zaznamenali, že sa v nádobe výhradne urče-
nej na kuchynský odpad nachádzali aj iné ko-
modity. Žiadame obyvateľov, aby do nádob 
na zber kuchynského odpadu hádzali výhrad-
ne len kuchynský odpad a nehádzali do nich 
plastový odpad, plechovky, elektrické domáce 
spotrebiče, ktoré boli nájdené v nádobách po 
prvom týždni ich používania. Iné samozrejme 
je, ak máte doma napríklad jogurt po záruke, 

ten spolu s jeho obalom (kelímkom) naopak, 
do hnedej kuchynskej nádoby patrí. 

Budú sa nádoby aj čistiť? 
Služba na zber, odvoz a likvidáciu kuchynské-
ho dopadu z domácností v meste Modra, kto-
rú pre mesto zabezpečuje spoločnosť cMT 
group, s.r.o, zahŕňa aj čistenie nádob. 

Čo ak občan minie mestom 
distribuované odpadové vrecká?
Distribúcia roliek s 25 vreckami je jednora-
zovou akciou, je to akési štartovné, najmä 
v tomto letnom období. Neskôr si môže ob-
čan podobné vrecká zakúpiť v niektorej pre-
dajni drogérie alebo použiť bežný sáčok. Ak 
by nám po tejto distribúcii vrecká zostali, bu-
deme informovať o možnosti vyzdvihnutia, 
až do minutia zásob. Prosíme obyvateľov ro-
dinných domov v Modre, na uliciach: 1.mája, 
Čsl. armády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, 
Hrnčiarska, Komenského, Krátka, SNP, Sú-
kenícka, Štefánikova, Štúrova, Šúrska, Dolná, 
Horná, Vajanského, Kostolná, Baštová, Kuku-
čínova, Moyzesova, Námestie Slobody a z ro-
dinných domov v Harmónii, aby využili mož-
nosť si prevziať rolku z vreckami v kancelárii 
prvého kontaktu na Štúrovej 59 počas stránko-
vých hodín. (red, krp)
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Kuchynský odpad stojiská - 1 deň

Kuchynský odpad stojiská - 2 dni

2021
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Február Máj August November

KUCHYNSKÝ ODPAD
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Claudianske stretnutie
Na konci júna mali možnosť 
prihlásení účastníci z verejnosti 
a claudianci, prijímatelia soci-
álnych služieb rehabilitačného 
strediska claudianum v Modre, 

zažiť okamih kontaktu po čase 
dlhodobej izolácie v claudian-
skej záhrade. Prostredníctvom 
muzikoterapeutických prvkov 
počúvať zvuky okolo seba, toho 

druhého, vytvárať spolu hudbu 
a nakoniec len tak vedľa seba 
pobudnúť. Workshop Stretnu-
tie viedla certifikovaná muzi-
koterapeutka Linda Horváthová 
v spolupráci so zamestnankyňa-
mi RS claudianum. 
Záverečnému stretnutiu s verej-

nosťou predchádzali dva mesia-
ce muzikoterapetických skupín. 
cieľom projektu je zmier-
niť dopady sociálnej izolácie, 
v ktorej klienti claudiana ži-
jú dlhodobo. Projekt podporili 
mesto Modra a Nadácia Revia.

(he)

Letná Escape hra
Ak ste minulý rok nestihli spozná-
vať mesto s interaktívnou mapou 
v ruke, najbližšie mesiace si tú-
to možnosť rozhodne nenechajte 
ujsť. Pri zážitkovej Escape hre bu-
dete pracovať s mapou a orientá-
ciou v priestore, užijete si spolu-
prácu i zaujímavé miesta Modry. 
Dej hry zachytáva príbeh chlapca, 
ktorý vo svete hľadá svojho bra-
ta. Plány mu skríži unesená prin-
cezná a jej príbeh. Ten dokončíte, 

ak sa vám podarí zdolať nástrahy 
mesta a získať správny číselný 
kód.
Hra je vhodná pre rodiny s deťmi, 
dvojice i skupiny. Po jej zakúpení 
si sami zvolíte termín hry, taktiež 
ju môžete kedykoľvek prerušiť 
a vrátiť sa k nej neskôr. Najlepší 
čas je 50 minút, ale priemerne trvá 
približne 1 – 1,5 hodiny. Získať ju 
môžete v Turisticko-informačnom 
centre v Modre za 34 eur. (kiš)

Darovali svoju krv – ďakujeme
Výzva pre stálych darcov aj pre 
prvodarcov v predošlom vyda-
ní MZ padla na úrodnú pôdu. 
Po tom, čo sa celkovo na Slo-
vensku podstatne zlepšila epi-
demiologická situácia ohľad-
ne koronavírusu, rozhodla sa 
Národná transfúzna stanica SR 
opätovne organizovať mobilné 
odbery krvi. Jeden z nich sa za 
prísnych hygienických opat-
rení konal v Hoteli pod Lipou 
v Modre-Harmónii. Zmenu pô-
vodného miesta (KD Modra) si 
vyžiadala priamo NTS, nakoľ-
ko v aktuálnych horúčavách je 
nutné mať pri odbere k dispo-

zícii klimatizovanú miestnosť. 
odberu sa zúčastnilo spolu 
päťdesiat darcov, prevahu ma-
li prvodarcovia a mladí ľudia. 
Všetkým zúčastneným patrí 
úprimné poďakovanie v mene 
tých, ktorým táto nenahradi-
teľná tekutina zachráni zdravie 
alebo život. Hotelu patrí vďaka 
za poskytnutie priestorov aj za 
občerstvenie pre darcov. 
Spotreba krvi je na Slovensku 
vysoká, asi 180 000 transfúz-
nych jednotiek červených krvi-
niek sa každoročne spotrebuje. 
Tí, ktorým to zdravie povoľu-
je, nezabúdajme, že darovanie 

krvi je prospešný a humánny 
krok. Ak sa rozhodnete pre da-

rovanie krvi, všetky potreb-
né informácie nájdete naweb 
stránke NTS www.ntssr.sk.
 (red)
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Robia si niektorí obyvatelia Modry 
„srandu“ z mestského úradu?
Vážený pán primátor, milí spo-
luobčania Modry! Prežila som 
medzi vami svoje detstvo i mla-
dosť a teraz, už 15 rokov, žijem 
znovu tu, pretože som sa vždy 
túžila do Modry vrátiť. Moja 
túžba sa splnila – vrátila som 
sa, no do akejsi „inej“ Modry, 
akú som si vo svojich spomien-
kach uchovávala. Prečo? V po-
sledných rokoch sa stretávam 
s tým, že predpisy a nariadenia 
tu neplatia pre všetkých rovna-
ko a zjavne si asi niektorí ľudia 
robia z mestského úradu doslov-
ne „srandu“. A tu je moja vlastná 
skúsenosť.
Náhodou som sa dostala do spo-
ru so susedom tým, že som mu 
odmietla odpredať kus nášho po-
zemku a začali sa diať veci... Há-
dzanie petárd do mojej záhrady, 
poškodenie skrinky s elektrický-
mi hodinami, odlomenie plomb 
na elektrickom počítadle, „ná-
hodné“ uschnutie popínavého vi-
niča na plote oddeľujúcom naše 
pozemky, upchatie kľúčových 
dierok zámkov na bránach, vylo-
ženie susedových šiestich kontaj-
nerov pred moju záhradu, zvone-
nie na domovom zvončeku. 
V polovici marca 2021 som za-
slala e-mailom niekoľko pod-
netov adresovaných príslušným 
pracovníkom Mestského úradu 
Modra. Po čase mi odpovedali, 
že sa podnetmi budú zaoberať 

a zároveň som bola upozornená, 
aby som si pozornejšie a častejšie 
prehliadala webové stránky mes-
ta. Nekonaním úradu v mojej veci 
ma po čase donútilo riešiť jeden 
z problémov cez webovú stránku 
www.podnetprestarostu.sk (vy-
hľadať mesto Modra), kde som 
27. 5. oznámila, že okrem zber-
ných nádob pred mo-
jou záhradou pribud-
li aj dve mobilné Wc. 
Požiadala som preto 
MsÚ, aby mi oznámi-
li, kto a na ako dlho ich 
tam umiestnil a kto vy-
dal povolenie postaviť 
ich pred moju záhradu. 
Konal úrad? Samozrej-
me – nie! Mnohí z vás 
sú starými rodičmi a iste sa všet-
ci tešíte, po tomto nekonečnom 
lockdowne, na návštevu svojich 
detí, vnúčat a ostatnej rodiny. Aj 
pre mňa sú tieto stretnutia pote-
šením v starobe a samote. No ja 
som musela, z vyššie uvedeného 
dôvodu (vysoké teploty = väč-
ší zápach), po dva víkendy od-
volať návštevy svojich najbliž-
ších, nakoľko smrad v záhrade 
bol neznesiteľný. A tak som na 
víkend 4. 6. 2021 (teda po 10 
dňoch nekonania úradu v tej-
to veci) pozvala pána primátora 
na kávičku do mojej smradľavej 
záhrady – odmietol, vraj má byť 
nestranný. Následne pri vyšetro-

vaní nasledujúcich udalostí, ma 
polícia poučila, že práve pracov-
níci mestského úradu mali prísť 
do záhrady, zistiť skutkový stav. 
Až keď som sa v bezradnosti roz-
hodla, že už tretí víkend to takto 
nemôže ísť, oznámila som, že 
pôjdem na políciu – veď som ne-
mala ešte stále odpoveď na otáz-

ku, kto tam tie mobilné Wc dal, 
ani na to, kto ich povolil mi 9. 6. 
(teda po 15 dňoch od môjho po-
dania) telefonicky pán primátor 
oznámil, že MsÚ dal príkaz ma-
jiteľke na odstránenie mobilných 
Wc a zberných nádob do troch 
dní, z verejného priestranstva na 
jej pozemok.
V časovej zhode s touto udalos-
ťou sa mi udialo nasledovné. Dňa 
10. 6. medzi 11.30 a 13.00 hod. 
mi niekto rozstrihnutím môjho 
plota vnikol na pozemok a po-
striekal fasádu domu siedmimi 
vulgárnymi grafitmi. Týmto van-
dalským činom mi bolo zniče-
ných 105 m2 stien (podľa odhad-

cu poisťovne). Keďže sa uvedené 
stalo za bieleho dňa a neviem si 
predstaviť, čo by sa mohlo stať, 
keby som sa v tej chvíli presu-
nula do inkriminovanej časti po-
zemku. Keď som sa vrátila z vy-
počutia na kriminálnej polícii 
boli mobilné Wc odtiahnuté, ale 
kontajnery zostali. 24. 6. som si 
našla štyri stromy a dva orgová-
ny od ulice postriekané chemiká-
liou.
Na tomto mieste by som rada po-
chválila pracovníkov Mestskej 

polície Modra, ktorí mi 
vtedy v čase totálneho 
šoku ako prví poskytli 
pomoc a pomohli riešiť 
môj problém. Čo myslí-
te vážení spoluobčania, 
vyvádzajú nám v meste 
mafie, či len obyčajní 
primitívi? 
S poľutovaním musím 
konštatovať, že neko-

naním (15 dní) vo veci, vtedy 
veľmi akútnej situácie (nezne-
siteľný zápach počas horúcich 
dní), sa mestský úrad stal akýmsi 
tichým spoluvinníkom celej mo-
jej tragédie. A musím v závere 
konštatovať, že v pondelok 12. 7. 
boli už kontajnery a Wc na opač-
nej strane cesty pred ďalším su-
sedom a v tomto prípade už ne-
viem, ako sa k problému stavajú. 
Som presvedčená, že ak nefun-
guje systém v malom, nemôže 
fungovať ani ako celok, teda štát. 
Preto sa ešte raz pýtam: robia si 
obyvatelia Modry žarty z Mest-
ského úradu v Modre?
Kvetoslava HANUDELYOVÁ

Stanovisko MsÚ k článku
Autorka článku sa v marci 2021 
obrátila na Mestský úrad Mod-
ra s viacerými požiadavkami, 
na ktoré dostala odpovede a sta-
noviská, na príprave ktorých 
sa podieľalo viacero oddelení 
Mestského úradu Modra. Záber 
verejného priestranstva (zberné 
nádoby, mobilné Wc) pred do-
mom pani Hanudelyovej sme rie-
šili v súčinnosti s Mestskou polí-
ciou Modra a nariadili ich presun. 
Komunikácia v tejto veci bola od 
začiatku z našej strany otvore-
ná, sprístupnili sme v zákonných 
lehotách všetky informácie na 

žiadosť autorky článku (vrátane 
poskytnutia fotokópií požado-
vaných listín). Nemôžeme však 
niesť zodpovednosť za konanie 
(nekonanie) tretích osôb alebo za 
prípadné škody, ktoré tieto osoby 
spôsobujú pri porušovaní práv-
nych predpisov, páchaní trestnej 
alebo inej činnosti. Vo veci su-
sedských sporov je nutné uviesť, 
že sú vždy veľmi nepríjemné. 
Mesto Modra sa v rámci svojich 
možností a kompetencií snaží 
nestranne pomôcť svojim oby-
vateľom v takýchto situáciách, 
pretože každý vlastník má pod-

ľa § 123 občianskeho zákonníka 
právo predmet svojho vlastníctva 
držať, užívať, požívať jeho plody 
a úžitky a nakladať s ním. Taký-
to výkon vlastníckeho práva však 
nesmie prekročiť zákonom sta-
novené medze a musí byť medzi 
vlastníkmi susedných nehnuteľ-
ností do určitej miery vzájomne 
tolerovaný. Tolerancia však ne-
smie byť zneužívaná v prospech 
jedného vlastníka na úkor jeho 
ostatných susedov. Vždy by ma-
lo ísť o určitú vzájomnú rovnová-
hu medzi výkonom vlastníckych 
práv a to tým spôsobom, že vlast-
níci susediacich nehnuteľností 
navzájom voči sebe niečo strpia, 
zdržia sa nejakého konania, ale-

bo niečo vykonajú a to tak, aby 
predišli vzniku rozporov. Prípad-
ný spor o právo v susedsko-práv-
nych konfliktoch (po vykonaní 
dokazovania) môže rozhodnúť 
len súd. Záverom uvádzame, že 
Mestský úrad Modra sa dištancu-
je od prípadného protiprávneho 
konania tretích osôb (či už úmy-
selného alebo neúmyselného). 
Autorke článku si dovoľujeme 
navrhnúť, aby si náhradu škody, 
ktorá jej vznikla uplatnila v trest-
nom konaní voči páchateľovi. 
Mrzí nás celá situácia a dúfame, 
že sa už takéto nepríjemnosti ne-
budú opakovať. JUDr. Peter 

ONDRUS, PhD.,
právnik mesta Modry
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Pozor na krvilačný lietajúci hmyz 
v našich malokarpatských lesoch
Extrémne tropické horúčavy a suchá spôsobili, okrem iných 
negatívnych následkov, aj premnoženie lojníc v našich ma-
lokarpatských lesoch. Je to dvojkrídly hmyz – mucha, ktorá 
sa volá Kuklorodka jelenia Lipoptena cervi, ľudovo lojnica, 
lietajúci kliešť, okrídlený kliešť, jelenia mucha, lietajúci pi-
jak, otravná mucha, Kloš jelení atď.

Živí sa krvou vysokej zveri (je-
lene, daniele), srnčia zver a i., 
nuž a nepohrdne ani človekom. 
Z mladosti si pamätám, že prem-
nožená bola iba na jeseň v čase 
jelenej ruje, ale v ostatných ro-
koch je jej výskyt už hromadný 
aj počas leta až do neskorej je-
sene. Napáda človeka jednotlivo 
i vo veľkých rojoch. Bohužiaľ, 

repelenty sú účinné len čiastoč-
ne. Kuklorodka je veľká 2–5 
mm, zalieza medzi vlasy a chlpy 
aj pod šaty. Ich štípance sú ob-
dobné ako komárie, ale našťastie, 
nie každá sa zahryzne. Zatiaľ 
nebol dokázaný prenos špeci-
fických chorôb, ale určite môžu 
prenášať vírusové, bakteriálne 
či iné infekčné choroby, ktorý-

mi je postihnutý predchádzajúci 
hostiteľ. Inak by to bola mimo-
riadna rarita medzi krvou sa ži-
viacim (hemotrofným) lietajúcim 
hmyzom, kam patria aj komáre, 
pakomáre, muchničky, ovady, 
ovadíky, bzikavky, bodavky a i. 
Tento rok už je to lojnicová ka-

lamita, zaliezajú do očí, uší, nosa, 
až do intímnych miest. Návštev-
níci lesa by mali chodiť do lesa 
vo vhodnom ľahkom ochrannom 
oblečení, pracovnou obuvou, ru-
kavicami, sieťovými ochrannými 
maskami a šatkami, s kvalitným 
repelentom, ktorý chráni aj pred 
inými hemotrofnými organizma-
mi, najmä kliešťami. Deti v ko-
číkoch treba chrániť jemnými 
ochrannými sieťkami. Po prícho-
de domov je potrebné sa celko-
vo prezrieť a osprchovať. To isté 
urobiť aj sprevádzajúcim domá-
cim miláčikom. Štípance ošetriť 
dezinfekčným prostriedkom, pri 
väčších zdravotných problémoch 
prípadne navštíviť svojho ošetru-
júceho lekára. Doc. MUDr.
Peter GAVORNÍK, CSc., PhD.,

mim. prof. LFUK-UNB

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
Nie sú súčasťou len našich dejín, ale aj súčasnosti. Slovenský 
dom Centrope prijal výzvu a zapojil sa do projektu budovania 
Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa tiahne 
z Velehradu na Morave až do Solúnu.

Slovenský dom centrope vy-
tvoril časť cesty, ktorá vedie 
Bratislavským samosprávnym 
krajom. Spoznáte na nej pa-
miatky a miesta spojené s Veľ-
kou Moravou a nesúce odkaz 
vierozvestcov. Popritom obja-
víte prírodné krásy, ochutná-
te miestnu kuchyňu a objavíte 
rôzne jedinečnosti. Záleží len 

na tom, čo všetko vás zaujíma 
a akým tempom pôjdete.
V Bratislavskom kraji sa nachá-
dza 7 zastávok a trasa vedie od 
Devína, cez Bratislavský hrad, 
Dóm sv. Martina, Marianku, 
Slovanské hradisko Neštich nad 
Svätým Jurom, Modru a oko-
lie až do Dolian. V Doľanoch 
odporúčame nevynechať pre-

chádzku po Dolianskom histo-
rickom chodníku. celkom sa 
na trase nachádza 24 zastávok 
v Bratislavskom, Trnavskom 
a Nitrianskom kraji. V story 
mape nájdete informácie o pro-
jekte, Solúnskych bratoch a ich 
Veľkomoravskej misii, trasách, 
prehliadke historicky význam-
ných miest, Európskej kultúrnej 
ceste či partneroch.
Pre návštevníka bude určite 
veľmi prospešná jej mapová 
aplikácia, kde získa všetky uži-
točné informácie, ktoré na svo-

jom putovaní bude potrebovať, 
ako dĺžka trasy, kde prespať, 
kde sa najesť a čo zaujímavé 
môže v okolí trasy navštíviť.
Či už sa Vám do rúk dostane 
tlačená mapa, brožúra, knižka 
o sv. cyrilovi a Metodovi pre 
najmenších alebo si vypočuje-
te priamo pod hradom Devín 
niečo o histórii hradu z nového 
infopanelu, prípadne využijete 
nášho moderného sprievodcu – 
mobilnú aplikáciu, cyril a Me-
tod k Vám napriek vekom budú 
o poznanie bližšie. (bsk)

Boli sme pri tom
Dňa 20. júna sme si na celom 
Slovensku užívali slnečné poča-
sie, ktoré spríjemňovalo neskoré 
nedeľňajšie popoludnie. Bol to 
čas ako stvorený na spoločenskú 
udalosť v exteriéri, pod holým 
nebom. Nádvorie Šimák Zámok 
Pezinok sa stalo miestom pre 24. 
ročník udeľovania cien Krištáľové 
krídlo pre významné osobnosti za 
mimoriadny prínos v oblastiach 
spoločenského, kultúrneho a ve-
rejného života. Žiaci Strednej od-
bornej školy podnikania a služieb 

na Myslenickej 1 v Pezinku, ktorí 
sú zaradení do systému duálneho 
vzdelávania a odbornú prax získa-
vajú priamo v Zámku, sa týždeň – 
v rámci svojich schopností a zruč-
ností, spolupodieľali na príprave 
tejto prestížnej spoločenskej uda-
losti. V nedeľu sa k nim pridali aj 
žiaci I. ročníka, ktorí pod vedením 
majsterky odborného výcviku tak-
tiež preukázali svoju zručnosť pri 
príprave rôznych kulinárskych po-
chúťok pre pozvaných hostí. Nád-
herne vyzdobené priestory nielen 

nádvoria, ale aj interiéru zámku 
ponúkli okrem príjemnej atmo-
sféry aj povznesenú sviatočnú 
náladu, ktorá sprevádzala našich 
žiakov počas celého nedeľného 
popoludnia. Popri praxi sa pod-
robnejšie oboznámili s činnosťou 
nadácie Krištáľové krídlo, cieľom 
ktorej je pomoc rodinám, zdra-
votníckym zariadeniam a hendi-
kepovaným deťom. Žiaci získali 
nezabudnuteľné zážitky a mohli 
si overiť, či dokážu okrem varenia 
klasických jedál, predviesť aj iné 
kulinárske schopnosti, samozrej-
me ešte pod odborným vedením 
personálu zámku. Bol to príjemný 

zážitok a sme radi, že sme mohli 
byť súčasťou.

Dagmar OLGYAJOVÁ
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Náš prvý rok s Globe
Základná škola na Vajanského ulici v Modre má za sebou svoj 
prvý skúšobný rok v programe Globe. Známy medzinárodný 
projekt oficiálne dorazil na Slovensko symbolicky na deň Zeme, 
dňa 22. apríla minulého roku. Projekt Amerického národného 
úradu pre letectvo a vesmír (NASA) tak na oslavu 25. rokov od 
svojho vzniku pospájal už 123 krajín celého sveta. Základná 
škola Vajanského 93 Modra mala tú česť zapojiť sa do progra-
mu ako jedna z desiatich pilotných škôl na Slovensku. 

Globe umožnil žiakom školy po-
dieľať sa na výskumoch a mera-
niach, ktoré robí NASA na pod-
poru ochrany prírody za účelom 
sledovania klimatických zmien 
na našej planéte. Žiaci si môžu 
vymieňať svoje poznatky so záu-
jemcami po celom svete. Projekt 
má však nielen výskumnú, ale aj 
významnú vzdelávaciu funkciu. 
Základnou myšlienkou je, aby 
žiaci išli mimo tried a mali mož-
nosť zistiť viac o svojom okolí, 
zvýšili si záujem o životné pros-
tredie a vlastnými rukami sa po-
dieľali na monitorovaní a zhro-
mažďovaní dôležitých dát. Pre 
žiakov je projekt obrovskou mož-
nosťou, ako si výrazne zdokonaliť 
bádateľské kompetencie, posilniť 
vzťah k prírodným vedám a hlav-
ne vytvoriť si vzťah k svojmu re-
giónu. Hlavnou víziou projektu je 
vytvorenie celosvetovej komunity 
študentov, učiteľov a vedcov spo-
lupracujúcich spoločne na lepšom 
porozumení, udržiavaní a zlepšo-
vaní životného prostredia nielen 
na miestnej a regionálnej, ale aj 
globálnej úrovni.
ZŠ Vajanského 93 sa tento škol-
ský rok, aj napriek ťažkej pan-
demickej situácii, úspešne zapo-
jila do jednej z hlavných oblastí 
programu prostredníctvom hydro-
logických meraní a cieleným vý-
skumom na modranskom rybníku. 
Meraní a výskumu sa zúčastňova-
li obe triedy deviatakov. Žiaci raz 
týždenne poctivo odoberali vzor-
ky zo založeného stanovišťa na 
modranskom rybníku a premeria-
vali parametre ako: teplota vody, 
priehľadnosť vody, konduktivita 
a pH vody. Prečo vlastne skúma-
me povrchové vody? odpoveď 
je veľmi jednoduchá. Práve pro-
stredníctvom týchto sledovaných 
hydrologických parametrov do-
stávame jasné odpovede na otáz-
ky ako napríklad, v akom stave sú 
vodné zdroje na Zemi – potoky, 

rieky, jazerá a pobrežné vody. Do-
zvedáme sa, či dochádza k pravi-
delne sa opakujúcim zmenám sta-
vu a kvality vôd v priebehu roka. 
Či dochádza k zmenám v priebe-
hu viacerých rokov, a či je možné 
vysledovať určitý svetový trend 
napredovania zmien v kvalitách 
povrchových vôd. Aj keď sa pro-
jekt rozbiehal v dôsledku pande-

mickej situácie pomalšie, žiaci sa 
do svojho výskumu vrhli plní nad-
šenia a veľkých očakávaní. Svoje 
merania a pozorovania odštarto-
vali v rámci hodín chémie, hneď 
po úspešnom otvorení škôl kon-
com apríla. 
Čo sme sa dozvedeli o modran-
skom rybníku? Teplota vody 
v rybníku za merané obdobie vy-
kazovala postupný trend otepľo-
vania sa. Zatiaľ čo v úvodných 
meraniach vykazovala hodnoty 
okolo 15–16 °c, na konci škol-
ského roka dosahovala teploty 
okolo 25–26°c. Nezaznamenali 
sme žiadne neočakávane výkyvy 
teplôt. Postupné otepľovanie vody 
krásne reflektovala aj zvyšujúca 
sa aktivita rýb žijúcich v rybníku 
a neskôr aj vodných korytnačiek. 
pH vody na modranskom rybní-
ku je pomerne stabilné. Pohybu-
je sa v mierne zásaditej oblasti 
od 9,9 do 10,8. Najnižšie hodno-
ty pH sme namerali hneď začiat-

kom meraní v apríli, v období vý-
razných dažďov. Práve tu sa žiaci 
pozastavovali s otázkami, či zní-
žené pH spôsobuje kyslosť daž-
ďov, alebo len výrazné nariedenie 
vody. Túto otázku by sme veľmi 
radi zodpovedali v budúcom škol-
skom roku, kedy v období daž-
ďov určite budeme sledovať aj pH 
a kvalitu zrážok. Taktiež by sme 
radi rozšírili naše obzory aj o bio-
logické pozorovania, pretože na 
základe hodnôt pH očakávame, 
že v rybníku budú žiť prevažne ži-
vočíchy obľubujúce zvýšené hod-
noty pH vody. Priehľadnosť vody 
v modranskom rybníku žiaci po-
zorujú prostredníctvom špeciálne 
upravenej hydrologickej trubice. 
Priehľadnosť sa počas celého vý-
skumu striedavo menila od 19 do 
25cm. Najväčšie zmeny a najniž-
šiu priehľadnosť sme zaznamenali 
hlavne v období dažďov, prípad-

ne po silných búrkach. Pripísali 
sme to rozvíreniu vody v rybníku 
a zvýšenej cirkulácii vody. celko-
vo si dovolíme tvrdiť, že priehľad-
nosť vody v modranskom rybníku 
je veľmi nízka. Na základe po-
merne bohatého života v rybníku 
však predpokladáme, že to nebu-
de spôsobené len znečistením, ale 
aj značným porastom rias a siníc. 
Konduktivita, teda elektrická vo-
divosť sa v modranskom rybníku 
pohybuje v hodnotách od 390 do 
413μS/cm. Znamená to teda, že 
obsahuje pomerne veľké množ-
stvo častíc, ktoré sú schopné viesť 
elektrický prúd. Na jednej strane 
nám to môže vypovedať o znač-
nom znečistení vody. Na druhej 
strane však aj o tom, že voda 
v rybníku by mala obsahovať ió-
ny prvkov ako napríklad vápnik 
a horčík, ktoré sú nevyhnutné 
a potrebné pre niektoré vodné ži-

vočíchy, ako napríklad mäkkýše. 
Pre vlastnú zvedavosť a zaujíma-
vosť sme niekoľko krát opakovali 
merania aj v bezprostrednej blíz-
kosti výtokov odvodňovacieho 
systému mesta Modra na rybníku. 
S radosťou sme nezaznamenali 
žiadne veľké odchýlky od bežne 
meraných hodnôt na našom hyd-
rologickom stanovišti. 
Na záver si už len dovolíme zhr-
núť, že projekt Globe nás veľmi 
baví. Neodmysliteľným spôso-
bom spestril hodiny chémie a žia-
ci mali možnosť naučiť sa omno-
ho širšie spektrum vedomostí 
a zručností. Naučili sa na merané 
parametre nazerať nielen konkrét-
ne, ale aj zo širšieho globálneho 
aspektu. Bolo radosť sledovať, 
ako sa žiaci týždeň čo týždeň po-
stupne menili z obyčajných detí 
na skutočných malých výskumní-
kov. Všetky merania a pozorova-
nia na konci školského roka žia-
ci spracovali do štatistík a grafov 

a prezentovali na študentskej ve-
deckej konferencii projektu Glo-
be. Túto prezentáciu žiaci zvlád-
li bez zaváhania a s obrovským 
úspechom. Sebavedome a s vy-
sokou odbornosťou prezentovali 
všetky svoje vedecké pozorovania 
a závery. Za svoje úspechy a po-
kroky boli odmenení aj špeciál-
nou cenou a darčekom priamo od 
programu Globe.
Tešíme sa na nadchádzajúci škol-
ský rok a dúfame, že pandemická 
situácia nás už nezastaví a umožní 
nám výskum a merania prevádzať 
celoročne. Radi by sme zapoji-
li do výskumu aj nižšie ročníky 
školy prostredníctvom meteoro-
logických meraní oblasti projektu 
Globe.

Kristína LUKÁČOVÁ 
FREYER

fo
To

: A
R

c
H

íV
 Z

Š 
VA

JA
N

SK
éH

o
, 3

x



10

Nástrahy prázdnin

Ostražitosť 
na kúpaliskách

Polícia SR opätovne odporúča 
návštevníkom kúpalísk dodržia-
vať nasledovné rady polície:
• neberte si so sebou na kúpalisko 
z cennosti,
• vezmite si so sebou len potreb-
nú výšku finančnej hotovosti,
• na voľne položené veci na deke 
nech vždy niekto dohliada, 
• pokiaľ vo svojom okolí máte 
typ na podozrivú osobu, kontak-
tuje políciu na bezplatnom čísle 
158. 

Nezabudnime deti 
ani zvieratá v aute

V horúcich dňoch nezabúdajme 
ani svojich miláčikov – či už de-
ti alebo zvieratá. Nikdy ich ne-
nechajme bez dozoru v aute, 

mohlo by to mať fatálne násled-
ky. V týchto horúčavách stačí len 
pár minút na to, aby sa organiz-
mus v aute dehydroval, čo mô-
že mať vážne následky na zdraví 
človeka alebo zvieraťa, nakoľko 
sa teplota v aute enormne rýchlo 
zvyšuje. A keďže deti a zvieratá 
sú bezbranné tvory, ktoré si sa-
mé nedokážu pomôcť, tak sa vo-
či nim musíme správať o to zod-
povednejšie. V prípade, že niekto 
uvidí dieťa alebo domáceho milá-
čika bez dozoru v uzavretom aute 
je potrebné, bezodkladne zavolať 
políciu, hasičov, prípadne na linku 
112, kde bude občanovi poskyt-
nutá rada ako ďalej postupovať, 
resp. bude na miesto okamžite vy-
slaná pomoc.

Pozor na 
horúce počasie

Vysoké teploty vzduchu, ktoré sú 
už bežné aj v našej oblasti Sloven-
ska, predstavujú pre organizmus 
záťaž. Problémy môžu spôsobo-
vať starším, chorým, no dokonca 
aj celkom zdravým ľuďom. Ne-
zabúdajme v prvom rade na pra-
videlný a dostatočný potný režim. 
Prehriatie organizmu sa prejavu-
je aj poklesom výkonnosti, zvý-
šenou únavnosťou, malátnosťou 
a ospalosťou. Niekedy aj bolesťa-
mi hlavy a závratmi. Preto sa pra-
videlne počas dňa schladzujme 
pitím tekutín a podľa možnosti 

aj osviežením tela vodou. Podľa 
ÚVZ SR teplo viac ohrozuje ženy 
a veľký pozor treba dávať na se-
niorov a deti.

Búrkové obdobie
Nuž a k letu neodmysliteľne patria 
aj búrky. Pokiaľ sú krátke a s po-
kojnejším priebehom, je to v po-
riadku. opačná situácia nastáva, 
keď oblasť zasiahne silná daž-
ďová prietrž a búrková činnosť, 

ktorá môže znamenať potenciál-
ne nebezpečenstvo pre dopravu 
a pre činnosť ľudí. Nehovoriac 
o riziku poškodenia zdravia alebo 
majetku. V lete je preto viac než 
vhodné pravidelne sledovať me-
teorologické výstrahy, ktoré vy-
dáva Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav a varuje tak občanov 
vopred. Podľa takýchto výstrah 
vieme či sa niekam vybrať alebo 
radšej zotrvať doma. (red)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Dopravné obmedzenia v Pezinku (Grinava) 
by mali trvať do 31. júla
okresný dopravný inšpektorát 
v Pezinku upozorňuje vodičov na 
dopravné obmedzenia, s ktorými 
je potrebné počítať predbežne do 
31. 07. 2021 v úseku križovat-
ky cesty II/502 s cestou III/1085 
smer Limbach a miestna časť 
Glejovka.
Z dôvodu budovania verejnej ka-
nalizácie v miestnej časti Grina-
va a s tým súvisiacim presmero-
vaním dopravy do protismerného 
jazdného pásu, sú v uvedenom 
úseku umiestnené dočasné do-

pravné značenia a dopravné za-
riadenia. 
Polícia žiada vodičov, aby pri 
prejazde uvedeným úsekom zvý-
šili svoju pozornosť a riadili sa 
príslušným dopravným znače-
ním, prípadne využili aj iné trasy 
(obchádzka po diaľnici D1 križo-
vatka Senec, Senec –východ). 
Zvýšením pozornosti a dôsled-
ným dodržiavaním pravidiel cest-
nej premávky
a dopravného značenia sa môže 
predísť mnohým kolíznym situ-

áciám v danom úseku počas tr-
vania vyššie uvedených doprav-
ných obmedzení. Bezpečnosť 

všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky je v našom spoločnom zá-
ujme. (red)
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Deň modranských pivníc
S vinárskymi akciami v Mod-
re sa roztrhlo pomyselné vrece. 
Tešia sa vinári, tešia sa i konzu-
menti. Milovníci tohto jedinečné-
ho moku si počas tohtoročných 
prázdnin prídu na svoje. Konajú 
sa trhy, degustácie v exteriéroch 
aj malé posedenia pri pohári vín-
ka. Jednou z obľúbených akcií je 
určite Deň modranských pivníc. 

Našťastie v tomto roku to vinári 
stihli a koronavírus im nepreka-
zil niekoľkotýždňové prípravy. 
Návštevníci sa postretali so svo-
jimi obľúbenými výrobcami ví-
na alebo počas svojich potuliek 
Modrou, spoznali nových viná-
rov. 
fotoreport Lucie Mandincovej 
už napovie viac. (red)

Nový vínový trh 

Modranské námestie zvykne byť 
plné najmä vďaka návštevníkom 
v kaviarničkách alebo zmrzlinár-
ňach. Za posledné roky nám ich 
pribudlo niekoľko a ani korona-
kríza našťastie nezasiahla až tak, 
aby sme sa s niektorými už neboli 
postretali. A keďže Modra je tiež 
a najmä aj o tom víne, pripravilo 
Združenie mladých vinárov Víno 
z Modry prvý Vínový trh. 
V centre mesta, pod súsoším Ľu-
dovíta Štúra, však neboli v po-
nuke, ako názov predpovedá, iba 
vína od Malé divy, Šimonovič, Ju-
ran, Rariga, fedor Malík a syn., 

Tri hony, Vínko Klimko, Mod-
ran Klimko, Vinárstvo Purus, Ví-
no Kmeťo, R.K.Vin Modra, ale aj 
viacero produktov predajcov s do-
mácimi dobrotami či hand-made 
výrobkami. Do nákupného koší-
ka si tak návštevníci mohli vložiť 
fľašu voňavého moku, keramiku 
zo Slovenskej ľudovej majoliky či 
majoliky Modranska, med z me-
dového obchodu ceramel, vý-
robky od Veselý čaj, kávičku od 
Ebenica cofee, pečivo od Healthy 
line, zeleninu z Vlčian a dokonca 
i štýlové tričká od Scrawl – Mod-
rana Dominika Trusinu. 

Vínový trh sa ukázal ako vý-
borný nápad, vďaka ktorému 
mal návštevník príležitosť spo-

znať lokálne pochúťky trhov-
níkov aj majiteľov priľahlých 
kaviarni. (red)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Ľudia z Modry, 37. 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. 

Alexandra Dzureková (45), 
liečebná pedagogička

Vybrala si cestu pomoci ľuďom k zlepšova-
niu kvality ich života. Vyštudovala odbor lie-
čebná pedagogika na Pedagogickej fakulte 
univerzity Komenského. Tam sa naučila veľa 
o kreatívnych terapiách – arte, muziko, biblio, 
dramatoterapii a ďalších prístupoch k „uzdra-
vovaniu duše.” už počas vysokej školy začala 
pracovať v Detskom domove v Modre – Har-
mónii, dnes je to centrum pre deti a rodinu. 
„V tom čase to bolo ešte veľkokapacitné za-
riadenie s naozaj zastaralými prístupmi. Cez 
arteterapeutické stretnutia deti zažívali niečo 
nové, nachádzali slobodu v tvorbe, vyjadre-
nie seba samých, mali možnosť inou formou 
spracovávať svoje emócie a hľadať vzťah 
k sebe samým, ktorý bol zväčša veľmi naru-
šený.“
Sašu táto skúsenosť povzbudila a tak ďalšie 
roky svojho života venovala novým modran-
ským projektom. Stála pri zrode Materského 
centra Modráčik a Rehabilitačného strediska 
claudianum, ktoré sa venuje sociálnej a pra-
covnej rehabilitácii dospelých ľudí s mentál-
nym postihnutím a ich inklúzii v komunite. 
„Začiatky boli náročné, boli sme druhým za-
riadením takéhoto typu na Slovensku a veľa 
vecí sme nastavovali doslova pioniersky. Zá-

ujem o tento typ služby bol veľký, behom pr-
vých dvoch mesiacov od zverejnenia sme mali 
naplnenú kapacitu. V Claudiane som nako-
niec ako liečebný pedagóg a arteterapeut zo-
stala desať rokov. Najviac ma teší, že naďa-
lej napĺňa svoje inkluzívne poslanie a stalo sa 
súčasťou modranskej komunity, pomáha bú-
rať bariéry a predsudky, kultivuje vnímanie 
ľudí s postihnutím vo verejnosti.“
Saša teraz pracuje ako projektová manažérka 
v Lige za duševné zdravie SR. Pandémia pod-
ľa nej naplno odkryla to ako spoločnosť do-
teraz podceňovala prevenciu a starostlivosť 

v oblasti duševného zdravia. Liga prevádz-
kuje Linku dôvery Nezábudka, ktorá je bez-
platne k dispozícii ľuďom v psychicky nároč-
nej a krízovej situácii. Počas uplynulého roku 
prudko narástol počet telefonátov na túto lin-
ku. „Na ľudí doliehali sťažené podmienky pre 
bežné fungovanie, izolácia, strach z ochore-
nia, ale aj zvýšené napätie v rodinách, vy-
čerpanie v práci, strata blízkych alebo ťažšia 
dostupnosť niektorých zdravotných a sociál-
nych služieb. Dlhodobo najzastúpenejšími sú 
vzťahové problémy – partnerské, manželské, 
rodinné, pracovné, ktoré nezriedka prerastú 
do rôznych foriem násilia. Druhou najzastú-
penejšou skupinou sú úzkostné a depresívne 
stavy, v niektorých prípadoch aj s myšlienka-
mi na ukončenie života.“
Telo a duša musia byť v rovnováhe – dar-
mo ste fyzicky fit, keď je na tom psychika 
zle. obe stránky človeka si vyžadujú rovna-
kú starostlivosť a pozornosť. Aj napriek tomu 
to stále nie je samozrejmosť. „U nás sa eš-
te stále viac venujeme telesnému zdraviu. Už 
malé deti učíme umývať si zúbky, ruky, zdravo 
jesť, športovať, ísť k lekárovi keď nás niečo 
bolí, posilňovať imunitu. Neučíme ich však 
dostatočne sa starať o svoje psychické zdra-
vie, rozumieť svojim emóciám, vedieť ich pre-
javovať a zdravo komunikovať. Práve počas 
pandémie mnoho ľudí pocítilo, aké krehké je 
duševné zdravie, ako ľahko nás dlhodobo ne-
priaznivé, alebo úplne nečakané situácie psy-
chicky vysilia a môžu každému z nás spôsobiť 
psychické problémy v rôznej intenzite. Preto 
je dôležité venovať sa „posilňovaniu“ aj tejto 
zložky nášho zdravia.” Zuzana TICHÁ
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Debnársky majster Ján Bakoš (1906–1965)
Zo zbierok SNM–Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
Vinohradnícka Modra má veľa osobností, ktoré pomaly odchá-
dzajú spolu s pamätníkmi. Mnohí z týchto ľudí presiahli náš re-
gión, tak to bolo aj v prípade debnárskeho majstra Jána Bakoša, 
ktorého sudy poznali vinári na Morave, v Čechách i vo Viedni. 
Majiteľom ich odvážal vlak zo stanice Modra – Šenkvice.

Majster Ján Bakoš bol rodeným 
Modranom a k debnárskemu re-
meslu sa dostal azda preto, že 
debnárov vinohradnícke mesto 
potrebovalo. otec mal zámočníc-
ku dielňu, nuž remeselná práca 
bola Jánovi Bakošovi blízka. Po 
vyučení si založil vlastnú živnosť 
a za čas aj rodinu. Mladému deb-
nárovi sa darilo, aj preto sa jeho 
dielňa postupne modernizova-
la. okrem jednoduchých dlát, píl 
a hoblíkov si postupne dokúpil 
mechanické debnárske nástroje 
a rozbehol veľký remeselný pod-

nik. u majstra Bakoša sa vyuči-
lo viacero vynikajúcich debnárov. 
Okolo majstra pra-
covalo až do dvad-
sať tovarišov. chla-
pi vozili dubové 
„fošne“ zo stredné-
ho Slovenska, drevo 
opracovávali, pílili 
a ukladali na suše-
nie. Z vysušeného 
dreva sa vyrábali su-
dové „dúžky“, ktoré 
sa spájali železnými 
obručami, sťahovali 

a vypaľovali. V dielni sa zhoto-
vovali sudy pre drobných vinárov 
i veľkorozmerné sudy pre veľ-
kých podnikateľov s vínom. Prá-
ca šla majstrovi od ruky a remeslo 
prosperovalo až do roku 1948, ke-
dy štát Bakošovu dielňu znárod-
nil. Majster zostal zo dňa na deň 

bez práce. Poctivý a dobrosrdeč-
ný majster, nielenže prišiel o prá-
cu, ale ako zbohatlík musel odísť 
na nútené práce do pracovného 
tábora. Neľahký život debnárske-
ho majstra Jána Bakoša bol pred-
časne ukončený na jeseň 3. ok-
tóbra 1965, kedy je v pivniciach 

najviac práce. V mno-
hých pivniciach sa vi-
nári pýšia Bakošovými 
sudmi dodnes. 
SNM–Múzeum Ľudo-
víta Štúra v Modre si 
osobnosť Jána Bakoša 
pripomína prostredníc-
tvom jedinečných foto-
grafií dokumentujúcich 
majstra a jeho originál-
ne remeslo. Agáta
PETRAKOVIČOVÁ fo
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Harmónia vo víne k 20. rokom 
vinárstva Miroslava Duda
Prešlo už dvadsať rokov odkedy založil modranský vinár 
Miroslav Dudo svoje vinárstvo v Harmónii, v malebnom 
prostredí vinárskeho chotára. Pri príležitosti okrúhleho ju-
bilea dostalo vinárstvo dar v podobe spísaných pamätí z pe-
ra odborníka i osobného Dudovho priateľa, profesora Fedo-
ra Malíka a kolektívu autorov. Uvedenia knihy Harmónia 
vo víne s podtitulom Vínopamätnica sa ujali známa bankár-
ka Elena Kohútiková a otec slovenských rizlingov Miroslav 
Petrech. Kniha bola promovaná pantom.

Profesor Malík počas slávnos-
ti povedal: „Táto kniha by ne-
vznikla bez spolupráce ľudí, 
ktorí majú víno v srdci. Objavil 
som dokonca aj priateľa v písa-
ní. Je to Jožko Šimeček. Časti, 
ktoré napísal v modrančine, ma 
nadchli. Bez žiadneho zo spo-
lupracovníkov, ktorí na knihe 
pracovali, by táto spomienka 
nevznikla. Keď sme rozmýšľa-
li, ako knižku prijmeme, Mirko 
to mal premyslené. Povedal, že 

ju budeme krstiť pantom. Je to 
tráva ostrica, ktorá sa deň vo-
pred zvykla namáčať do poto-
ka alebo studienky, šliapala sa 
a ňou sa potom viazal vinič na 
kolovom vedení“. Sám osláve-
nec Miroslav Dudo spomína: 
„Vinice som miloval. Najmä 
Trávniky. Už odmalička a naj-
bližšie sú mi aj dnes. Mali tam 
vinohrady starí rodičia z oboch 
strán. Často sme ich ako vnú-
čatá pri prácach vo vinohra-

doch sprevádzali. Chodili sme 
im po vodu do studničky, namá-
čať pant, neskôr roznášať ledek 
(postrek).“
už 16 rokov trvá i vzájomné 
priateľstvo a spolupráca, kedy 
Mirko Dudo lepí na fľaše svo-

jich vín etikety s básňami fe-
dora Malíka. Jednu z nich autor 
osobne predniesol pri príleži-
tosti uvedenia novej knihy, kto-
rá hovorí aj o tom, ako nezabú-
dať na svojich predkov. 
Uplakané oči starých mám, 
ruky pantom dorezané.
Takto si ešte pamätám, 
hrbiaci sa chrbát nášho deda, 
aj na to sa zabudnúť nedá.

(red)

Z malokarpatskej pôdy
Zažite vinársky rok v Malokarpatskej oblasti – top vinárskej 
turistickej destinácii na Slovensku. Ukážeme vám najdôleži-
tejšie práce vo vinici a v pivnici tak, ako po sebe chronologic-
ky počas roka nasledujú.

Postrek viniča
Zdravé strapce hrozna sú cieľ 
a základ pre výrobu kvalitného 
vína. Preto musí vinohradník po-
čas celej vegetačnej doby svoju 
révu chrániť. Roztoče, obaľova-
če, pleseň, hubové choroby, bu-
rina... Vinič má veľa nepriateľov. 
Asi najväčšia pliaga je múčnatka 

a peronospóra, ktoré likvidujú 
strapce, listy aj letorasty viniča. 
Postrek na ne! Dnes sa už strieka 
ekologickým nazvime to „kok-
teilom“ z výťažkov z rôznych 
rastlín – prasličky či žihľavy, vý-
luhmi z bylín a rias alebo fenik-
lovým a pomarančovým olejom, 
ktoré révu ochránia. Časy, keď vinohradník skláňal 

chrbát pod ťažobou postreko-
vacej putne a ručne striekal vi-
nohrad sú už celkom preč. Dnes 
sedí v traktore, ktorý prechádza 
medzi radmi viničových krov 
a postrekovačom rozpráši mikro-
milimetrové kvapôčky, ktorými 
za jeden deň ošetrí aj 10 hektá-
rov viniča. Mnohí Malokarpatskí 
vinohradníci uprednostňujú eko-
logickú cestu starostlivosti o vi-
nohrad, znižujú množstvo ošetre-
ní, snažia sa využívať biologické 
prípravky na boj so škodcami. 
Zatrávňujú medziradia vinice, 
čím prispievajú k biodiverzite 

prostredia, bránia erózii pôdy na 
svahoch, zlepšujú štruktúru pôdy 
a hospodárenie s vlahou. 
Kúpou vína z Malokarpatského 
regiónu pomáhate vinárskym ro-
dinám zachovávať vinohradníc-
ko-vinársku tradíciu v najstaršej 
a najrozsiahlejšej vinohradníc-
kej oblasti na Slovensku.
Realizované s finančnou podpo-
rou Ministerstva dopravy a vý-
stavby Slovenskej republiky.
 (red, zt)

Na fotografiách: VPS – Vino-
hradníctvo Pavelka a Syn v Pe-
zinku
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Niektoré spomienky na historickú Modru
V roku 2019 sa uskutočnilo stretnutie prvých absolventov Jede-
násťročnej strednej školy v Modre, školský rok 1958/59, dnes 
Gymnázia Karola Štúra v Modre. Je to príležitosť pripomenúť si 
niektoré spomienky, ktoré sa dotýkajú histórie nášho mesta a ži-
vota v ňom. S nápisom „Chráňme dedičstvo našich otcov“ na bu-
dove starej majoliky v Modre na Súkeníckej ulici som sa stretol 
ako žiak ZŠ ešte začiatkom päťdesiatych rokov minulého storo-
čia. Chodili sme do školy okolo výrobne majoliky a obdivovali sme 
„kumšt“ majstrov-keramikárov, ktorí do hliny vkladali život.

V tomto období pracoval v SĽM 
majster Ignác Bizmayer, ktorý 
modeloval nádherné výrobky, 
ktoré putovali do sveta. Brali sme 
si domov kúsky mazľavej hliny 
a pokúšali sme sa zhotoviť malé 
figúrky. Mojím koníčkom však 
bolo fotografovanie keramických 
majstrov, ktoré ma sprevádza ce-
lý život. Všimol som si, že na re-
liéfe budovy majoliky chýba na 
figúrke muža hlava, ktorú prav-
depodobne kameňom poškodil 
niektorý šarvanec. urobil som 
fotografiu a poslal do satirické-
ho časopisu Roháč. V priebehu 
mesiaca po jeho uverejnení boli 
figúrky opravené, čo ma ako žia-
ka ZDŠ a dopisovateľa z Mod-
ry, potešilo. Dnes je odkaz ke-
ramických majstrov umiestnený 
nad vchodom do hotela Majolika 
a keramického múzea.

Propagácii mesta 
i regiónu sa venujeme 

už mnoho rokov
Rád spomínam na spoluprácu 
s redakciou „Pionierske noviny“, 
kde som publikoval hlavne krát-
ke príspevky o brigádach, ktoré 
sme absolvovali zo školy, naprí-
klad na úpravu okolia, zber pa-
piera alebo poľnohospodárskych 
plodín ako hrozno, lesné bukvice 
alebo sme zberali i škodcov ako 
„mandelinka zemiaková“ a po-
dobne. Písal som i o kultúrnych 
podujatiach, v čom ma podporo-
valo vedenie školy, riaditeľ Vi-
liam capek a jeho zástupca Jozef 
Závodský. Pri príležitosti sté-
ho výročia smrti Ľudovíta Štúra 
v roku 1956 som pozval redak-
ciu Pionierskych novín do Mod-
ry, aby napísali reportáž z nášho 
kráľovského mesta. Redaktorku 
som sprevádzal po Modre, re-
portáž o návšteve múzea Ľ. Štúra 
v Modre bola publikovaná spo-

ločne s prezentáciou aktivít pio-
nierskej organizácie našej školy, 
ktoré redaktorka v reportáži po-
zitívne hodnotila. Publikovaný 
článok v PN z roku 1956 mám 
odložený v archíve. Počas stre-
doškolského štúdia som publiko-
val príspevky o živote v Modre 
v Smene, Hlase ľudu a Roľníc-
kych novinách. Najčastejšie to 
boli príspevky zo života študen-
tov školy, nácviku spartakiády, 
ale aj o úspechoch modranských 
hádzanárov, ktorí bojovali 
v prvej lige. Písal som aj o spo-
ločenských podujatiach ako boli 
slávnosti vinobrania, zber hrozna 
v JRD Modra a ďalšie aktuality. 
V propagácii Modry sme pokra-
čovali i v neskoršom období.
o zviditeľnenie nášho mesta sme 
sa starali v Neziskovej organi-
zácii rozvoja vidieckej turistiky 
počas činnosti Malokarpatskej 
turistickej informačnej kancelá-
rie. Kolektív štvrťstoročie spo-
lupracoval s médiami. Najviac 
príspevkov sme publikovali v in-
zertných novinách Pezinsko. 
V roku 2005, v rámci cezhranič-
nej spolupráce s Rakúskom, sme 
zviditeľnili naše mesto a malo-
karpatský región nakrútením 
40 minútového filmu „Kraji-
na ako víno“. Pravidelne sme 
organizovali odborné celoslo-
venské semináre o agroturis-
tike, založili sme Združenie 
Malokarpatská vinná ces-
ta. odborné články o MVc, 
spolku Vincúr, výstave Vitis 
Aurea publikujeme v časo-
pisoch Gastro, Vinič a víno, 
obecné noviny, v Literárnom 
týždenníku, a iných médiách. 
Treba uviesť, že 95 percent 
príspevkov nebolo honoro-
vaných, propagovali mesto 
a región. Informačnú kance-
láriu v súčasnosti už prevádz-

kuje mesto Modra v priestoroch 
kancelárii prvého kontaktu. Som 
rád, že v Modre a širšom regióne 
vykonáva sprievodcovské služby 
cestovateľka Martina Kľúčiková.

Aj v Literárnom 
týždenníku mávame 
pravidelne priestor

Moje hoby – fotografovanie 
a spolupráca s médiami ma drža-
la i počas vysokoškolského štú-
dia v Nitre, kde som spolupraco-
val s redakciou vysokoškolských 
novín „Poľnohospodár.“ Počas 
školských prázdnin som pracoval 
v redakcii Roľnícke noviny, ďa-
lej v redakcii Západoslovenského 
vysielania Slovenského rozhlasu. 
Pripravoval som materiály o poľ-
nohospodárstve, zabezpečoval 
spravodajstvo z Nitry, „mekky“ 
poľnohospodárstva na južnom 
Slovensku. V redakcii rádia Re-
gina Západ som úzko spolupra-
coval s redaktorom Štefanom 
Janákom, ktorý pravidelne na-
hrával reportáže z Modry. Naša 
kancelária úzko spolupracovala 
s redakciou Národná osveta pri 
propagovaní kultúrneho dedič-
stva v malokarpatskom regióne 
a vidieckej turistiky na Sloven-
sku. Vďaka patrí šéfredaktorovi 
Štefanovi cifrovi, ktorý pomohol 
propagovať úspešné príklady vi-
dieckej turistiky a agroturistiky 
na Slovensku, čím prispel rozvo-
ju slovenského vidieka. Podobne 
ako šéfredaktor novín „Literárny 
týždenník“ venuje v súčasnos-
ti veľkú pozornosť mestu Mod-

ra, Malokarpatskej vínnej ceste 
i histórii vinohradníctva pod Ma-
lými Karpatmi, klimatickému le-
tovisku Harmónia a celému slo-
venskému vidieku a cestovnému 
ruchu. 

Výzva pre 
súčasných študentov

Záverom vyzývam mladých 
v našom meste a regióne. Som 
rád, že modranská hádzaná je 
stále na výslní, za čo patrí poďa-
kovanie kolektívu športovcov, 
trénerov a funkcionárov. Vyslo-
vujem obdiv nadšencom, ktorí sa 
zaujímajú o zachovanie majoliky 
ako tradičného remesla v Mod-
re a postarali sa o znovuobno-
venie jej výroby. Výsadba stro-
mov, zelene v chotári a meste je 
záslužná činnosť, podobne je vý-
znamná ochrana a obnova mod-
ranských lesov na výmere viac 
ako dvetisícpäťsto hektárov. Ve-
rím, že i súčasní študenti v Mod-
re si budú všímať problémy, naj-
mä v životnom prostredí, vplyv 
klimatických zmien na prírodu, 
ochranu kultúrneho dedičstva, čo 
sa mladej generácii v budúcnos-
ti určite vráti. Prebiehajúca pan-
démia covid 19 nalieha na ľudí, 
aby sa začali šetrnejšie správať 
voči prírode. Vďaka patrí všet-
kým modranským pedagógom, 
vychovávateľom i vedúcim skau-
tov a záujmových krúžkov za ich 
trpezlivosť a lásku pri výchove 
mladej generácie v Modre, meste 
mladých. František MACH,

NORVT v Modre 
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Spomienka
Dňa 6. 6. 2021 sme si pripomenuli 30. výročie smr-
ti nášho drahého manžela, otca a starého otca Šte-
fana Weingärtnera. Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku.

Poďakovanie
utíchla záhrada, osirel dom, už Tvoje kroky nepo-
čuť v ňom. Všade navôkol chýba Tvoj hlas, mal si 
rád život, my Teba a Ty nás. Tá rana v srdci stále 
bolí, na ten deň zabudnúť nedovolí. už niet návratu 
ani nádeje, len cestička k Tvojmu hrobu nás k Tebe 
zavedie. S bolesťou v srdci ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku všetkým príbuzným, priateľom a známymi, ktorí prišli dňa 
17. júna 2021 odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela 
a otca Jána Somorovského. Zároveň úprimne ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký 
žiaľ. Smútiaca manželka Anna a dcéra Monika.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 25. 6. 2021 odprevadili na posled-
nej ceste našu drahú mamu Valériu Tóthovú, rod. 
Lančaričovú. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Dcéra Valéria a syn Jozef a ostatná 
smútiaca rodina. 

Tichá spomienka
18. 7. 2021 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný otec Jozef Tóth. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína 
dcéra Valéria a syn Jozef.

Spomienka
Dňa 29. júla 2021 uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, syn, zať a priateľ Ing. Ivan 
Dudo. Kto ste ho poznali, venujte mu modlitbu a ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Spomienka
S láskou a úctou, so smútkom v srdci si dňa 31. júla 
2021 pripomenieme nedožité 100. narodeniny náš-
ho otca, dedka a pradedka Milana Ružeka. Za tichú 
spomienku ďakujú deti s rodinami. 

Spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach si stále s nami. S hlbokým zármutkom 
sme si pripomenuli 11. júla 11. výročie, čo nás na-
vždy opustila naša mamička, babička a prababička 

Mária Belicová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú deti Stanislav, Elenka, Jozef, Majka, 
Ľubomír s rodinami. 

Spomíname
15. augusta 2021 uplynú 2 roky, čo nás opustil náš 
drahý syn a tato Vilko Bučurič. S láskou spomínajú 
mama oľga, dcéra Evička a ostatná rodina.

Tichá spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 20. júla uply-
nuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná 
Hanka Petranská. S láskou a úctou spomínajú a za 
tichú spomienku ďakujú manžel, synovia a smútiaca rodina. 

Režim na hraniciach 
po 19. júli 
Vo Vestníku vlády SR vyšla nová vyhláška Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 231 k režimu na hraniciach. Je účinná od 
19. júla 2021 od 6.00 a jej cieľom je predísť významným zme-
nám na hraniciach pre šírenie infekčnejšieho delta variantu ko-
ronavírusu, ktorý je už v mnohých krajinách dominantný.

oproti predošlej Vyhláške 
ÚVZ SR č. 226 sa za plne za-
očkovanú považuje osoba:
• najmenej 14 dní a nie viac 
než 12 mesiacov po aplikácii 
druhej dávky očkovacej látky 
s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní, ale 
nie viac než 12 mesiacov po 
aplikácii prvej dávky s jedno-
dávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie 
viac než 12 mesiacov po apli-
kácii prvej dávky očkovacej 
látky, ak bola prvá dávka po-
daná do 180 dní od prekonania 
ochorenia covid-19.
Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali 
pred 9. júlom 2021 a po novom 
nebudú spĺňať definíciu plne 
zaočkovanej osoby, sa izolácia 
skončí negatívnym výsledkom 
RT-PcR testu (bude hrade-
ný štátom), pričom laboratór-
nu diagnostiku na ochorenie 
covid-19 je možné vykonať 
už v prvý deň karantény. Toto 
prechodné ustanovenie platí 14 
dní od účinnosti vyhlášky, teda 
sa vzťahuje na osoby, ktoré na 
územie SR prídu do 2. augusta 
2021 do 6.00. Na osoby, ktoré 
sa zaočkovali po 9. júli sa toto 

prechodné ustanovenie vzťa-
hovať nebude, pretože uplynul 
krátky čas na to, aby sa im vy-
tvorila aspoň minimálna hladi-
na ochranných protilátok. Pre 
ne platí povinnosť domácej ka-
rantény, pričom na test je mož-
né ísť najskôr na piaty deň.
Postup plne zaočkovaných ob-
čanov pri príchode zo zahrani-
čia:
• osoba je povinná registrovať 
sa cez formulár eHranica, prvá 
registrácia platí nasledujúcich 
6 mesiacov.
• plne zaočkované osoby po 
vstupe na územie SR nemajú 
nariadenú karanténu.
• okrem covid-preukazu EÚ 
alebo potvrdenia o absolvova-
ní očkovania na Slovensku je 
pri vstupe na územie SR možné 
preukazovať sa aj potvrdenia-
mi z iných krajín. Podmienkou 
je, aby potvrdenie bolo v slo-
venskom, českom alebo anglic-
kom jazyku.
Všetky podrobné informácie 
pre nezaočkované osoby, pen-
dlerov a výnimky z karantény 
sú zverejnené vo vyhláške na 
stránke www.minv.sk.
 (red) 

Poďakovanie
Mamičky najmenších detí to-
uto cestou ďakujú Richardovi 
Somorovskému, ktorý pomohol 
a pokosil vysokú trávu na det-

skom ihrisku Podhorská v čase 
začiatku prázdnin. 

Martina ORGON, 
za rodičov
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Modrania na preteku 
Duatlon Pezinok
Nový športový klub Triathlon 
mood o.z. z Modry (skrátene TRI-
mood) v spolupráci s Emko špor-
tový klub Pezinok zorganizovali 
celoslovenské preteky s názvom 
Duatlon Pezinok 2021. Štvrtý roč-
ník Slovenského pohára v duat-
lone – Majstrovstvá Slovenska 
v duatlone žiakov sa uskutočnili 
26. júna 2021 v areáli zdravia Ro-
zálka. Pretekov sa zúčastnilo 310 
pretekárov z celej SR a medzi ni-
mi aj modranský klub TRImood. 
Aj tieto preteky boli pre našich 
úspešné, o čom svedčí aj výbor-
ný výkon Silvie Kátlovskej, ktorá 
sa stala vicemajsterkou v kategó-
rii starších žiačok. Na 2. mieste sa 

v kategórii Veteránky umiestnila 
Alenka Drahošová. Klub vsadil 
aj na mladšie ročníky a tak sa po 
prvý raz na štart postavili aj naj-
mladšie deti v kategórii Nádeje A, 
B a c.
„Všetci naši pretekári podali fan-
tastické výkony. Okrem športovej 
prípravy na preteky, nám výdat-
ne pomáhali aj s organizáciou. 
Preto všetkým patrí veľká vďa-
ka. Zároveň sa chceme poďako-
vať rodičom detí klubu TRImood, 
priateľom a sponzorom, že nám 
pomohli pri organizácii tohto 
úžasného športového podujatia“, 
uviedol Marián Šintal z TRImood 
Modra. (red)

Modranskí seniori si zmerali sily 
v petangu s priateľmi z Cífera
Začiatkom prázdnin, presne 1. 
júla, sa na modranskom petan-
govom štadióniku, ako ho vo-
lajú miestni seniori, odohralo 
stretnutie petangistov z Jed-
noty dôchodcov Modra a JDS 
cífer. Naši hráči boli značne 
oslabení čo do počtu súťažia-
cich, takmer polovica býva-
lých hráčov sa nezúčastnila. 
Hralo sa systémom štyroch 
trojíc. Za Modru sa na ihrisko 
postavili M. Šebová, T. Ježo-
vičová, D. Kozák, L. Šebo, P. 
Kľúčik, J. Rovenský, f. Mráz, 
V. Mráz, V. cuklovič, M. Hýl-

lová, P. Bakalár a f. Štefanič-
ka. 
Za cífer si zahrali E. chmuro-
vá, J. císar, M. Gašparovič, P. 
Lopašovská, V. Pacek, f. Kri-
vicková, I. Baran, A. cuklovi-
čová, J. Viskupič, A. Ivančík, 
H. Viskupičová. 
Všetci hráši s vervou bojovali 
a stretnutie skončilo s výsled-
kom 4:12 (Modra:cífer). Senio-
ri hrajú vždy pre radosť z pohy-
bu a zo vzájomných stretnutí 
a tak veríme, že ani tento men-
ší neúspech ich neodradil a už 
začiatkom augusta sa zúčast-

nia turnaja dvojíc v Bratislave 
a tiež stretnutia v cíferi o Pu-
tovný pohár starostu, ktorý vla-
ni vyhrala práve naša modran-
ská trojica. (red, vm)

POHYBOVÉ AKTIVITY
TÍMOVÉ SÚŤAŽE
KREATÍVNY WORKSHOP
EDUKAČNÉ OKIENKO
TAJNÍ HOSTIA

DIEVČATÁ / CHLAPCI
DO 13 ROKOV

2    6

AUGUST 

T: +421 948 589 857

REGISTRÁCIA
M: marketing@fcsm.sk

99€

0911999 784
zvesti@kcmodra.skZVESTI INZERCIA
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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

Uzávierka 
Zvestí

Milí čitatelia, vážení inzerenti. 
Augustová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 11. 8. 2021 do 12.00 hod.
 (red)

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
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Z aktívneho života modranského 
Športového klubu
Júnové turnaje ŠK Modra vo florbale

Ako prvý začal svoj dvojdňový 
turnaj tím mladších žiakov. Tur-
naj sa konal v dňoch 12. a13. 6. 
v Bratislave. Z celkového počtu 
osem družstiev sa umiestnil na 
5. – 6. mieste v Bratislavskom 
kraji. chlapci nabrali množstvo 
skúseností, ale hlavne si konečne 
s chuťou zahrali. Voľný čas vy-
užili na spoznávanie Bratislavy. 
Kategóriu staršej prípravky sme 
usporiadali my v Modre. Veľmi 
sme radi, že náš dvojdňový tur-
naj, kde sa odohralo 40 zápasov 
podporil aj primátor J. Petrakovič 
a viceprimátor M. Gavorník. Na 
turnaji sa zúčastnilo 10 družstiev 
Bratislavského kraja. Naše mesto 
reprezentovali dve družstvá. Za-
tiaľ čo družstvo ŠK florbal Mod-
ra – zelení naberalo skúsenosti, 
to druhé ŠK florbal Modra – žltí 
bojovalo o popredné umiestnenie 

až do konca. Nakoniec sa zelení 
umiestnili na 10. mieste a druž-
stvo žltých si vybojovalo krásne 
3. miesto.
V dňoch 26. a 27.6. sa zúčast-
nili naše dorastenky na Maj-
strovstvách Slovenska v Slo-

venskej Ľupči. Pre dievčatá 
to bol zatiaľ najväčší turnaj, 
na akom štartovali. No ne-
zľakli sme sa klubov, ktoré 
majú s dievčenskou kategóriou 
mnohoročné skúsenosti. Z cel-
kového počtu 8 družstiev naše 

družstvo dievčat obsadilo pek-
né 6. miesto, keď v zápase o 5. 
miesto prehralo o jeden gól. 
Tak isto sme zbierali skúsenos-
ti, mali sme najmladšie druž-
stvo turnaja.

chceme sa poďakovať rodičom 
za pomoc a ústretovosť, zástup-
com mesta za podporu nášho klu-
bu, pani riaditeľkám ZŠ, ako aj 
všetkým sponzorom, bez ktorých 
by to v dnešnej dobe nešlo.

Čo všetko nás čaká 
cez školské prázdniny

V dňoch 2. – 6. 8. usporadúvame 
náš denný tábor Modra florbal 
kemp 2021. Máme prihlásených 
37 detí z nášho klubu. Počas týž-
dňa si deti budú zdokonaľovať 
svoju techniku, ale zažijú aj ove-
ľa viac než len tréning. určite 
pôjdeme na Homoľu, okúpeme 
sa na Zochovej chate a na mod-
ranskom mestskom kúpalisku, 
zajazdíme si v Dlhej na motoká-
rach a iné. Na svoje sústredenie 
čakajú aj dievčatá. už druhý rok 
pôjdeme spolu do Senca, kde bu-
deme spať v stanoch a spoločne 
sa pripravovať na sezónu. Každé 
ráno nás čaká 6 km beh, dva tré-
ningy na ihrisku, ale aj kopa inej 
zábavy. V septembri, ak to epi-
demiologická situácia dovolí, sa 
tešíme na začiatok súťaží. Deti, 
ktoré sa nám po druhej vlne vráti-
li skoro všetky a pribudli aj nové, 
by veľmi chceli hrávať. Dúfam, 
že nám to vyjde.
Informácie o klube a jeho čin-
nosti nájdete na facebooku ŠK 
Modra, Športový klub Modra, na 
instagrame @skmodra, www.sk-
-modra.sk, www.florbalmodra.
sk. Peter HOLEKŠI,

vedúci a tréner klubu fo
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 Ďakujeme za spoluprácu partnerom ŠK Modra   

 

 

   Kompletné riešenie podlahových konštrukcií 
kontakt: p. Martin Haffner, www.haffner.sk, 0905 435 326 
Modra 
 
 

 

Predaj a dovoz štrku, piesku a iných surovín 
kontakt: p. Katarína Valovičová, 0915 744 016, 
prevádzka: Šúrska ul. Modra 
 

 

Komponenty pre sieťovú kabeláž 
kontakt: p. Martin Vlasák, www.dataware.sk, 0904 091 893,  
Pezinok 
 
 

 

Realizácia stavieb a prestavieb rodinných domov 
kontakt: p. Peter Holekši, www.holstav.sk, 0903 181 865 
Šúrska 30, Modra 
 
 
 

 
Predaj, dovoz stavebného materiálu a miešanie farieb 
kontakt: Ing. Lukáš Volek, www.pavos.sk, 0904 176 442 
prevádzka: Šúrska 2169, Modra 
 
 

 
Výkopové, búracie práce a nákladná doprava sypkých materiálov 
kontakt: www.demolationtrans.sk, 0904 251 100, Modra 
 
 

 
Výroba a predaj betónových zmesí 
kontakt: p. Vladimír Ďuriš, www.maxbeton.sk, 0911 808 129,  
prevádzka: Modra - Kráľová 
 
 

 
Predaj a dovoz vozidiel , prenájom 9 - miestnych mikrobusov 
kontakt: p. Peter Matuškovič, www.pmcars.sk,  0905 566 681, 
autobazár: Šenkvická cesta 14F, Pezinok 
 
 

 

Predaj florbalového vybavenia, 15% zľava pre členov klubu 
www.florbal4u.com, 0948 495 924,   
predajňa: Tomášikova 13, Bratislava    
 
 

 

Potlač textilu 
kontakt: Erika Kollárová, www.befabulous.sk, 0903 950 540  
Modra 
 
 

 

Prevádzka: cesta z Vrakune do Mostu pri Bratislave,  
Tel. 02 45951439, email: pneuman@pneuman.sk 

 
 
 

 

www.webbernaturals.sk 
 
 

 

Zemné, výkopové a búracie práce, odvoz odpadu a dovoz štrkov 
kontakt: Martin Heriban, 0904 527 658 
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Augustová letná čitáreň
Prázdninový program v letnej čitárni pokračuje aj v augus-
te. Čitáreň bude otvorená každý štvrtok od 10.00 h do 18.00 
h. Môžete si vybrať z ponuky podujatí alebo si prísť len tak 
posedieť, prelistovať časopisy a dať si šálku výbornej kávy 
od modranskej pražiarne Ebenica Coffee. Programy budú 
zamerané na rodiny s deťmi. Pripravené je divadlo, drama-
tizované čítanie, tvorivé dielne aj diskusie o knihách. 

Aký program nájdete v mesiaci august 
v letnej čitárni? Piateho augusta o 10.00 
to bude Rozprávkový brloh II s Veronikou 
Hajdučíkovou. V ňom necháme k sebe pri-
letieť vtáčence a ich príbehy z knihy spi-
sovateľa Vincenta Šikulu Ďuro, pozdrav 

Ďura. Po čítaní 
si spoločne vy-
robíme tieňové 
bábky a vyskú-
šame mágiu tie-
ňového divadla. 

Workshop výroby bábok povedie výtvar-
níčka Zuzka Dobrovičová.
12. augusta o 18.00 sa môžete tešiť na Prí-
behy modranských lesov – diskusia s au-
torkou rovnomennej knihy Agátou Pet-
rakovičovou Šikulovou o malebných 
modranských lesoch, ktoré boli vždy ne-
oddeliteľnou súčasťou mesta, neskôr vy-
hľadávaným výletným miestom a známym 
letoviskom. 19. augusta o 17.00 spoznáme 
Mačku pána spisovateľa – inscenované čí-
tanie z knihy Jána uličianskeho „Leonar-
do, kocúr z ulice“ o dospievaní a spoluna-
žívaní v podaní herca Martina Kollára. 26. 
augusta o 10.00 Maľujeme na textil počas 
kreatívneho workshopu s výtvarníčkou Ta-
tianou Šulíkovou.
V prípade nepriaznivého počasia sa podu-
jatia presunú do interiéru kultúrneho domu 
na Sokolskej 8. Zmena programu Letnej 
čitárne je vyhradená. Podrobný program 
a aktualizované informácie nájdete na we-
bovej stránke www.kcmodra.sk alebo na 
fB Kultúrneho centra Modra.
Podujatia v Letnej čitárni finančne podporil 
Fond na podporu umenia.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Modranské 
VínoHranie
Festival hudby, vína a keramiky

3. – 5. 9. 2021

Na nádvorí 
Historickej 

radnice 
/Štúrova 54/

Pezinský 
Permoník
Tradičné a obľúbené kultúr-
ne podujatie Pezinský Per-
moník spríjemní letné dni aj 
tento august v termíne 20. – 
22. 8. 2021 a oslávi už svo-
je 25. výročie. Nenechajte si 
ujsť Malokarpatskú výsta-
vu a burzu minerálov, fosílií 
a drahých kameňov s množ-
stvom bohatého sprievodné-
ho programu. Môžete si vy-
skúšať ryžovanie zlata, nájsť 
fosíliu, deti sa zabavia pri 
kreslení Permoníka, pri di-
vadielku a čaká vás i hudob-
ný program. 
Podrobné informácie o ak-
cii a kompletnom programe 
nájdete na stránke www.ge-
oparkmalekarpaty.sk. (red)
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www.kcmodra.sk

august 2021
Koncerty, divadlo aj festivaly v autentickom prostredí

malebnej Modry. Kultúrne leto, ktoré sa oplatí navštíviť!

KUL
TÚRNE
LETO

20. 8.. / ČAVALENKY

21. 8. / Prišla som bojovať 

o vášho muža…

Zmena programu vyhradená!
Všetky aktuálne informácie na www.kcmodra.sk.
V súvislosti s opatreniami kvôli šíreniu pandémie 
koronavírusu je kapacita podujatí Kultúrneho leta 
obmedzená. Prosíme dodržujte všetky, aktuálne 
platné hygienické nariadenia a usmernenia 
organizátorov.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na 
nezabudnuteľné leto spolu s Vami!

Koncert z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia a Hudobný fond

6. 8. / Modra NIGHT
19.30 h: Pii Jem
21.30 h: Veľká Potreba
Funky - groove náklad spod Malých Karpát v kombinácii 
s punk - rockovým étosom sľubuje neopakovateľný zážitok.
Obe kapely majú na svojom konte aj nové albumy Funk T.V.
a V rohu, z ktorých určite zahrajú! Držte si klobúky, bude to husté!
miesto: nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, Modra
organizátor: KC Modra

7. 8. / 19.00: Organový festival v Modre
VIII. ročník medzinárodného festivalu.
Vystúpi: Przemyslaw Kapitula, organ/PL 
miesto: Slovenský evanjelický kostol Modra
organizátori: Bachova spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra

8. 8. / 20.00: Z Ulice Do Opery
Operné a operetné árie v podaní mladých slovenských
operných spevákov. 
soprán: Glória Nováková, tenor: Matej Kočkovský, klavír: Ivan Koska
miesto: Evanjelický kostol nemecký v Modre
organizátor: EUTERPA o.z., KC Modra

13. – 15. 8. / Hudba Modre
Festival prináša už viac ako 15 rokov koncerty klasickej a jazzovej
hudby v špičkovej kvalite.
miesto: Evanjelický kostol nemecký, Nádvorie hist. radnice
organizátor: Hudba Modre o.z., KC Modra, ECAV Modra

20. 8. / 21.30: ČAVALENKY
V Modre vystúpi aj Rudo Danihel známy ako Čavalenky. Spolovice rómsky 
umelec rapuje po záhorácky pričom hovorí o drsnom živote na ulici, ra-
sizme, gamblingu, hazarde, drogách, zadlženosti a následných exekúciách. 
V marci 2020 vydal album Stoka Rap, ktorý mnohí označili za jednu z naj-
lepších nahrávok roka. Je to zjav, ktorému veríte každé slovo!
miesto: nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, Modra
organizátor: KC Modra
vstupné: 5€ (na mieste)

21. 8. / 21.00: Prišla som bojovať o vášho 
muža… alebo A čo ja, láska?
Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť 
domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom ste-
reotype. Odkiaľ sa vzala, kto to je a prečo tie kufre v obývačke ostávajú, je 
záhadou. Účinkujú: Marta Sládečková, Dominika Kavaschová / alt. Zuzana 
Porubjaková, Martin Mňahončák.
miesto: nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, Modra
organizátor: KC Modra
vstupné: 12€ (predpredaj tootoot a kancelária KC Modra) 15€ (na mieste)

22. 8. / 19.00: Zem / Die Erde
Koncert prinášajúci novú syntézu výberu vokálneho repertoáru vý-
znamných vokálnosymfonických diel skladateľov Felixa Mendelssohna-
-Bartholdyho, Roberta Schumanna, Gustava Mahlera a ďalších.
Účinkujú: Peter Mazalan (barytón), Peter Pažický (klavír)
miesto: Evanjelický kostol nemecký
organizátor: o.z. KunstPlay, ECAV Modra, KC Modra
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Júlová kultúra: z každého rožka, troška
Zopár vydarených akcií v rámci programov Kultúrneho leta 
už máme za sebou, ďalšie nás ešte len čakajú. Kultúrne leto 
v Modre úspešne odštartovala 25. júna známa slovenská kape-
la Polemic. Piatkový večer si návštevníci na nádvorí radnice, 
ktoré sa znova stalo epicentrom letnej kultpry, po dlhých me-
siacoch kultúrneho pôstu poriadne užili. Ska kapelu nasledo-
vali ďalší týždeň v nedeľu hudobníci Nat Osborn Quintet, až 
priamo z New Yorku. Každé vystúpenie Nata Osborna prináša 
intenzitu rodného New Yorku, ktorú dopĺňa energia a muzi-
kálnosť dlhoročných spolupracovníkov. Malá sála Kultúrneho 
domu v Modre sa premenila na koncertné pódium pre umelcov 
Pressburger piano trio a v nedeľu 18. júla zavítali do Modry 
poľskí gitaristi, ktorí rozozvučali Nemecký evanjelický kostol. 

Kto má radšej filmové ume-
nie, každú stredu sa na nádvorí 
rozprestrie filmové plátno a na 
svoje si prídu milovníci kvalit-
nej filmovej snímky. Tohtoroč-
ná sezóna Kina pod hviezdami 
sa zdá byť mimoriadne vydare-

ná. Na premietanie filmu Láska 
v Toskánsku prišlo až 120 filmo-
vých fanúšikov. obľube prázdni-
nujúcich Modranov aj turistov sa 
teší aj Letná čitáreň pri Mestskej 
knižnici. V prvej polovici júla 
potešilo deti predstavenie Divo-

činy divadla odivo, spracované 
na motívy knižnej predlohy Kde 
žijú divé zvery od Maurice Sen-
daka. Nasledovalo Stvorenie sve-
ta v podaní divadla ZkufraVon 
a obľúbený literárny kvíz so zná-

mym popularizátorom kníh Da-
dom Nagyom. 
Program na ďalšie letné kultúrne 
podujatia nájdete v tomto vydaní 
MZ, ako aj na web stránke www.
kcmodra.sk. (red)

1.- 2. september
1.- 2. september

3. - 4.
2. september
3. - 4.

DNI HLINY_2021_banner_510x240.indd   1 15/07/2021   14:51
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Hudba Modre 2021
Jeden z najstarších hudobných festivalov v Modre sa bude ko-
nať aj toto leto a to už po 16. krát. Klasická hudba a jazz budú 
znieť na štyroch koncertoch počas troch augustových dní. Príď-
te si vychutnať klasiku aj jazz v tej najvyššej kvalite.

festival prinesie do Modry nové 
tváre špičkových umelcov kla-
sickej hudby, ale aj dobre známy 
swingový orchester. Práve hot-
-jazz a swing v podaní orches-
tra fats Jazz Band otvorí festival 
v piatok 13. 8. Na nádvorí histo-
rickej radnice sa prenesieme v ča-
se do atmosféry 20. až 40. rokov 
minulého storočia. Na koncerte 
odznejú najlepšie sklad-
by z amerického reper-
toáru orchestra, ale aj 
tangá či foxtroty z na-
šich, vtedy ešte česko-
slovenských vôd. Sú-
časťou večera bude aj 
uvedenie do života no-
vého cD orchestra, na-
hrávaného v Modre.
festival bude pokračo-
vať v Nemeckom evan-

jelickom kostole dvomi koncer-
tami v sobotu 14. 8. Predstavia sa 
najlepší žiaci a učitelia Základnej 
umeleckej školy v Modre so svoj-
imi hosťami a na večernom pódiu 
privítame nové komorné Albrecht 
Trio zložené z členov Slovenskej 
filharmónie. Hosťom koncertu 
bude Ladislav fančovič a pred-
staví sa ako saxofonista. V nede-

ľu 15. 8. uzavrie trojdňový festival 
výnimočný koncert Bergerovho 
tria venovaný významnému jubi-
leu skladateľa Jevgenija Iršaia, na 
ktorom sa predstaví aj sám sklada-
teľ ako klavirista.

Program
13. 8. o 19.00 hod.: fats Jazz 
Band, Nádvorie historickej rad-
nice, Koncert v rytme hot-jazzu 
a swingu 20. až 40. rokov minu-
lého storočia
14. 8. o 17.00 hod.: Malý koncert 
Veľkých Nádejí, Nemecký evan-
jelický kostol, účinkujú žiaci a pe-
dagógovia Základnej umeleckej 
školy v Modre a ich hostia

14. 8. o 19:00 hod.: Albrecht Trio, 
Nemecký evanjelický kostol, Ma-
túš Veľas – hoboj, Jozef Eliáš – 
klarinet, Peter Kajan – fagot, La-
dislav fančovič – saxofón (a h.)

15. 8. o 19.00 hod.: Bergerovo 
Trio A Jevgenij Iršai, Nemecký 
evanjelický kostol, Jozef Eliáš – 
klarinet, Ján Slávik – violončelo, 
Ladislav fančovič – klavír, saxo-
fón, Jevgenij Iršai – klavír (a h.)
(Vstupné je dobrovoľné.)

Hlavným organizátorom poduja-
tia je občianske združenie Hudba 
Modre a Kultúrne centrum Mod-
ra za podpory Mesta Modry, cir-

kevného zboru EcAV 
na Slovensku a ZuŠ 
Modra. 
Poďakovanie patrí part-
nerom festivalu: Hu-
dobné centrum, Nadácia 
Middlecap Help, fokus 
optika, Hudobný život, 
Spoločnosť priateľov 
dobrej hudby, Mojakul-
tura.sk, Operaslovakia.
sk. (ts, red)

Kráľová si leto užila
Aké by to bolo leto bez kultúry. 
Ihneď ako to vládne opatrenia 
umožnili, otvorila sa v Modre 
ponuka letných koncertov a kul-
túrnych podujatí. Hlavný orga-
nizátor Kultúrne centrum Modra 
v spolupráci s viacerými občian-
skymi združeniami a pod patro-
nátom mesta Modry pripravujú 
pestrý program počas prázdnin. 
Skrátka neprišli ani obyvatelia 
Kráľovej a tak sa po roku, v so-
botu 10. júla, na priestranstve 

pred miestnym KD postavilo pó-
dium, na ktorom sa predstavili 
tunajší umelci aj hostia. Nechý-
balo nič, čo k letu patrí. Dobrá 
nálada, príjemné stretnutia s pria-
teľmi, domáce jedlo, modranské 
vína i tanec s hudbou. V progra-
me vystúpili domáce deti z Det-
ského folklórneho súboru Mag-
dalénka a bluesman Ján Ponka 
Duban s Peci uherčíkom. Večer-
nú zábavu rozprúdili Bluesweiser 
a Banguerra. (red)

Hudba
Modre 2021
13.  –  15.  AUGUST

NÁDVORIE HISTORICKEJ RADNICE
NEMECKÝ EVANJELICKÝ

KOSTOL MODRA

HUDBA
MODRE, o.z.
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Kultúrne podujatia v auguste
5. 8., 10.00 h: Rozprávkový brloh II s Vero-
nikou Hajdučíkovou. Miesto: Letná čitáreň, 
organizátor: Kc Modra – Mestská knižnica 

6. 8., Modra Night, 19.30 h: Pii Jem, 21.30 
h: Veľká Potreba, funky – groove náklad spod 
Malých Karpát v kombinácií s punk-rocko-
vým étosom sľubuje neopakovateľný záži-
tok, miesto: nádvorie radnice, organizátor: Kc 
Modra

7. 8., 19.00 h: Organový festival v Modre, 
VIII. ročník medzinárodného festivalu. Vystú-
pi: Przemyslaw Kapitula, organ (PL), miesto: 
Slov. evanjelický kostol, organizátori: Bacho-
va spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra

7. 8., 16.00 h: Výmenný obchod kníh a viny-
lových platní, maximálny počet prinesených 
a odnesených vecí je 5ks kníh a 10ks platní. 
Symbolické vstupné 3€ nám môžete zaplatiť 
až vtedy, ak si niečo vyberiete. Miesto: Ná-
dvorie Lýcea, Dolná 24, organizátor: Lýceum, 
www.presahy.sk

8. 8., 20.00 h: Z Ulice Do Opery, operné 
a operetné árie v podaní mladých slovenských 
operných spevákov. Soprán: Glória Nováková, 
tenor: Matej Kočkovský, klavír: Ivan Koska. 
Miesto: Nemecký ev. kostol, organizátor: Eu-
terpa o.z., Kc Modra

12. 8., 18.00 h: Príbehy modranských lesov, 
diskusia s autorkou Agátou Petrakovičovou 
Šikulovou, miesto: Letná čitáreň, organizátor: 
Kc Modra – Mestská knižnica 

13. – 15. 8., Hudba Modre, miesto: Nemec-
ký ev. kostol, nádvorie radnice, organizátor: 
Hudba Modre o.z., Kc Modra, EcAV Modra

19. 8., 17.00 h: Mačka pána spisovateľa, in-
scenované čítanie z knihy Jána uličianskeho 
„Leonardo, kocúr z ulice“ o dospievaní a spo-
lunažívaní. Miesto: Letná čitáreň, organizátor: 
Kc Modra – Mestská knižnica 

20. 8., 21.30 h., Čavalenky. Spolovice rómsky 
umelec rapuje po záhorácky. Miesto: nádvorie 

radnice, organizátor: Kc Modra, vstupné: 5€ 
(na mieste)

21. 8., 21.00 h: Prišla som bojovať o vášho 
muža alebo A čo ja, láska? Divadelné pred-
stavenie. Miesto: nádvorie radnice, organizá-
tor: Kc Modra, vstupné: 12€ (predpredaj too-
toot a kancelária Kc Modra) 15€ (na mieste)

22. 8., 19.00 h: Zem / Die Erde, koncert pri-
nášajúci novú syntézu výberu vokálneho re-
pertoáru významných vokálnosymfonických 
diel. Účinkujú: Peter Mazalan (barytón), Peter 
Pažický (klavír), miesto: Nemecký ev. kostol, 
organizátor: o.z. KunstPlay, EcAV Modra, Kc 
Modra.

26. 8., 15.30 h: Výročie SNP – spomienkové 
stretnutie, miesto: park pred KD Modra, orga-
nizátor: Mesto Modra 

26. 8., 10.00 h: Maľujeme na textil, kreatívny 
workshop s Tatianou Šulíkovou, miesto: Let-
ná čitáreň, organizátor: Kc Modra – Mestská 
knižnica 

Zmena programu vyhradená! Všetky aktuálne 
informácie na www.kcmodra.sk. (kc)


