
Modra vypravila prvý kultúrny vlak
Modra má železničná stanicu! Je pomyselná, ale vymyslená s citom 
a rešpektom k histórii. Chvíľu to trvalo, ale čo je tých pár rokov od 
roku 1846, kedy začala premávať prvá konská železnica na trati 
Bratislava–Trnava... Kráľovské mesto Modra v tých časoch vlast-
ným rozhodnutím zostalo bez železnice. „Preto prišiel čas to na-
praviť“, hovorí autor myšlienky a prednosta novootvorenej stanice 
Modra Petter Bittner, donedávna Pezinčan, dnes usadený Modran. 

V spojitosti s Modrou sa tradujú 
niekoľké verzie toho, prečo ne-
máme železnicu. V čase korono-
vého obdobia vznikol nápad dať 
Modre aspoň pomyselnú želez-
nicu. Svoju myšlienku zmenil 
na skutočnosť hudobník Petter 
Bittner. Pred viacerými rokmi 
sa spolu s rodinou usadil v Mod-
re. Svoju záľubu chcel posunúť 
ďalej. Za pomoci priateľov i ne-
známych ľudí zozbieral rôz-
ne železničiarske artefakty. Po-
čas dvoch rokov vytvoril peknú 
zbierku, ktorú zavŕšil zakúpením 

starého nákladného železničné-
ho vagóna. Bohatá ponuka mod-
ranských kultúrnych podujatí 
sa rozširuje o miesto s názvom 
Modra–hlavná stanica. 
Ako to teda vlastne bolo s tou že-
leznicou v Modre? K nákladné-
mu vagónu ste sa dostali označe-
ním klasického cestovného lístka, 
zakúpeného za dobrovoľnú cenu. 
Petter Bittner spoločne s primá-
torom Modry Jurajom Petrovi-
čom slávnostnej odhalili tabuľu 
Modra–hlavná stanica a predsta-
vili historický dokument z 11. 4. 

1837, objavený v modranskom 
archíve (na fotografii v reporte na 
str. 2). Novej myšlienke prišli na 
chuť aj poslanci mestského za-
stupiteľstva a podporili prenájom 
trávnatého priestoru na Dolnej 
ulici v tesnej blízkosti ovocné-
ho sadu Vinárstva Rychel. Po-
mocnú ruku podala Revia–Ma-
lokarpatská komunitná nadácia 
aj spoločnosť Wertheim a mnoho 
Pettrových priateľov. Počas leta 
sa tu uskutoční viacero poduja-
tí. „Prvé podujatie dopadlo nad 
všetky moje očakávania. Najviac 
ma potešila pozitívna energia 
medzi cestujúcimi, úžasná atmo-
sféra, ktorá bola cítiť na každom 
kroku a záujem o železničnú 
problematiku v spojitosti s Mod-
rou. V mene Modranskej železni-
ce by som rád poďakoval Mestu 
Modra, viacerým firmám, priate-

ľom, dobrovoľníkom, ktorí mi po-
máhali, účinkujúcim a množstvu 
nových ľudí, ku ktorým ma táto 
železničná trasa doviedla. Ne-
smiem zabudnúť na rodinu a sa-
mozrejme spolucestujúcich, ktorí 
zavítali na otvorenie železničnej 
stanice alebo nás podporovali na 
facebookovej stránke Modranská 
železnica“, hovorí prednosta sta-
nice Petter. 
Pri otvorení stanice nechýba-
la zaujímavá expozícia so že-
lezničiarskymi artefaktami, ako 
koľaje, lampy, uniformy, infor-
mačné tabule. Pri slávnostnom 
otvorení a zároveň predstavení 
prvej virtuálnej železničnej sta-
nice Modra–Vrbové boli prítom-
ní recesisti, bratia Braňo a An-
drej Jobusovci – Vrbovskí víťazi 
a Roman Féder s Funny Fel-
lows z Pezinka. K príjemnému 

popoludniu sa pridalo 
skvelé počasie, pohoda 
a tiež Slovenská ľudo-
vá majolika, Ebenica, 
Modur Cafe s prekva-
pením v podobe modrej 
železničiarskej zmrzli-
ny, Vinárstvo Rychel, 
Bistro Kinečko, Folly, 
pamätníci a obdivova-
telia železničnej tema-
tiky. Prítomní si do-
konca pospomínali na 
neďalekú stanicu Malé 
tŕnie, z ktorej tabuľu 
čaká čoskoro obnova. 
„Postupne dopĺňame 
železničiarske artefak-
ty do zbierky a viaceré 
z nich plánujeme vysta-
viť aj mimo termínov 
podujatí priamo pri va-
góne. Najbližšie sa na 
našej železničnej sta-
nici budú konať podu-
jatia v termínoch: 17. 
6., 14. 7. a 26. 8. Takže, 
Modra hlavná stanica 
– nastupovať!“, uza-
tvára prednosta stanice.
 Jana KUCHTOVÁFo
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Obchodná verejná súťaž na prenájom 
bufetu s terasou v Modre – Piesku
Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom vy-
hlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší súťažný ná-
vrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, bufe-
tu s terasou v lokalite Modra – Piesok. 

Nebytové priestory sa nachá-
dzajú v lokalite vodnej nádrže 
na Piesku, v priestoroch bufetu 
na pozemku reg. „C“ KN s parc. 
č. 8069, druh pozemku: zasta-
vaná plocha a nádvorie o výme-
re: 59 m2, kat. územie: Modra, 
evidovaným okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom 
na liste vlastníctva č. 5713, kat. 
územie: Modra, obec: Modra, 
okres: Pezinok, vrátane príľah-
lej plochy (terasy) na pozemku 
reg. „C“ KN s parc. č. 8070/3, 
druh pozemku: ostatná plocha 

o výmere: 66 m2, kat. územie: 
Modra, evidovaným okresným 
úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva 
č. 5713, kat. územie: Modra, 
obec: Modra, okres: Pezinok. 
Výstavba bufetu s tera-
sou sa v súčasnosti reali-
zuje v rámci stavby „Do-
budovanie areálu vodnej 
nádrže Modra – Piesok“, na zá-
klade stavebného povolenia vy-
daného obcou Šenkvice, pod č. 
ocÚSenk-Ký/7289/255/2021, 
zo dňa 19. 7. 2021, ktoré nado-

budlo právoplatnosť dňa 9. 8. 
2021. Výmera podlahovej plo-
chy nebytových priestorov činí 
cca 188,80 m2. Minimálna výš-
ka nájomného: 1.000,- eur me-
sačne. trvanie nájmu: sedem 
rokov.
Ponuky môžu záujemcovia 
o prenájom predkladať do 17. 
6. 2022 o 11.00 hod. Kritériom 
pre posudzovanie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknu-
tá výška nájomného. V prípa-
de rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kri-
tériom pre posúdenie víťaznej 
ponuky bude skorší dátum a čas 
doručenia ponuky vyhlasovate-
ľovi súťaže. uzatvorenie zmlu-
vy je podmienené schválením 

víťazného uchádzača Mest-
ským zastupiteľstvom mesta 
Modry. 
Záujemcovia si môžu dohodnúť 
obhliadku priestorov a obozná-
miť sa s písomnou dokumentá-
ciou a podkladmi k obchodnej 
verejnej súťaži najneskôr 3 pra-
covné dni pred uplynutím le-
hoty na predkladanie návrhov. 
Kontakt: Mária Blechová, evi-
dencia a správa majetku mesta, 
tel. 033/6908319, e-mail: ma-
ria.blechova@msumodra.sk.
Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže, vizualizácia a ďalšie 
podklady sú uverejnené aj na 
web stránke www.modra.sk.

Mária BLECHOVÁ, 
MsÚ Modra

30. apríla bola otvorená pomyselná 
železničná stanica v Modre
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Záverečný účet mesta
Mesto hospodárilo s prebytkom
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na májovom zasadnutí 
Záverečný účet mesta Modra za rok 2021. Mesto hospodárilo zod-
povedne. Na účte má prebytok 312 392,11 tis. eur, ktorý pôjde do 
rezervného fondu. Záverečný účet je dokument, ktorý sa každoroč-
ne vypracováva po skončení rozpočtového roka. Hovorí o hospodá-
rení mesta na strane príjmov a výdavkov za predchádzajúci rok. 

Najväčší bežný 
príjem je z daní

Vlani mesto vybralo na miestnych 
daniach 97,50 % z toho, čo bolo 
schválené v rozpočte. Celkové 
príjmy mesto naplnilo na 95,68 
% z príjmov, ktoré boli navrh-
nuté v rozpočte. Na výdavkovej 
strane rozpočtu sú jednotlivé ob-
lasti, ktoré mesto v rámci správy 
financuje: správa majetku mesta, 
verejná zeleň, komunikácie, od-
padové hospodárstvo, verejno-
prospešné služby, sociálne služ-
by a administratíva, ktorá zahŕňa 
bežný chod mesta a zabezpečuje 
podporu všetkých spomínaných 
oblastí. „Bežné výdavky musia 
byť kryté iba bežnými príjmami, 
čo mesto Modra splnilo a v tomto 
okruhu rozpočtu dosiahlo preby-
tok vo výške 373 431,59 tis. eur. 
To znamená, že bežné príjmy boli 
vyššie ako bežné výdavky a závä-
zok mesta ročne vytvoriť prebytok 
v priemernej výške 300 tis. eur sa 
opäť naplnil,“ informuje hlavná 
ekonómka mesta Modry tatiana 
Macháčová.
hlavným zdrojom bežných príj-
mov sú daňové príjmy a to po-
dielové dane. Mesto dostáva 
mesačne zo štátneho rozpočtu 
daň z príjmov fyzických osôb. 
Je určená na financovanie bež-
ných výdavkov a na financovanie 
originálnych kompetencií – škôl 
a školských zariadení, sociál-
nych a kultúrnych služieb mesta. 
Podielové dane dosiahli v roku 
2021 výšku 4 025 881,03 tis. eur. 
tatiana Macháčová vysvetľuje, 
že ďalším veľmi podstatným príj-
mom pre mesto je daň z nehnu-
teľností, daň z pozemkov, bytov 
a nebytových priestorov a popla-
tok za komunálny odpad. „V roku 
2017 sme pokračovali vo vymá-
haní nedoplatkov na týchto da-
niach, čo sa priaznivo prejavilo 
na plnení rozpočtu. Za spomína-
né dane mesto vybralo spolu 635 
511,82 tis. eur.“ 

Za odpad a drobné stavebné od-
pady mesto vybralo poplatky vo 
výške 423 166,74 tis. eur, čo je 
viac o 23 166,74 tis. eur oproti 
predpokladu v schválenom roz-
počte. No celkové výdavky na 
všetky služby súvisiace s odpa-
dovým hospodárstvom na úze-
mí mesta boli 439 882,52 tis. 
eur. Nedaňové príjmy mesta bo-
li v celkovej sume 460 773,23 
tis. eur. Ide o príjmy z prenájmu 
mestských priestorov a pozem-
kov, správne a ostatné poplatky, 
ako aj poplatky za rozkopávky 
a za automaty. Príjem za predaj 
pozemkov mesta bol vo výške 
762 932 tis. eur, ktorý mesto po-
užilo na financovanie investícií 
počas uplynulého roka. Z týchto 
financií mesto ušetrilo 69 491,66 
tis. eur a tie prevedie do rezervné-
ho fondu mesta.

Mesto je úspešné 
v čerpaní externých 

zdrojov 
„Treťou časťou bežných príj-
mov sú granty a transfery, ktoré 
obsahujú financovanie základ-
ných škôl zo štátneho rozpočtu, 
financovanie sociálnych služieb, 
prenesené kompetencie v oblasti 
matriky, stavebného úradu, do-
pravy a životného prostredia,“ 
konkretizuje tatiana Macháčová. 
Celková suma bežných grantov 
a transferov bola v roku 2021 na 
úrovni 3 028 010,94 tis. eur. 

Najviac stojí 
likvidácia odpadu

Z bežných výdavkov mesto 
najviac míňa na zvoz a odvoz 
odpadu a na sociálne služby. 
Za rok 2021 výdavky na zvoz 
a likvidáciu odpadu predstavo-
vali výšku 439 882,52 tis. eur. 
A na sociálne služby mesto vy-
naložilo celkovo 789 035,25 tis. 
eur (z toho 248 832,03 tis. eur 
bolo financovaných zo štátne-
ho rozpočtu), podpora kultúry 

vo výške 321 921,24 tis. eur, 
správa a údržba majetku mesta 
stála 275 154,73 tis. eur, zabez-
pečovanie verejnoprospešných 
služieb 290 530 tis. eur, verej-
ný poriadok a bezpečnosť 320 
976,33 tis. eur, údržba verej-
ného osvetlenia 100 943,19 tis. 
eur, bežná údržba ciest a komu-
nikácií 48 880,07 tis. eur. 
Zabezpečiť plnohodnotné fi-
nancovanie všetkých trinástich 
programov počas roka tak, aby 
uspokojilo potreby a požiadavky 
mesta nie je podľa tatiany Ma-
cháčovej jednoduché. „Mesto 
musí zvažovať každú jednu ob-
novu a údržbu mestského ma-
jetku tak, aby postupne sanovalo 
všetky aj neočakávané situácie, 
ktoré sa počas roka vyskytnú 
a prebytok v bežnom okruhu vo 
výške 373 431,59 tis. eur je zna-
kom efektívneho a hospodárne-
ho vynakladania financií. o to 
viac v roku, kedy sa museli mestá 
a obce vyrovnávať s dopadom 
krízy súvisiacej s ochorením Co-
vid-19. “

Z kapitálových 
výdavkov išlo najviac 

na školy a cesty
Kapitálové príjmy dosiahli v ro-
ku 2021 výšku 1 043 355,09 tis. 

eur (762 932 tis. eur z predaja 
majetku a 280 423,09 tis. eur zo 
získaných dotácií). Z kapitálo-
vých výdavkov v celkovej sume 
973 864 tis. eur, išlo najviac na 
kapitálové výdavky mesta (964 
283 tis. eur) a kapitálové výdav-
ky škôl a školských zariadení 
(9 581 tis. eur). Mesto investo-
valo 329 743 tis. eur do výstav-
by komunikácií a 130 494,86 tis 
eur do rekonštrukcie vereného 
osvetlenia, 145 477 tis. eur na 
rekonštrukciu škôl a školských 
zariadení a 173 047 tis. eur do 
ostatného majetku mesta. os-
tatné významné kapitálové vý-
davky boli použité na vybudo-
vanie ihriska 25 816,25 tis. eur. 
„V kapitálovom rozpočte mesto 
hospodárilo s prebytkom vo výš-
ke 69 491,66 tis. eur, a tieto fi-
nancie prevedie do rezervného 
fondu spolu s prebytkom bežné-
ho rozpočtu,“ uzavrela tatiana 
Macháčová.
Pozn.: Z celkového hospodáre-
nia v sume 544 847,27 tis. eur sa 
vylučujú účelovo viazané dotácie 
v sume 232 455,16 tis. eur, ktoré 
budú použité v roku 2022 (sú to 
granty, dary, a financie zo štátne-
ho rozpočtu) 

Zuzana TICHÁ, 
Tatiana MACHÁČOVÁ

Rozpočtové Hospodárenie v roku 2021
Bežné príjmy – mesto + rozpočt. organizácie (Ro) 9 249 410,63
Bežné výdavky – mesto + Ro 8 875 979,04
Bežný Rozpočet 373 431,59
Kapitálové príjmy – mesto + Ro 1 043 355,09
Kapitálové výdavky – mesto + Ro 973 863,43
Kapitálový Rozpočet 69 491,66 
Hospodárenie bez finančných operácií 442 923,25 
Finančné operácie – príjmy 616 630,68
Finančné operácie – výdavky 471 141,65
Finančné Operácie 145 489,03
Úprava finančných operácií o:
Prijaté zábezpeky MŠ + ZŠ
Prijaté zábezpeky na verejné obstarávanie
Úprava celkom
Upravené Finančné Operácie 

-565,01
-43 000,00
-43 565,01
101 924,02

Hospodárenie Celkom 544 847,27
Účelové dotácie 232 455,16
Prebytok 312 392,11

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
Prevod do rezervného fondu 312 392,11
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Vďaka dobrovoľníkom máme 
znova o niečo krajšie mesto
Celomestská akcia „Jarné upratovanie“ sa uskutočnila aj 
v tomto roku. Pri príležitosti Dňa zeme v dňoch 22. – 24. 4. 
zapojili svoje sily viacerí dobrovoľníci z našich škôl a občian-
skych združení. „Sme radi, že aj napriek neľahkému obdobiu, 
v ktorom sa všetci teraz nachádzame a prežívame sa našli aj po-
čas tohtoročnej celomestskej brigády ochotní ľudia a podujali sa 
zveľadiť naše prostredie. Celkovo bolo vyzbieraného menej od-
padu z chotári ako v predošlé roky, čo súvisí zrejme s počtom za-
pojených ľudí. Čierne skládky stavebného odpadu a objemného 
odpadu mimo zastavaného územia žiaľ neubúdajú.“, hovorí Ka-
tarína Ružeková Poltárska z Mestského úradu v Modre. 

Do tohtoročnej akcie sa pri-
hlásili a zapojili deti a peda-
gógovia zo ZŠ Ľ. Štúra, kto-
rí upratali okolie svojej školy 
a vybehli aj na Kalváriu, do 
okolia Šúrov, rybníka na Dol-

nej, cintorína a miesta postre-
lenia Ľ. Štúra v Šnaudách. 
Klienti DSS a ZPB Merema 
vyzbierali odpadky v okolí 
zariadenia v harmónii, Ra-
domír Fiala spolu s miestny-
mi rybármi zo Slovenského 
rybárskeho zväzu zveľadili 

okolia vodných nádrží v Mod-
re, harmónii, Zochovej chate 
a na Šúroch. oZ Kamoši pod 
vedením Jany hrnčiarikovej 
si poradili s odpadom v loka-

lite Vŕšky a hamrštíl. Mladí 
hádzanári na čele s Vladimí-
rom Lackovičom vyzbierali 
nečistoty v harmónii, Richard 
Kollár s rodinou na okruž-
nej a Badogoch, oZ Pro Im-
pulz a oZ Amavet 944 Impulz 
vyčistili priestor pri štadióne 
a kultúrnom dome a Poľov-
nícke združenie Modra–Pole 

sa pustili do skultúr-
nenia miesta postrele-
nia Ľ. Štúra. „Všetkým 
menovaným, ako aj 
ostatným, ktorí nie sú 
spomenutí, patrí srdeč-
né poďakovanie v me-
ne mesta Modry a jej 
obyvateľov. V prípade 
ďalších občianskych 
iniciatív týkajúcich sa 
čistenia chotára od od-
padu, kontaktujte refe-
rát odpadového hospo-
dárstva.“ (jk)

Spolupráca s českými partnerskými 
mestami pokračuje 
V polovici mája sa stretli zástupcovia partnerských miest Mod-
ra, Hustopeče a Benátky nad Jizerou, aby sa po dvoch rokoch, 
počas ktorých sa neuskutočňovali stretnutia v zmysle podpísa-
ného Memoranda o spolupráci na roky 2019 – 2022, dohodli na 
obnovení všetkých aktivít v tomto roku. 

usporiadanie spoločného letného 
tábora seniorov zo všetkých troch 
partnerských miest bude v ges-
cii mesta Benátky nad Jizerou, 
stretnutie pri športových aktivi-
tách žiakov základných škôl orga-
nizuje mesto hustopeče a v Mod-
re sa uskutoční vystúpenie žiakov 
Základných umeleckých škôl.

Vzájomné odovzdávanie si cen-
ných skúseností z rôznych oblastí 
správy miest a vynikajúca spolu-
práca budú pokračovať. „S čes-
kými partnerskými mestami nás 
spája dodržiavanie tradícií, pre-
chovávanie úcty k histórii a našim 
koreňom, ale hlavne priateľstvo. 
Spolupráca je prospešná a uži-

točná pre všetkých a ja ju veľmi 
oceňujem,“ skonštatoval vicepri-
mátor mesta Modry Marián Ga-
vorník po vzájomnom stretnutí 
v hustopečiach. (red)
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ObcHOdNá veRejNá súťaž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/13, druh pozemku: orná pôda o výmere: 631 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 180,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 17. 6. 2022 o 11.00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s pí-
somnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/14, druh pozemku: orná pôda o výmere: 630 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 180,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 17. 6. 2022 o 11.00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s pí-
somnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/6, druh pozemku: orná pôda o výmere: 625 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 180,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 17. 6. 2022 o 11.00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s pí-
somnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/7, druh pozemku: orná pôda o výmere: 630 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 180,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 17. 6. 2022 o 11.00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s pí-
somnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/8, druh pozemku: orná pôda o výmere: 630 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 180,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 17. 6. 2022 o 11.00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s pí-
somnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/9, druh pozemku: orná pôda o výmere: 630 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 180,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 17. 6. 2022 o 11.00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s pí-
somnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

KONtaKt
Mária blechová, evidencia a správa majetku mesta
tel.: 033/6908319
e-mail: maria.blechova@msumodra.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže,
územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú 
uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk.
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Počas analýzy odpadu v zbernom dvore bol 
nájdený aj toxický elektroodpad 
CEEV Živica v spolupráci s Mestským úradom v Modre pri-
pravila analýzu odpadu v modranskom zbernom dvore. Cie-
ľom bolo zistiť, či ľudia správne separujú odpad so zame-
raním predovšetkým na toxický elektroodpad. Do akcie sa 
zapojili žiaci zo základnej školy Ľ. Štúra a gymnázia Karola 
Štúra v Modre a tiež školáci zo ZŠ v Šenkviciach. Obliekli si 
ochranné odevy a respirátory a vytriedili tri veľké kontajnery, 
ktoré pred nich vysypali zamestnanci Služieb Modra. 

„Na takejto názornej hodine sa 
naučia viac, ako pri teoretizova-
ní,“ uviedla učiteľka Jana hrn-
čiarová zo ZŠ Šenkvice, ktorá 
je zapojená do projektu Elektro-
odpadDopad realizovaného CE-
EV živica. Výsledky analýzy 
vôbec nikoho nepotešili. Všetky 
3 vysypané kontajnery, určené 
na komunálny odpad, boli plné 
množstva iného odpadu, vrátane 
toxického elektroodpadu, ktoré-
ho tam bolo asi 5 percent.
„Analyzovali sme dva kontajnery, 
ktoré do zberného dvora doviezli 

z rekreačnej oblasti Harmónia 
a jeden kontajner pochádzajú-
ci zo sídliska. Všetky kontajne-
ry boli pôvodne umiestnené na 
stojiskách, ktoré nie sú uzavre-
té a často v nich nachádzame aj 
odpad, ktorý v komunálnom od-
pade nemá čo robiť. Dnes sme tu 
našli všetky zložky, ktoré sme zo 
zákona povinní triediť ako skle-
nené fľaše, plechovky, tetrapa-
ky, papier, plasty, odpadu zo zá-
hrad a kuchynský odpad, ale aj 
stavebný odpad a elektroodpad 
– napríklad dve žiarivky, a čo 

je najhoršie, aj torzo rozobra-
tého automobilu. Žiaľ je smut-
né a ťažko pochopiteľné, že sa 
v zmesovom komunálnom odpa-
de nachádzali aj zálohované PET 
fľaše a plechovky s označením Z“ 
uviedla referentka odboru život-
ného prostredia na Mestskom 
úrade v Modre Kristína čechová. 
„Elektroodpad je problém preto, 
že sa tam nachádza veľa prvkov, 
ktoré keď sa dostanú do životné-
ho prostredia, vedia kontamino-
vať pôdu a vodu. Zároveň mnohé 
z týchto prvkov vedia byť recyk-
lovateľné a takto strácame drahú 
druhotnú surovinu, z ktorej môže-
me vyrábať nové spotrebiče a ne-
musíme po ne chodiť na druhý 
koniec planéty, kde sa ťažia,“ do-
pĺňa koordinátorka projektu CE-
EV živica ElektroodpadDopad 
Lesanka Blažencová.
Deti, ktoré odpad v zbernom 
dvore počas eventu triedili veľ-
mi dobre vedeli, ako odpad trie-
diť. Je to i preto, že odborní-
ci z Mestského úradu v Modre 
okrem vlastnej práce robia rôzne 
edukačné prednášky pre miest-
nych občanov a tamojších ško-
lákov. žiaci zo Šenkvíc sú zas 
zapojení do programu Elektrood-
padDopad. V škole majú unikát-
nu skrinku na elektrospotrebiče, 
ktoré už doma nepotrebujú. „My 
sme ešte pred časom v triedach 
vôbec netriedili odpad, potom 
sme sa zapojili do Zelenej školy, 

začali sme recyklovať a spontán-
ne sme sa vlani rozhodli aj pre 
projekt o elektroodpade. Tento 
typ odpadu sa totiž veľmi nerieši 
a my sme si povedali – poďme ho 
zviditeľniť. V škole máme nádo-
bu na elektroodpad, kde ho deti 
nosia, a keď sa nám zaplní, za-
voláme spoločnosť Sewa, ktorá 
ho odvezie na ďalšie spracova-
nie,“ dodáva učiteľka Jana hrn-
čiarová.
Sewa zbiera elektroodpad a odo-
vzdáva ho na ekologické spra-
covanie. „Dnešná analýza len 
potvrdila trendy a teda, že v zme-
sovom odpade nachádzame 2 – 7 
percent elektroodpadu, ktorý tam 
nepatrí. Slovensko v tomto nie je 
výnimkou, tak sa to deje vo všet-
kých krajinách. Treba však do-
dať, že pred desiatimi rokmi to 
bolo približne 10 percent, čiže to 
povedomie obyvateľstva sa zlep-
šuje. Naša spoločnosť podporuje 
rôzne edukačné programy, ako 
napríklad tento so Živicou. Vzde-
lávame mladú generáciu, ktorá 
často potiahne aj rodičov,“ vy-
svetľuje výkonný riaditeľ Sewa 
a.s. Jozef Kozák.
„Som presvedčená, že keď budú 
dospelí títo dnešní žiaci, už nebu-
dú vysypané kontajnery vyzerať 
takt. Oni už vedia, ako separovať 
a že netriedenie je veľký problém. 
Vidím veľkú nádej v tejto generá-
cii,“ uzavrela Lesanka Blaženco-
vá. (ts)

Kostol Sv. Jána Krstiteľa je kultúrnou pamiatkou roka
Ministerstvo kultúry SR a Na-
dácia SPP vyhlásili 2. novembra 
2021 v poradí 15. ročník prestíž-
nej súťaže Kultúrna pamiatka roka 
– Fénix. Súťaž inšpiruje, motivuje 
a podporuje vlastníkov cenných 
kultúrnych pamiatok v ich neľah-
kom úsilí o záchranu a obnovu.
Spomedzi všetkých prihlásených 
historických objektov z celé-
ho Slovenska vyhral modranský 
Kostol sv. Jána Krstiteľa na cinto-
ríne prvú a tiež hlavnú cenu Fénix 
– kultúrna pamiatka roka za obno-

vu a reštaurovanie objektu národ-
nej kultúrnej pamiatky alebo jeho 
ucelenej časti. 
Najstaršiu pamiatku mesta Modry 
datovanú na 2. polovicu 13. storo-
čia sa podarilo zachrániť a postup-
ne obnoviť vďaka neúnavnej pani 
Kataríne Machatovej a za pomoci 
mnohých ochotných dobrovoľní-
kov. 
Záznam RtVS z udeľovania oce-
není si môžete pozrieť v archíve 
Slovenskej televízie na web strán-
kewww.rtvs.sk. (red)
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BSK opäť podporil projekt z Modry
Mesto Modra postupne a vo 
viacerých etapách revitali-
zuje verejný priestor pred 
vstupom do mestského cin-
torína v časti lipovej aleje. 

V minulom roku bola revitalizovaná lipová alej, opravené 
súsošie Golgoty a tento rok sa mesto zameralo na celkovú 
rekonštrukciu spevnených plôch pri vstupe do cintorína. 

Projekt spočíval v opravení 
spevnených plôch s dôrazom 
na adaptačné opatrenia na zme-
nu klímy, využitím estetických, 
funkčných a vodopriepustných 
povrchov. Spevnené plochy 
boli riešené pomocou žulovej 
dlažby a žulovej kocky piesko-
vej a grafitovej farby. Chodník 
okolo Súsošia Golgoty a plochy 

okolo stromov boli riešené ako 
mlatový povrch s konštrukciou. 
Revitalizované boli aj existujú-
ce parkovacie plochy a okolitá 
zeleň.
Celková rekonštrukcia spev-
nených plôch bola v hodnote 
125 327eur, pričom Bratislav-
ský samosprávny kraj na zák-
lade našej žiadosti odsúhlasil 

na tento projekt dotáciu 14 000 
eur z Bratislavskej regionálnej 
a dotačnej schémy na podporu 
životného prostredia a rozvoja 
vidieka 2022.
Výsledkom projektu je revita-

lizácia a modernizácia verejné-
ho priestoru s vodopriepustný-
mi povrchmi. Prostredníctvom 
týchto systematických adaptač-
ných opatrení chceme prispieť 
ku kvalite života dnešnej i bu-
dúcej generácie.

Alexandra FIGUROVÁ, 
MsÚ Modra

Spomienka na koniec 2. svetovej vojny
Dňa 8. mája 2022 prešlo už 77 
rokov od ukončenia druhej sve-
tovej vojny. Zástupcovia mesta 
si za účasti poslancov mestské-

ho zastupiteľstva a členov poli-
tických strán pripomenuli Deň 
víťazstva nad fašizmom polo-
žením vencov k pamätníkom 

v Modre a v Modre–Kráľovej.
Ôsmy máj je Dňom víťaz-
stva nad fašizmom – štátnym 
sviatkom, kedy si pripomína-
me významné udalosti našich 
dejín. Je to už sedemdesiatse-
dem rokov od času, kedy bo-
la ukončená 2. svetová vojna. 
označovaná ako najrozsiahlej-
ší ozbrojený konflikt, v ktorom 
bolo usmrtených viac ako 50 
miliónov ľudí, preto je ozna-
čovaná aj ako najväčšia tragé-
dia v dejinách ľudstva. Svetová 
vojna neobišla ani naše maleb-
né mesto. 
Vojna skončila oficiálne 8. má-
ja, no Modra bola oslobode-
ná už 1. apríla 1945 vojskami 

červenej armády. „Bol práve 
prvý apríl... očakávali sme le-
tecké súboje nad mestom a bo-
je ruských vojakov s Nemca-
mi, ktorí ešte boli v meste. od 
Bratislavy sa hnali kozáci ako 
šípy na koňoch, zúrivo hľada-
li Germánov. Prezerali domy, 
všetky možné skrýše... taký 
bol Veľkonočný pondelok roku 
1945 v Modre. Verejné vyhlá-
senie o nariadení spojeneckých 
vojsk 2. ukrajinského frontu 
o evakuácii všetkého civilného 
obyvateľstva vyrazilo dych aj 
tým najodvážnejším. Sľub bol, 
že to nepotrvá dlho, tak sme si 
zbalili iba najpotrebnejšie ve-
ci...“, uvádza sa v knihe mod-
ranskej poetky Edity Waltero-
vej Mestečko pod Kuglom II., 
vydanej v roku 2011. (red)

Parti rozpočet na gymnáziu
Naše gymnázium Karola Štú-
ra v Modre sa tento školský rok 
zapojilo do projektu Parti roz-
počet. od Bratislavského samo-
správneho kraja dostala škola 
1000 eur na realizovanie študen-
tami vytvorených projektov. Po-
stup bol nasledovný.
Ako prvé mohol ktorýkoľvek 
študent prísť s akýmkoľvek ná-
padom na zlepšenie školské-

ho prostredia. tie potom mu-
sela schváliť pani riaditeľka. 
Po schválení pripravili študen-
ti kampaň. Svoje projekty pre-
zentovali ostatným študentom, 
aby zaručili výhru ich projektu 
(a vyšlo im to). Nakoniec sa hla-
sovalo. Študenti mali na výber 
z jedenástich schválených pro-
jektov a mohli hlasovať až za 5 
projektov. 

Aktuálne je projekt vo svojej fi-
nálnej fáze – realizácii. Zvíťazilo 
5 projektov (hygienické produkty 
na dámskych toaletách, ventiláto-
ry na tretie poschodie a druhé me-
dziposchodie, magnetické stier-
ky na tabuľu, separačné koše do 
tried, stolný futbal), ktoré musia 
študenti do konca školského ro-
ka zrealizovať. Študenti ocenili 
možnosť prispieť k rozvoju ško-

ly. Vidno to aj na počte projektov. 
Navrhovaných projektov bolo 
vyše 30, avšak nie všetky mohlo 
vedenie školy schváliť (hot Whe-
els dráha na chodbe). Všetci štu-
denti boli vďační za možnosť vy-
jadriť sa a presadiť svoj projekt. 
ukázalo sa, že na našom malom 
gymnáziu je množstvo iniciatív-
nych a aktívnych hláv, ktoré sú 
ochotné sa zapojiť.

Barbora KREBSOVÁ 
a Marína ORAVCOVÁ, 

študentky gymnázia
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Praktické maturity na pedagogickej škole
Apríl je tradične mesiacom, kedy sa konajú praktické ma-
turity pre žiačky a žiakov z odborov učiteľstvo pre mater-
ské školy a vychovávateľstvo a vychovávateľsko-opatrova-
teľská činnosť. Tento rok sme sa už po prestávke konečne 
vrátili k maturitným skúškam vo forme výstupov z hudob-
nej, telesnej, literárnej a výtvarnej výchovy. 

Študentky pracovali s deťmi 
z modranských materských škôl 
a školských klubov detí. Vyskú-

šali si, aké je to napríklad nacvi-
čiť s deťmi tanec, pieseň, rôzne 
pohybové aktivity, naučiť báseň 

či vytvoriť malé umelecké die-
lo. Naši opatrovatelia a vycho-
vávatelia zase prezentovali pred 
komisiou svoje praktické práce. 
okrem toho prebiehali v rovna-
kom čase aj obhajoby praktic-
kých maturitných prác, ktoré re-
alizovali pomaturitné študentky. 
Študenti prekonali svoje prvotné 
obavy a nervozitu, ukázali svoje 

praktické vedomosti po dlhých 
rokoch štúdia a praktické matu-
rity nakoniec zvládli. K úspechu 
a bezproblémovému priebehu 
maturitných výstupov veľkou 
mierou prispeli svojou aktivitou 
a ochotou naučiť sa niečo no-
vé aj šikovné deti z MŠ Kalin-
čiakova, MŠ Sládkovičova, MŠ 
SNP, MS Vajanského a ŠKD ZŠ 

Vajanského a ŠKD ZŠ Ľ. 
Štúra. 
Vedenie SoŠ pedagogic-
kej ďakuje za spoluprácu 
všetkým pani učiteľkám 
a vychovávateľkám zo 
spomenutých materských 
škôl a školských klubov 
detí, ktoré deti privied-
li a zabezpečili možnosť 
pre naše študentky uká-
zať, ako to s deťmi vedia. 
Martina PUKANČÍKO-

VÁ, SOŠ pedagogická 

Výberové konanie 
Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pra-
covného miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Slád-
kovičovej ulici číslo 13 v Modre. 

Kvalifikačné 
predpoklady

V zmysle § 39 zákona č.138/2019 
Z. z. o pedagogických a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení od 1. 1. 2022 
(ďalej len „zákon“), činnosť ve-
dúceho pedagogického zamest-
nanca môže vykonávať ten, kto 
spĺňa:
a) kvalifikačné predpoklady na 
výkon pracovnej činnosti v prí-
slušnej kategórii a v podkategó-
rii pedagogického zamestnanca 
alebo v príslušnej kategórii od-
borného zamestnanca – podľa § 
9 ods. 1 písm. a) zákona v spoje-
ní s § 11 a § 13 zákona – t.j. naj-
menej úplné stredné vzdelanie 
v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických 
zamestnancov a odborných za-
mestnancov
b) podmienky zaradenia do ka-

riérového stupňa samostatný pe-
dagogický zamestnanec alebo 
samostatný odborný zamestna-
nec – podľa § 29 zákona,
c) najmenej 5 rokov pedagogic-
kej činnosti ku dňu uskutočne-
nia výberového konania podľa § 
3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. 
štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 
 
• bezúhonnosť ( § 9 ods. 1 a § 
15 zákona ),
• zdravotná spôsobilosť ( § 9 
ods. 1 a § 16 zákona ),
• ovládanie štátneho jazyka ( § 9 
ods. 1 a § 17 zákona ),
• spôsobilosť na právne úko-
ny v plnom rozsahu ( §3 ods. 1 
písm. a) zákona č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších pred-
pisov.
 

Ďalšie požiadavky 
a predpoklady

• znalosť príslušných legislatív-
nych noriem v oblasti školstva,
• riadiace a organizačné schop-
nosti,
• spoľahlivosť a flexibilita,
• precíznosť a presnosť,
• znalosť práce s PC (Word, Ex-
cel, Internet).

Požadované doklady 
• žiadosť o zaradenie do výbe-
rového konania,
• kópie dokladov o dosiahnu-
tom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný živo-
topis,
• potvrdenie o dĺžke výkonu 
činnosti pedagogického zamest-
nanca,
• čestné vyhlásenie o splnení 
predpokladu bezúhonnosti pod-
ľa § 15 ods. 1 zákona
• čestné vyhlásenie o zdravotnej 
spôsobilosti,
• písomný návrh koncepcie roz-
voja školy,
• písomný súhlas uchádzača so 
spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového
konania.

Platové podmienky
• v súlade so zákonom č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Miesto podania 
prihlášky

• poštou na adresu: Mestský 
úrad Modra, Dukelská 38, 900 
01 Modra.
• osobne do podateľne Mestské-
ho úradu Modra na adresu: Štú-
rova 59, 900 01 Modra
 

dátum 
podania žiadosti

Do 3. 6. do 14.00 hod
 
Povinné označenie obálky
obálku označiť: „VÝBERoVÉ 
KoNANIE na riaditeľa Mater-
skej školy, Sládkovičova 13 – 
NEotVáRAŤ“

výberové konanie
uchádzačom, ktorí splnia pred-
poklady bude termín a miesto 
výberového konania oznámený 
písomne (najmenej 7 dní pred 
jeho uskutočnením). (red) 
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Novinky zo „Štúrky“
Školský život v Základnej škole Ľ. Štúra sa po uvoľne-
ní pandemických opatrení opäť dostal do normálu. Žia-
ci sa pod vedením vyučujúcich zúčastnili mnohých súťaží, 
v okresných aj krajských kolách. Opäť sa rozbehli exkur-
zie, besedy či iné vyučovacie aktivity.

Rozprávková 
noc v herni

V piatok 29. 4. sa v podvečer-
ných hodinách stretli v herni 
druháci z ŠKD Slniečko. Ich 
úlohou bolo zachrániť rozpráv-
kový strom, ktorý začal vysy-
chať, lebo deti čoraz menej čí-
tajú rozprávky. Deti z 2.A opäť 
nesklamali a zabojovali zo všet-
kých síl. Najskôr si vytvorili 
skupinky a zhotovili si svoj erb. 
V zaujímavých úlohách získa-

vali diamanty – identifikovali 
bez použitia zraku rozprávkové 
predmety, riešili hádanky s roz-
právkovými postavami, v súťa-
ži museli prekonať aj sedem hôr 
a dračiu jaskyňu. Neboli pecivá-
li a sami si pripravili večeru. ča-
kalo ich aj roztopenie ľadového 
kráľovstva a záchrana dievčatka 
so zápalkami. Cisárovi ušili no-
vé šaty, aby nebol už viac nahý. 
Nezabudli ani na morskú pannu. 
A potom to prišlo. V noci prejsť 
školou za svitu mesiaca, hviezd 
a kahancov, a pritom plniť rôz-
ne úlohy. Išlo im to skvele! Pred 
polnocou si pripravili karimat-
ky, spacie vaky a sladko zaspa-
li. Na druhý deň ráno odchádza-
li domov s nezabudnuteľnými 
spomienkami.
 

Post bellum
Dňa 5. 5. sa konal zážitkový 
workshop, ktorý vznikol pri 
príležitosti 30. výročia Nežnej 

revolúcie 1989. Bol postave-
ný na zážitku, na prvkoch dra-
matickej výchovy a to najmä na 
hraní úloh. Primeranou formou 
spracovával tému a najmä to, čo 
prežívali obyčajní ľudia v kaž-
dodennom živote v období pred 
revolúciou, počas nej i tesne po 
nej.
Príbeh sa odohrával v triede 
v 8. ročníku základnej školy, 
kde účastníci predstavovali jed-
notlivých žiakov s ich príbeh-

mi, rodinným pozadím, skúse-
nosťami, záujmami, plánmi do 
budúcnosti a všetko toto v dobe 
oklieštenej totalitným režimom. 
Deti prežívali starosti i rados-
ti dospievajúceho mladého 
človeka, ktorý konfrontovaný 
s dobou musel zvažovať svoje 
kroky. Boli vystavení tlaku spo-
ločnosti a zároveň tlaku svedo-
mia i aktívnych spolužiakov, 
ktorí boli ovplyvnení svojimi 

rodičmi a ich slobodomyseľ-
ným zmýšľaním. Museli za se-
ba rozhodovať, akým smerom 
sa uberú ich cesty. či sa aspoň 
symbolicky vzoprú systému, 
alebo budú pokračovať v nasta-
venej línii režimu. Napriek uve-
domeniu si následkov, niektorí 
prekročili rámec tolerovaného 
správania.
 

Múzeum holokaustu 
Šiesteho mája navštívili žia-
ci Múzeum holokaustu v Sere-
di. hlboko sa ich dotkla histó-
ria pracovného tábora, osudy 
ľudí, ktorí prežili útrapy vojny 
v podobe, akú by nechcel zažiť 
nikto z nás. Len chvíľku strávi-
li v dobytčom vagóne preváža-
júcom židovské obyvateľstvo 
a zimomriavky im behali po 
celom tele. V múzeu videli vy-
stavené dokumenty, fotografie 
a predmety súvisiace so živo-
tom obyčajných ľudí „židov“, 
prenasledovaných, utrápených, 
zbavených slobody a vlastnej 
vôle. Aj vďaka tejto skúsenos-
ti zistili, že dejiny majú mnoho 
podôb a našou úlohou je poučiť 
sa z chýb našich predkov. Na-
priek smutným chvíľam žiaci 
spolu zažili krásny deň.

Usilovné včeličky 
V rovnaký deň, 6. mája, 
navštívili naši prváci Včelár-
stvo Dedinský v Devínskej 
Novej Vsi. ochutnali asi dva-
násť druhov medov, pozoro-
vali, ako sa liahnu včely, ako 
sa stáča a plní do pohárov 
med. Sladko naladení, zaují-
mavosťami poučení zamierili 
na spoločný obed „u Starého 
bicykla“. Druháci si putovanie 
za včelami spestrili výstupom 
na vrch Molpír, kde sú zvyšky 
stavieb pravekého a neskôr 
aj slovanského hradiska. Stú-
panie po chodníčku lemova-
li informačné tabule o živote 
obyvateľov hradiska. hore na 
hrebienku sa pokochali krás-
nym výhľadom. od hradiska 
prešli k rozprávkovému Smo-
lenickému zámku. Prezreli si 
dokonalo upravené nádvorie. 
Drevený smerovník im pre-
zradil, že sa blížia k Včelo-
vine. hneď na začiatku deti 
upútal obrovský hmyzí hotel, 
kde by sa s radosťou ubytoval 
aj im dobre známy robotický 
chrobák Ema, s ktorým pra-
cujú na hodinách informatiky. 
Včelár priblížil deťom život 
v spoločenstve včiel, dozve-
deli sa, aké majú jednotliví 
členovia úlohy a ako medzi 
sebou komunikujú. Pomaškr-
tili si na niekoľkých druhoch 
medu, či vyrobili sviečku 
z včelieho vosku. žiaci mohli 
exkurziu absolvovať aj vďa-
ka finančným prostriedkom, 
ktoré škola získala z Fondu 
SK – NIC, oZ Našim deťom, 
mesta Modry a pomocou 
vlastných zdrojov.

Mária SETNICKÁ, 
ZŠ Ľ. Štúra v Modre 
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Petang seniorov veľmi baví
Seniori z Jednoty dôchodcov v Modre, ktorých baví hra pe-
tang sa už od začiatku apríla stretávajú na tunajšom štadió-
ne, aby sa mohli zdokonaľovať v hre. Už 4. 4. sa zúčastni-
li turnaja SFP v Pezinku. Tri trojice si zahrali päť zápasov 
v príjemnom prostredí a za pekného počasia.

„Päť dní v týždni sme hrali a na 
1. mája sme naplánovali turnaj 
modranských seniorov. Zišli sme 
sa okolo 10.00 hodiny, po prípra-
ve ihrísk a určení systému hry sme 
hrali každý s každým. Hry sa zú-
častnilo 12 hráčov, čo znamenalo 
11 hier pre každého. S malýmipre-
stávkami sme to zvládli do približ-
ne 16.,00 hodiny. Prekvapil nás aj 
záujem nehrajúcich, povzbudzujú-

cich priateľov“, spomína Vincenc 
Mráz z JDS v Modre.
Celkovými víťazmi sa stali 1. Pe-
ter Klúčik, 2. Jaroslav Rovenský, 
3. Emília Šebová.
Víťaz bol odmenený soškou Švej-
ka, „to chce klid“. „Aj taká je pe-
tangová hra, keď sú aj spory, vždy 
sa nakoniec dohodneme. Pokra-
čujeme ďalej v stretávaní sa a pri-
pravujeme celoročný dvojkolový 

turnaj o majstra Modry. Ak sa po-
darí, radi by sme sa stretli so se-
niormi z Cífera“. (red, vm)

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

Deň matiek aj pre ženy z Ukrajiny 
Na Deň matiek 8. mája sa v evanjelickom kostole v Modre–
Kráľovej uskutočnili dve ďakovné podujatia. Počas hlav-
ných Služieb Božích mamy a staré mamy dostali od svojich 
detí a vnúčat kytičku uvitú z veršíkov a piesní sprevádza-
ných na novom digitálnom piane. Po vystúpení deti odo-
vzdali svojim mamám a starým mamám ako prejav vďaky 
kytičky s venovaním, vlastnoručne vyrobené z papiera na 
nedeľnej detskej besiedke, a tiež živé kvety. 

Na Deň matiek sme v Mod-
re–Kráľovej nezabudli ani na 
ženy, matky z ukrajiny a ich 
deti, ktoré našli dočasné úto-
čisko v pastorálnom obvode 
miestneho evanjelického cir-
kevného zboru, a to konkrét-
ne vo vzdelávacom stredis-
ku univerzity Komenského 
v Modre–harmónii. ukrajin-
ské matky s deťmi sa hromad-
ne zúčastnili popoludňajšie-
ho kultúrneho podujatia pod 
názvom „Som 
s tebou“, kto-
rým sme hosťom 
u nás dočasne 
bývajúcim chce-
li vyjadriť našu 
spolupatričnosť 
a súcit v týchto 
pre nich ťažkých 
časoch a tiež im 
spros t redkovať 
kúsok domova 
prostredníctvom 
ukrajinských me-
lódií a biblických 
a modlitených 

textov v ukrajinčine. Duchov-
ným aj kultúrnym programom 
sprevádzala zborová farárka. 
Do ukrajinčiny tlmočila oľha 
Ružeková, členka cirkevné-
ho zboru. Súčasťou progra-
mu nabitého emóciami boli aj 
piesne a vinše detí z cirkevné-
ho zboru a aj z ukrajiny. Pri 
východe z kostola obaja bra-
tia kurátori a brat dozorca ve-
anovali ukrajinským matkám 
kvety. Po pohostení a rozho-

voroch pred kostolom sme sa 
rozlúčili v nádeji, že sa stret-
neme opäť.
Podujatiu s našimi priateľmi 
z ukrajiny v kostole predchá-
dzala finančná zbierka v cir-
kevnom zbore na nákup chlad-

ničiek do izieb, 
kde sú odídenci 
ubytovaní a tiež 
osobné pozvanie 
žien do kostola 
na Deň matiek. 
Programy ku Dňu 
matiek v Mod-
re–Kráľovej je 
možné sledovať 
aj na youtube ka-
náli CZ ECAV 
Modra–Kráľová. 
Pri slávení Dňa 
matiek pre ženy 
z ukrajiny ďaku-

jeme celej rodine Cibulovej 
za profesionálne hudobné vy-
stúpenia na klavíri, husliach, 
violončele a gitare, Janke 
Kintlerovej za kvety, sestrám 
prebyterkám cirkevného zboru 
a Viedenským pekárňam za ob-
čerstvenie a Bratislavskej tla-
čovej misii za povzbudzujúce 
letáčiky v ukrajinčine.
obe podujatia na Deň matiek 
v Modre–Kráľovej sa mohli 
zrealizovať aj vďaka finančnej 
podpore Revie–Malokarpat-
skej komunitnej nadácie, kto-
rá finančne prispela na projekt 
„Piano pre obnovu komunitné-
ho života“ na zakúpenie piana 
pre Kráľovú pre poslucháčov 
z radov širokej verejnosti.

Sidonia HORŇANOVÁ, 
evanjelická farárka 
v Modre–Kráľovej
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Spomienkový večer k 100. výročiu 
narodenia Ignáca Bizmayera
V ten piatkový večer 22. apríla 2022 nič nenaznačovalo, že by sa 
v Modre malo diať niečo výnimočné. Sem – tam nejaké dievča 
či chlapec s krojom pod pazuchou vbehol do kultúrneho domu. 
O šiestej večer už bolo všetko inak. Do prasknutia zaplnené hľa-
disko a čierne plátno javiska akoby pripravené na pestré farby 
rozprávania o bohatom a plodnom živote Ignáca Bizmayera. 

Clivé tóny fujary a zemitý hlas 
Romana Kuchtu naladili všet-
kých na spomínanie. Moderátor 
pripomenul, že každé spoločen-
stvo má svoje korene, prítom-

nosť a budúcnosť, ako aj ľudí, 
ktorí svojím životom a tvorbou 
ovplyvňujú tých ostatných a jed-
nému z takýchto – národnému 
umelcovi Ignácovi Bizmaye-
rovi, bol venovaný tento večer. 
Významné pôsobenie kerami-
károv v Modre, ako aj nezastu-
piteľné miesto majstra Ignáca 
Bizmayera pripomenul vo svo-
jom pozdravnom príhovore 
v zastúpení primátora Modry, 
Jakub Liška, keramikár a záro-
veň poslanec mestského zastupi-
teľstva. Zuzana Polonská a Ján 
Sklenár priblížili spomienky 
samotného majstra a v literár-
no – hudobnom pásme sa spo-
lu s nimi predstavil detský fol-
klórny súbor Magdalénka tromi 
pásmami s hrnčiarkou temati-
kou „črípkár“, „Škriatkovia“ 
a „Svetlá hus“. Viera Jančovičo-
vá, riaditeľka Múzea Ľ. Štúra, si 
zaspomínala na dlhoročnú spo-
luprácu s majstrom Bizmaye-
rom, na budovanie jeho galérie 
a naznačila plány s touto galé-
riou do budúcnosti. Po fujaro-
vom vystúpení nasledovalo vy-
stúpenie občianskeho združenia 
Kráľovan, ktorého členovia si 

priniesli na pódium okrem po-
žehnaných krížikov na chrbte 
aj nádherné kraľovanské kroje. 
Za všetkých som si zaspomínal 
na stretnutia s majstrom v je-

ho vile v harmónii pri vinšoch, 
ktoré sme mu prinášali na naro-
deniny a meniny, ale aj na smut-
né rozlúčenie nad jeho hrobom. 
Starosloviensky otčenáš v po-
daní harmonikára Júliusa žaťka 
sa niesol sálou a našimi srdciami 
a ako poďakovanie sme ho vy-
slali hore k majstrovi. Po piesni 
„Priviazal koníčka“ nasledovala 
ďakovná rečňovanka, ktorú som 
majstrovi napísal ešte k 95 – tym 
narodeninám a pieseň „Cez Krá-
ľovú vede cesta kamenná“, ktorá 
slávnostný večer ukončila.
Bol to výnimočný večer. Nielen 
magickou stovkou od majstrovho 
narodenia, výborným ružovým 
vínom a pagáčmi, ktorými nás 
pohostila majstrova rodina. Vý-
nimočný bol pre prepletanie spo-
mienok na majstra, hovoreného 
slova a nádherných folklórnych 
vystúpení, prepletanie talentu, 
detskej zvedavosti a hravosti so 
životnými skúsenosťami a zá-
žitkami pamätníkov. Prepletanie 
viacerých generácií, minulosti, 
prítomnosti a náznaku budúcnos-
ti, prepletanie divákov s účinku-
júcimi, s ich rodičmi a starými 
rodičmi, prepletanie umelecky 

a kultúrne založených ľudí, náv-
števníkov a hrdých Modranov 
navzájom. Vďaka za takéto ve-
čery, ktorými sa upevňuje kultúr-
na pamäť mesta Modry – mesta, 
ktoré by malo byť hrdé na všet-
kých, ktorí ho životom, prácou 
a dielom zviditeľňujú.
 

Majstrovi k 95. 
narodeninám
Za habánskym duchom
z Košolnej do Modry
s kvetinkou za uchom
kráča chlapec bodrý
 
Vo vačku má črípky
v duši smäd a blk
Lansfeld dal mu silu
aj remeslo do rúk
 
V Modre našej vtáča dozrie
v Modre, Mekke hliny
jeho život už odteraz
bude krásne iný
 
Ignác vidí krásu
a čuje aj hlasy
naveky utonie 
v riasach žltej masy

Zvečňuje si do nej
sveta nášho krásy
vinárov a tanec
a aj tóny basy
 
Čo črep jeho, každý iný
deva, žobrák, vtáča
dovnútra tej mäkkej hliny
vnútro svoje vtláča
 
Preleteli roky
hlava obelela
naša a aj svetská sláva
kol Zeme letela
 
V pravej ruke hlina
v ľavej pohár vína
na veselý život
ľahko sa spomína
 
A hoci už s krížikami
ťažšie kruh sa točí
optimizmus aj šibalstvo
stále blčia z očí
 
Pevný stisk aj mäkké srdce
tak ho známe každý
Majster Ignác bude s Modrou
spojený už navždy
 
Na modranskej bašte
občas sedí straka
za to, čo sa v bašte skrýva,
Maestro – Veľká vďaka!

Jozef ŠIMEČEK

Výstava Dr. Milan Rastislav 
Štefánik, brigádny generál 
1880 – 1919

Vo výstavných priestoroch 
SNM–Múzea Ľ. Štúra bola 4. 
mája slávnostne otvorená výsta-
va venovaná 103. výročiu tragic-
kého úmrtia brigádneho generá-
la Milana Rastislava Štefánika. 
Výstavu uviedol jej autor prof. 
MuDr. Peter ondruš, CSc., kto-
rý žije a pracuje v kanadskom 
Edmontone. Prvýkrát bola inšta-
lovaná práve v Edmontone a po-
tom prezentovaná vo viacerých 
krajinách v slovenskej i v an-
glickej mutácii. Prístupná bude 
do 6. 6. 2022 v rámci otváracích 
hodín múzea. (sh)
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Za Pavlom Fandákom...
„Ak chceme poznať skutočné kvality ľudského jedinca, mu-
síme mať možnosť sledovať jeho konanie počas plynutia 
mnohých rokov. Ak jeho konanie je zbavené akéhokoľvek se-
bectva, ak myšlienka, ktorá ho poháňa je nesporne šľachet-
nou, ak je úplne isté, že postráda akúkoľvek vidinu prospe-
chu a ak popritom zanechá zreteľnú stopu, tak sme nesporne 
mali tú česť stretnúť výnimočného človeka“, tieto slová fran-
cúzskeho spisovateľa Jeana Giona z knižky Muž, ktorý sadil 
stromy som si požičal nielen kvôli tomu, že vystihujú Pavla 
Fandáka, ale i z dôvodu, že to bol práve „Palo“, ktorý nás učil 
sadiť stromy a milovať knihy, hľadať v nich hĺbku a zmysel.

Na Veľkonočný pondelok sa 
dopísala Palova kniha života 
a veľká kapitola životného prí-
behu každého z nás, 
ktorí sme mali tú 
česť byť jeho odcho-
vancami a kamarát-
mi. už ako malým 
ochranárom nám, 
chlapcom z Modry, 
dal možnosť poty-
kať si s ním, dospe-
lým, charizmatic-
kým a impozantným 
chlapom s hurón-
skym smiechom. 
A tak sme si my – 
higiš, Dancúl, Sal-
ko, Marťan, Nendry, Plibich, 
Ingeborg, Kolohnát, Dutko, 
žabák, Jaksato, Moment, Fle-
ko, Džumandži, Garfild, Chlo-
dovik, Gagarin, Fidži, hugo-
lín, Fio, Pilon vyslúžili v jeho 
spoločnosti mená, ktoré použí-
vame mnohí dodnes a sme na 
ne patrične hrdí. Každý z nás 
pričuchol k tomu jeho zvlášt-
nemu zelenému životu, ktorý 
voňal dobrodružstvom, kama-

rátstvom, odvahou, vydrenou 
pokorou a najmä slobodou. 
Spoznal som ho ako jedenásť-

ročný chlapec v období hlboké-
ho ponormalizačného komuniz-
mu a začal chodiť do Krúžku 
mladých ochrancov prírody – na 
ochranko, ako sme hovorili. Vďa-
ka Palovi sa mi otvoril nový svet, 
spoznal som krásu tajomných le-
sov, hĺbku nocí a hviezdne nebo 
nad Deravou skalou, silu kama-
rátstva a romantické večery na 
Saratoge. Zažil som dobrodruž-
né výpravy do Malej a Veľkej 

Ameriky, cítil vôňu Berounky 
na brieždení, prežil Foglarovské 
príbehy v Stínadelských uličkách 
starej Prahy či českého Krumlo-
va. učil nás objaviť génia loci na 
tajomných miestach Jozefova, 
žižkovskej periférii aj v skalách 
Mesačnej. 
otvoril nám svet i oči pri deba-
tách s pohárom silného čierneho 
čaju, povestného „magoráku“, 
kedy do noci rozprával o kni-
hách, filozofii, náboženstve, mys-
tike a politike.
Prišli prvé tábory. Spomínam si 
na legendárnu návštevu Fogla-
rovho tábora na rieke Belej v tat-
rách v osemdesiatom štvrtom ro-

ku, kde sme si dali 
sľub a záväzok, 
ktorý nás neskôr 
priviedol na Sklenú 
hutu. tu nás Palo 
získal pre náš mod-
ranský ilegálny 
skauting, založený 
na rytieroch Artu-
šovho okrúhleho 
stola a hierarchii 
Klanu. Jeho kontú-
ry vymýšľal počas 
dlhých nocí v Ma-
mutových zruboch 

na Košariskách, v pražskej klu-
bovni vo vodárenskej veži, či 
v izbe na Správe Chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty, kde 
pracoval. Všetci sme v tom čase 
snívali o tom ako sa stať rovným 
a čestným rytierom bojujúcim so 
zlom, predháňali sme sa vo vyko-
návaní dobrých skutkov a vzde-
lávaní našich detských hláv. 
Palo nás naučil dívať sa okolo se-
ba kritickým okom, ale aj okom 

filantropa, ktorý vie vždy prilo-
žiť ruku k zmysluplnému dielu. 
Práve vďaka nemu sme sa stali 
milovníkmi kultúry, pamiatok, 
histórie a prírody. Pochopili, že 
musíme byť stále ostražití, preto-
že za každým rohom číha záker-
né Bratstvo kočičí pracky, alebo 
„Jakési temné síly“. 
Palova stopa je viditeľná nie-
len v Modre, v chotári, kde teraz 
kvitnú stovky ovocných stromov, 
na zrekonštruovaných fasádach 
historických domov, kostole na 
cintoríne, v nových vysadených 
vinohradoch, obnovených stud-
ničkách, náučných chodníkoch 
i lesoparku. Zreteľne ju vidieť aj 
na kalvárii v Modre i v Banskej 
Štiavnici. Myslím, že nikde na 
svete nemajú pomník mŕtvej ža-
by, ako tu, u nás, v harmónii.
tak, ako muž z rozprávky o troch 
grošoch, dal Palo svoj dukát nám, 
chlapcom z Modry na našu vý-
chovu, a ja verím, že ho neskla-
meme. Palov smiech, charizma, 
komplikovanosť, ufrflanosť a ne-
kompromisnosť nám budú chý-
bať. 
Postupne odvanie z podušiek je-
ho vôňa, prestanú prichádzať 
časopisy a listy a zo skríň sa vy-
tratia jeho zelené košele. ostanú 
spomienky na zážitky, ktoré sme 
spolu prežili.
Pala sme pochovali na modran-
skom cintoríne deň pred Jurajom. 
Pred sviatkom sv. Juraja, kto-
rý je patrónom skautiek a skau-
tov. V čase, keď Modre začínali 
kvitnúť prvé ľalie. Kvety, ktoré 
sú symbolom skautov na celom 
svete. Ďakujeme Palo!

Juro PETRAKOVIČ

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

Kalendár „Ľudový odev z Modry“
V súťaži o najkrajší kalendár 
Slovenska na rok 2022, kto-
rú organizoval Klub fotopub-
licistov Slovenského syndiká-
tu novinárov v spolupráci so 
Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici získal náš 
kalendár druhé miesto. Fo-
til Martin habánek, zostavi-
la Sylvia hrdlovičová, grafic-
ky spracoval Miroslav Slámka 
a vydala Modranská muzeálna 
spoločnosť. 

ocenenie sme si boli 
prevziať v Štátnej ve-
deckej knižnici v Ban-
skej Bystrici 27. apríla. 
Zároveň sa uskutočni-
la vernisáž najkrajších 
diel, výstava bude pu-
tovná a navštívi viaceré 
mestá Slovenska. Sprá-
va nás nesmierne poteši-
la a inšpirovala do ďal-
ších projektov. (sh)
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Keramika z Modry píše svoj príbeh 
v nórskom Porsgrunne
„Dnes sa vám otvára naša skrinka s rodinným striebrom, kto-
ré kedysi tvorilo slovenský svojráz. Skrinka je tu, treba ju len 
otvoriť a hľadieť. Priniesli sme vám kus slovenskej hliny, vo-
dy a ohňa, ktoré pretvorili naši výrobcovia do maľovaných jem-
ných tanierov a džbánov, pretože práve oni robia ručne vyrábanú 
keramiku z Modry jedinečnou“ týmito slovami sa prihovorila 
prítomným kurátorka výstavy Príbeh modranskej keramiky 
Agáta Petrakovičová Šikulová v nórskom Porsgrunne. 

žiarivé farby keramiky 
z Modry sa od 4. mája 2022 
vynímajú v Porselensmuse-
et, ktoré spadá pod telemark 
Museum v Nórsku. Slávnost-
nému otvoreniu výstavy pred-
chádzali mesiace príprav a ak-
tívnej spolupráce s nórskym 
partnerom. „Výstava Príbeh 
modranskej keramiky je ori-
ginálom, jej osobitosť spočíva 
v jej prevedení, nakoľko všet-
ky výstavné kusy boli nanovo 
zhotovené v dielňach Sloven-
skej ľudovej majoliky v Mod-
re podľa historických predlôh. 
Keramiku dalo vyrobiť pod-
ľa vybraných predlôh mesto 
Modra. Medzi exponátmi sa 
nachádzajú hrnčiarske vý-
robky, reprodukcie tradičnej 
habánskej keramiky i kera-
mika z Modry medzivojnové-
ho obdobia. Medzi exponát-
mi sa nachádzajú i výtvory 
súčasných tvorcov keramiky, 
zamestnancov Slovenskej ľu-
dovej majoliky, ďalej Jakub 
Liška s keramikou Modranska 
a Peter Ďureje“, hovorí kurá-
torka výstavy zo SNM–Múzea 
Ľudovíta Štúra, Múzea slo-
venskej keramickej plastiky.
otvorenia výstavy sa zúčastnil 

veľvyslanec SR v Nórsku Ro-
man Bužek, starosta Porsgrun-
nu Robin Kåss, primátor mes-

ta Modry Juraj Petrakovič, 
riaditeľka telemark muse-
um Barbara Ida de haan, 
kurátorka zo SNM–Múzea 
Ľudovíta Štúra v Modre 
Agáta Šikulová Petrako-
vičová a ďalší zástupco-
via miestnej samosprávy, 
partnerského múzea i mes-
ta Modry. V Porsgrunne, 
ktorý je známy výrobou 
porcelánu, zapôsobila ke-
ramika z Modry svojou fa-
rebnosťou a dekorom. 
Majstri zo Slovenskej ľu-
dovej majoliky zhmotnili 

predstavu kurátorky o výsta-
ve do veľkých i malých ku-
sov keramiky. Miriam Fuňová 
prácu svojich kolegov chváli: 
„Keď bola výstava nainšta-
lovaná, nasvietená a ja som 
sa v miestnosti ocitla sama 
s krásnou keramikou, zapla-
vil ma neuveriteľný pocit do-
jatia a hrdosti na krásu, ktorú 
rukami a srdcom naši majstri 
keramikári dokážu vytvoriť. 
Máme nádherné tradície, za-
chovajme ich aj pre naše deti 
a vnúčatá a šírme zvesť o ich 
kráse do celého sveta. Máme 
byť na čo hrdí, Modrania.“
okrem inštalácie a otvorenia 
výstavy bola súčasťou náv-
števy v Nórsku aj prehliadka 
Porselensmuseet, fabriky na 
porcelán či návšteva telemark 
múzea – novej budovy s in-
teraktívnou expozíciou. Vý-
mena skúseností nás potešila 
o to viac, že nórsky partner 
sa inšpiroval návštevou Slo-

venskej ľudovej majoliky v r. 
2019 a po jej vzore vybudoval 
otvorené dielne pre verejnosť 
i umelcov. Sme hrdí, že vô-
bec po prvýkrát viala sloven-
ská zástava v Nórskom meste 
Porsgrunn. Výstava the story 
of Modra Ceramics reprezen-
tovala Modru, Slovensko a ši-
kovných majstrov, ktorí ručne 
robenými výrobkami ohúri-
li ďaleko za hranicami našej 
krajiny. Rozhovory v nórskom 
rozhlase, elektronických mé-
diách i novinách sú skvelou 
propagáciou a zároveň zvidi-
teľňujú nielen Modru. 
Príbeh modranskej keramiky 
je jedným zo siedmych vý-
stupov projektu Deň hliny – 
čaro hliny (Clay Day – Ma-
gic of Clay), ktorý spoločne 
realizujú telemark museum 
v Nórsku, SNM–Múzeum Ľu-
dovíta Štúra, Múzeum slo-
venskej keramickej plastiky 
a mesto Modra. Projekt získal 
grant z Islandu, Lichtenštajn-
ska a Nórska v sume 199 900 
eur prostredníctvom grantov 
EhP. Projekt je spolufinanco-
vaný v sume 29 985 eur z pro-
striedkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Cieľom 
je podpora kapacít kultúr-
nych aktérov a podpora práce 
s publikom.
Ak sa chcete dozvedieť viac 
o programoch a projektoch fi-
nancovaných z Grantov EhP 
na Slovensku, navštívte strán-
ku www.eeagrants.sk.

Miroslava KIŠOŇOVÁ 
za Mesto Modra, SNM– 

Múzeum Ľ. Štúra 
a Slovenskú ľudovú 

majoliku
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Merema priložila ruku k dielu
Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporo-
vaného bývania Merema sa dočkali vytúženého uvoľnenia 
protiepidemiologických opatrení a s entuziazmom sa začali 
zapájať do spoločenského diania.

Vo svojom environmentálnom 
programe sa zameriavajú na 
zber aj separovanie odpadu. 
Príchod jarných dní, prvého 
slnka a priaznivého počasia ich 
nenechal ľahostajných. S elá-
nom sa pustili do jarného upra-
tovania, úprav záhonov, zbiera-
nia odpadu a čistenia blízkeho 
okolia. Svoje práce si rozdelili 
na dve časti. Prvá bola zame-

raná na úpravu exteriéru nášho 
zariadenia. Klienti s podporou 
zamestnancov vyhrabali lístie, 
vyzametali dvor, upra-
vili bylinkovú záhra-
du, kvetinové záhony, 
prekyprili pôdu a pri-
pravili ju na výsadbu. 
V druhej fáze sa za-
pojili do výzvy Mesta 
Modra a uctili si Deň 
Zeme. Do čistenia oko-
litej prírody sa zapo-
jili Ján Kováč, Franti-
šek Noskovič, Dávid 
Múčka, Štefan Polčič, 
Ľubomír Daško spo-
lu s inštruktorkami so-
ciálnej rehabilitácie 
Andreou Podhorskou 
a Darinou Rohaľovou. 
Spoločne vyzbierali 
odpad v okolí Mere-
my, na Pánskom chod-

níku a popri ceste smerom do 
Modry. Môžeme s radosťou 
skonštatovať, že v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi bolo 
v našom okolí odpadu omno-
ho menej. V environmentálnej 
činnosti plánujeme pokračovať 
aj v priebehu roka, čím prispe-

jeme k zmierneniu poškodzo-
vania životného prostredia 
a uchránime prírodu pre budúce 
generácie. 
29. apríla navštívilo päť klien-
tov Meremy svoje kamarátky 
z Domova sociálnych služieb 
v Plaveckom Podhradí. toto 
milé stretnutie sa nieslo v duchu 
ľudových zvykov a tradícií spo-
jených so stavaním mája a sláv-

nostným otvorením 
nového petangového ih-
riska. V priebehu rokov 
zasvätili naši športovci 
do hry Pétanque svojich 
kamarátov z 15-tich za-
riadení sociálnych slu-
žieb z Bratislavského, 
trnavského, trenčian-
skeho a Košického sa-
mosprávneho kraja, čím 
sa vytvorila zdravá kon-
kurencia.
Veríme, že nastávajúce 
obdobie bude naklone-
né realizácii pripravova-
ných aktivít a symbolika 
mája mesiaca lásky sa 
prenesie do každodenné-
ho života nás všetkých.
Milada BARČÍKOVÁ

Spomienkový výstup na Vysokú
Prvého mája chodíme každoročne na Vysokú, druhý najvyšší ko-
pec v Malých Karpatoch. Tento rok bol náš turistický pochod 
spojený so smutnou udalosťou. Z našich radov navždy odišiel 16. 
apríla 2022 vo veku nedožitých 93 rokov kolega, kamarát a váš-
nivý turista Milan Ružek. Na vrchole Vysokej, na symbolickom 
cintoríne, mu bola odhalená pamätná tabuľa.

Milan bol legendárny značkár, 
ktorý za svoj dlhý život vy-
značkoval 2700 km turistic-

kých chodníkov, kartograf, mi-
lovník vína a spoluzakladateľ 
Malokarpatskej vínnej cesty, 
iniciátor a organizátor stavby 
rozhľadne na Veľkej homoli. 
Aj vďaka tejto legende medzi 
slovenskými značkármi sme 
sa zaradili medzi krajiny s naj-
dokonalejším značením turis-
tických trás. Jeho krédo bolo 
Ja sa prebijem, lebo sa prebiť 
chcem, odkaz od Milana Rasti-
slava Štefánika.
Do hôr a prírody vstupoval 
s úctou a pokorou. Bol jeden 
z mnohých, ktorí sa snažili byť 
pre spoločnosť užitoční. Mal 

zásadu, o ktorej vedeli tí, čo ho 
poznali. Pohyb, dobrý humor 
a pohár vína denne. často sme 
ho stretávali v meste v turistic-
kých topánkach a károvaných 
podkolienkach, zelenej šiltovke 
a s batohom na chrbte, so šťast-
ným úsmevom vo vetrom ošľa-

hanej tvári. Keď sme sa ho spý-
tali odkiaľ ide, zahlásil: „Práve 
idem zo školy lesnej múdrosti“.
odišiel dobrý človek, každý ho 
mal rád, odišiel do nenávrat-
na, teraz musíme len spomínať. 
česť jeho pamiatke!

Mária GODÁLOVÁ 
a Veronika GAVORNÍKO-

VÁ, za Modranský 
turistický spolok
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Zo zbierok SNM–Múzea Ľudovíta Štúra 
torzo osobnej knižnice Ľudovíta Štúra
Pri vzniku Múzea Ľudovíta 
Štúra v roku 1965 jeho zakla-
datelia nepredpokladali, že sa 
po takom dlhom čase ešte mô-
žu nájsť jeho dovtedy neznáme 
osobné pamiatky. Zo spomie-
nok súčasníkov bolo známe, 
že o Štúrovu pozostalosť sa po 
jeho predčasnej smrti v Modre 
postarali Ján Kalinčiak a naj-
mladší Ľudovítov brat Janko. 
Aký osud postihol písomné do-
kumenty, sa zatiaľ nepodari-
lo zistiť, aspoň čiastočne však 
poznáme osud knižnice a osob-
ných predmetov. Knižnica zo-
stala k dispozícii synom Karola 
Štúra v Modre, osobné predme-
ty vzal do úschovy Janko Štúr 
a neskôr ich daroval vznikajú-
cim kultúrnym či pamäťovým 
inštitúciám.
Základom zbierkového fon-
du múzea a súčasne knižnice 
sa stala vzácna zbierka, torzo 
osobnej knižnice Ľudovíta Štú-
ra, ktorú už pri vzniku Pamät-
nej izby v roku 1956 darovali 
vnučky Karola Štúra, Margita 
a Elena Štúrové s týmto ve-
novaním: „tieto knihy z po-
zostalosti Ľudovíta Štúra, kto-
ré za svojho života opatroval 
náš otec, Július Štúr, advokát 

v Pezinku, syn Karola Štúra, 
niekdajšieho modranského ev. 
farára a rektora ev. gymnázia 
v Modre, dávame uložiť v Štú-
rovej izbe v Modre a prosíme, 
aby tam boli opatrované ako 
pamiatka po Ľudovítovi Štú-
rovi, bratovi nášho starého ot-
ca, Karola Štúra...“ Ide o časť 
knižnice Ľudovíta Štúra, podľa 
pôvodného zoznamu datova-
ného v Pezinku 4. júna 1962, 
77 zväzkov. Ide napospol o cu-
dzojazyčné diela, prevažne 
nemecké, ale aj francúzske, 
grécke, latinské, jedna anglic-
ká a srbská. Francúzske knihy 
sú kompletným 11-zväzkovým 
vydaním thiersových dejín 

francúzskeho cisárstva. Medzi 
päťdesiatkou nemeckých kníh 
sú najmä diela historické a fi-
lozofické, ale aj prírodovedné 
a spoločenskovedné príručky.
Spoliehame sa na svedectvo 
vnučiek Karola Štúra, že knihy 
boli osobným majetkom Ľ. Štú-
ra, avšak len pri dvoch z nich sa 
dá jednoznačne doložiť, že mu 
skutočne patrili. Prvou je Fic-
kov teoreticko-praktický ná-
vod pre ľahšie vyučovanie an-
glického jazyka z r. 1820, kde 
je na predsádke rukou Ľ. Štúra 
vpísané: „z Knih LWŠ w halle 
1839“, a druhou lužickosrbská 
kniha kázní Jána Lahodu Ra-
nische a wecżorne Modlitwy, 

vydaná v Budyšíne r. 1831, 
v ktorej sa nachádza vlastno-
ručné venovanie autora Ľudo-
vítovi Štúrovi. Štúr ju dostal 
večer 30. apríla 1839, keď na 
študijnej ceste po Lužici fará-
ra Lahodu navštívil, ako uvá-
dza v cestopise Cesta do Lužíc. 
V r. 1993 do knižnice pribudla 
aj ďalšia Štúrova osobná kni-
ha, učebnica náboženstva un-
terweisung zur Glückseligkeit 
nach der Lehre Jesu. (Pouče-
nie k duševnému šťastiu pod-
ľa učenia Ježiša). Na prídoští 
sa nachádza podpis: Staur Lu-
dovicus d. 17. Jan. 1829. Štúr 
ju teda používal pri štúdiu na 
gymnáziu v Györi.
Je nepochybné, že ide len 
o malú časť Štúrovej knižni-
ce. Chýbajú v nej jeho vlastné 
diela, slovenská, česká či iná 
slovanská literatúra, ktorej mal 
Štúr bohatú zbierku. Pátranie 
po zvyšných knihách však bolo 
zatiaľ bezvýsledné, preto mô-
žeme toto torzo osobnej kniž-
nice Ľudovíta Štúra považovať 
za jediný knižný fond, ktorý sa 
viaže priamo k nemu. Rozhod-
nutím Ministerstva kultúry SR 
sa v r. 2003 stal historickým 
knižničným fondom.

PhDr. Beáta 
MIHALKOVIČOVÁ, 

SNM–Múzeum 
Ľ. Štúra v Modre 

Ignác Bizmayer
spomienka na národného umelca v rodnej Košolnej
V sobotu 23. apríla sme si pripomenuli storočnicu narodenia národ-
ného umelca Ignáca Bizmayera v jeho rodnej Košolnej. O druhej 
popoludní sme sa stretli v kultúrnom dome v tejto malebnej, jarne 
rozkvitnutej obci, aby sme si s láskou zaspomínali na majstra. Sála 
bola plná blízkeho i širšieho príbuzenstva a obyvateľov Košolnej. 

Spomienkové stretnutie otvoril 
starosta obce PhDr. Martin ha-
laksa. Mgr. Sylvia hrdlovičová 
zo SNM–Múzea Ľudovíta Štú-
ra predniesla príspevok o živote 
a diele národného umelca. Jed-
notlivé vstupy boli spestrené ky-
ticou ľudových piesní v poda-
ní harmonikára pána Delinčáka 
z hrnčiaroviec nad Parnou. V po-
stave pána Delinčáka, oblečeného 
v tradičnom odeve z trnavského 
regiónu, akoby ožila jedna z mo-

delovaných krojovaných figúrok 
majstra Bizmayera. Pozreli sme 
si krátky dokumentárny film Spo-
mienka autora Mareka Šulíka. Po 
výborných košolnianskych pagá-
čikoch a vínku sme sa presunuli 
ku Kaplnke Panny Márie ustavič-
nej pomoci. tu sme si pripomenu-
li dielo s rovnakým názvom, kto-
ré Ignác Bizmayer vytvoril ako 
dar svojej milovanej rodnej obci. 
Plastiku Panny Márie sme vída-
vali každý rok, keď Múzeum Ľ. 

Štúra organizovalo 
tematické zájazdy 
Po stopách habá-
nov a neobišli sme 
ani Košolnú. Ignác 
Bizmayer plasti-
ku pred siedmimi 
rokmi zreštauro-
val a v plnej kráse 
ju môžu návštev-
níci Košolnej opäť 
vidieť na svojom 
pôvodnom mieste 
v kaplnke. Účastní-
ci spomienkového 
podujatia si mohli 
prezrieť tiež výsta-
vu fotografií Spo-
mienky na detstvo 
a mladosť Ignáca 
Bizmayera.
Majstre, česť Vašej 
pamiatke! (sh)Fo
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Čo prezradili matriky o prvých huncokároch
Keď sme sa pred rokmi rozhodli preskúmať najstaršie matri-
ky malokarpatských obcí s cieľom vyhľadať dôkazy o pôvode 
prvých horských ľudí v lesoch Malých Karpát, položili sme 
našim predkom tri základné otázky. Ako sa voláte? Kedy ste 
prišli do malokarpatských lesov a kde ste sa v nich usadili? 
Kde sa nachádza vaša pravlasť, z ktorej ste sa pred storočiami 
rozhodli odísť za prácou do Malých Karpát?

Na prvé dve otázky už pozná-
me odpovede. Širšia verejnosť 
sa s nimi bude môcť čoskoro 
oboznámiť v nami pripravovanej 
publikácii „čo prezradili matri-
ky o prvých horských ľuďoch – 
holzhackeroch v Malých Kar-
patoch“. Poodhaľujeme v nej 
časť doteraz nepreskúmanej 
minulosti huncokárskej his-
tórie. Na tretiu otázku pres-
né odpovede zatiaľ nepo-
známe, avšak sme sa k nim 
zase o kúsok priblížili. Vý-
skumom najstarších matrík 
sme postupne zistili identitu 
historicky najstarších hor-
ských ľudí v Malých Kar-
patoch. 
V odbornej literatúre sa ako 
začiatok éry osídľovania 
Malých Karpát nemecky 
hovoriacimi drevorubačmi uvá-
dza rok 1740 a prvá huncokárska 
svadba v roku 1753 v častej. Vo 
svojich odborných prácach uvá-
dzajú tieto roky viacerí autori, 
okrem iných aj F. J. Beranek a G. 
habáňová. V knihe „Kronika ro-
du hirner“ z roku 2013 jej autor 
Ladislav tačovský predpokladá 
skorší príchod prvých horských 
ľudí ako i možnosť, že tu už žili 
ako starousadlíci. V rokoch 2016 
až 2020 prebiehal na Filozofickej 
fakulte uCM v trnave výskum 
pod názvom „Projekt huncoká-
ri“, z ktorého ucelený zborník 
však doteraz nebol publikovaný.

jedným 
z prvých bol jozef 

aschenschwandtner
Naše občianske združenie pred-
nedávnom vydalo druhú pub-
likáciu, v ktorej genealogicky 
popisujeme rodinné a príbuzen-
ské vzťahy jednej z najstarších 
holzhackerských rodín z rodu 
Aschenschwandtner, ktorá žila 
v prvej polovici 18. storočia v ra-
čianskych, svätojurských a caj-

lanských lesoch a po roku 1750 
aj v častovských, sološnických 
a kuchynských horských usadlos-
tiach. Najstaršími zakladateľmi 
rodu boli Jozef Aschenschwan-
dtner, narodený okolo roku 1687 
a jeho manželka Kristína, naro-
dená okolo roku 1700. V prie-

behu viacročného výskumu mat-
rík sme objavili prvé písomné 
zmienky o približne 40 rodoch. 
Ich priezviská doslova „zasvieti-
li“ v matrikách, keďže sa v nich 
dovtedy nevyskytovali. Archív-
ne zápisy spočiatku neobsaho-
vali presné identifikátory pôvodu 
z hôr či drevorubačského povo-
lania, ako sú latinské poznámky 
„ex silvis“ – z lesov, „ex monti-
bus“ – z hôr, „lignicida“ – drevo-
rubač, či „holzhacker“ – drevo-
rubač a podobne. Po prvýkrát sa 
objavili vo svätojurskej matrike 
28. 12. 1728 – ex montibus, 30. 
3. 1729 – ex montibus lignici-
da a v račianskej matrike 17. 4. 
1734 – ex monte Reisenti. Na zá-
klade špecifických kritérií sme 
vyhľadali aj doteraz dobre „ukry-
tých“ prvých holzhackerov. Jed-
ným z nich bol Jacobus Fridrich 
– holzkacker, ktorý mal zapísa-
né povolanie v tvare hulzhoker, 
už 14. 9. 1734 na Cajle. Najstar-
ší dohľadaný zápis o narodení 
huncokárskeho dieťaťa Joannesa 
Mathiasa haua pochádza z 12. 5. 
1721 v Rači, ešte bez poznámky 

z hôr. Prvé huncokárske dieťa – 
Maria Paue(o)r, s poznámkou 
ex montibus, sa narodilo 28. 12. 
1728 vo Svätom Juri. Najstaršia 
dohľadaná huncokárska svadba 
sa konala 20. 8. 1731 v Pezinku, 
ešte bez poznámky z hôr, ale 25. 
1. 1735 v Rači sa už oženil Joan-
nes Cehlin, s poznámkou o pô-
vode – Austriacus ex montibus. 
Zistili sme, že príchod nemec-
ky hovoriacich drevorubačov do 
Malých Karpát z rôznych oblas-
tí vtedajšej habsburskej monar-
chie, nemeckých, moravských 
a českých území (Sudety), bol 

postupný, individuálny a prebie-
hal oveľa skôr, ako uvádzala od-
borná literatúra. 

Prvé obydlia 
horských ľudí

Prví horskí ľudia sa spočiat-
ku usádzali v lesoch nad Ra-
čou, Svätým Jurom a Pezinkom 
– miestna časť Cajla a Limba-
chom. Vo svätojurských archív-
nych zápisoch sa spomína loka-
lita „in sylvis Stomphensibus“ 
– stupavský les, ale aj les nad 
Neštichom, historickou časťou 
Svätého Jura – „ex silva Nes-
tichiensi“. o pár rokov neskôr, 
v roku 1740, aj lokalita nad Mod-
rou – „in sylva Modrensi ligna 
secantibus“. Nad Pezinkom žilo 
okolo 20 rodín už v rokoch 1730 
až 1740, hlavne v cajlanských 
lesoch. Známa je huncokárska 
usadlosť prezývaná Reisingerka, 
kde v tom čase mohlo žiť viace-
ro huncokárskych rodín. Boli to: 
Michael a Philipphus Reisinge-
rovci, a rodiny Schulpekommer, 
thon, tanglmayer, Biber a iné. 
Až druhá a tretia generácia pr-

vých horských ľudí sa v druhej 
polovici 18. storočia usadila 
hlavne v častovských lesoch, po 
roku 1775 v sološnických a v ku-
chynských až po roku 1785.

Pochádzali 
z rôznych rodov

Prví horskí ľudia pochádzali 
hlavne z rodov: Aschenschwan-
dtner, Cehlin, Flisposcher, For-
n(S)Berger, Fridrich, Friedl, 
hau, hartinger, Kretisch, Miller, 
Nay, Nigl, Schnobl, Schworzt, 
Scholpekommer, Schmidt, Sont-
ner, Steinecker, Reisinger, Re-

isenauer, tanglmar, trau-
tenberger, toferner, Volf, 
Vogner a iných. objavili 
sa aj nové, nemecky znejú-
ce priezviská, z čoho odvo-
dzujeme, že sa ich nositelia 
presídlili z pôvodnej prav-
lasti neskôr. Boli to hlav-
ne rodiny: Ekhardt, Frasz, 
Groshapel, hink, hirner, 
Mayerhofer, Najder, Spil-
ler, Szolinger a iné. Niektorí 
členovia svätojurských a pe-
zinských starousadlíckych 

rodín, s tradičnými huncokársky-
mi priezviskami, ale prevažne lu-
teránskej náboženskej konfesie 
sa v priebehu 18. storočia prav-
depodobne tiež začlenili medzi 
pôvodných, horských ľudí. Po-
chádzali z rodov Biber, Fridrich, 
Forster, Graus (Kraus), Gruber, 
haberl, hain, Kschil, Kschvant-
ner, Lintner, Schen, Volf a iných. 

Plánujeme navštíviť 
rodiská našich 

prapredkov
Z podrobného výskumu archív-
nych prameňov vyplynuli no-
vé poznatky o príchode prvých 
horských ľudí do oblasti Malých 
Karpát, na základe ktorých už 
vieme, že ich príchod bol indi-
viduálny, postupný a začal o ge-
neráciu skôr, ako sa doteraz vo 
všeobecnosti predpokladalo. Ve-
ríme, že v blízkej budúcnosti spo-
známe a navštívime miesta a ob-
ce, z ktorých pred viac ako 300 
rokmi prichádzali naši prví hun-
cokárski predkovia.

Alžbeta MIHALOVIČOVÁ, 
o.z. Potomkovia Huncokárov
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spomíname
čas neúprosne letí, nevráti čo nám vzal, ostali len 
spomienky a v srdci žiaľ. 3. júna 2022 uplynú dva 
roky, čo ma opustil môj drahý manžel, otec a ded-
ko Rudko Repiský. Kto ste ho poznali, spomínaj-
te s nami. Spomína manželka Marienka s rodinou.

Nezabudneme
Dňa 18. apríla sme si pripomenuli prvé výročie, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko 
Alojz Duban. Kto ste ho poznali, venujte mu s na-
mi tichú spomienku. S láskou spomína manželka 
a ostatná smútiaca rodina.

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

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa dňa 23. 4. 2022 prišli rozlúčiť 
s našim milovaným manželom, otcom a dedkom 
hubertom hrnčírom na jeho poslednej ceste do 
večnosti. Ďakujeme za úprimné slová útechy, kve-
tinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku osobitne ďakujeme všetkým členom Poľovníckeho zdru-
ženia harmónia. 

s láskou spomíname
Dňa 9. 5. 2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, sestra, svokra, bab-
ka, prababka, príbuzná a priateľka helena Galovi-
čová. ten kto ju poznal, nech spomenie si, ten kto 
ju mal rád, nezabudne... S láskou a úctou spomína 
rodina.

spomienka
odišiel tíško ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína kaž-
dý, kto ho mal rád. Dňa 6. 5. 2022 sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia Jána Vozníka. S láskou 
spomínajú deti Zuzana, Rasťo a Ingrid s rodinami.

spomíname
Dňa 8. 5. 2022 uplynul 1 rok, čo nás nečakane 
opustila naša drahá maminka a babka Mária Slo-
bodová. Je ťažké podať ruku osudu a zmieriť sa 
s ním. Slzy v očiach a v srdci žiaľ, čo drahé nám 
bolo, život vzal. Len ten, kto niekoho stratí vie, 
čo je bolesť a žiaľ. čas ale nevráti, čo vzal a čím ďalej ubieha, 
tým viac chýba nám. Plynie rýchlo, ale smútok zostáva a tá strata 
v srdci bolieť neprestáva. S láskou a úctou spomínajú deti Marian 
a Iveta, vnučka Nikolka a vnuk Franco, zať Salvatore a ostatná 
rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Nikdy ne-
zabudneme...

spomienka
Dňa 22. 5. 2000 uplynie 20 rokov, čo nás opustila 
naša manželka, mama, babka a prababka Irka Fle-
ischhackerová, rod. hýlová. Spomína smútiaca ro-
dina. Chýbaš nám. 

tichá 
spomienka
odišiel cestou, kde pôjdeme každý sám. Zostali 
len spomienky a prázdne miesto. Dňa 27. 5. 2022 
uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko, pradedko František Markovič. Spo-

mína manželka, syn František s rodinou, dcéra Jarmila s rodinou, 
sestra Marta s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

spomienka
odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brá-
na spomienok ostala dokorán. ten, kto Ťa poznal, 
spomenie si, ten kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne. 
Dňa 23. 4. 2022 uplynul rok čo nás navždy opus-
til náš milovaný Marián ochaba. S láskou spomína 
smútiaca rodina. 

Riadková 
inzercia

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

Tel.: 0915 977 517

Uzávierka MZ
Júnová uzávierka Modranských 
zvestí bude v stredu 15. 6. do 
12.00 h. Kontakt: zvesti@kc-
modra.sk, 0911 999 784. (red)

OPTIGEMINI

optika - hodinky

kontakt: 033 647 50 88

- predaj a servis
       - kvalitné 

      služby
           - nízke ceny

PONDELOK - PIATOK
08.00 - 13.30
14.00 - 17.30

Štúrova 69 
Modra (námestie)

Vajanského 1 
Modra (nemocnica)



18
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Nový ročník Otvorených viech odštartoval
Vinári Malokarpatska otvárajú svoje viechy. Privítajú vás kaž-
dý týždeň v piatok a sobotu až do konca augusta vo svojich piv-
niciach, podbrániach vinárskych domov, záhradách či viniciach. 
V každej vieche môžete ochutnať šesť vzoriek vína a drobný 
záhryz, ktoré sú v cene lístka a potom pokračovať voľne v de-
gustácii podľa aktuálnej ponuky a cenníka vinárstva. Na výber 
sú viechy vo Sv. Jure, Pezinku, Modre, Šenkviciach, Vinosadoch 
aj Limbachu. Lístky sú už v predaji na www.otvorene-viechy.sk.

organizátor otvorených viech – 
oblastná organizácia cestovné-
ho ruchu Malé Karpaty pripra-
vuje pre všetkých milovníkov 
vína niekoľko noviniek. „V pro-
filoch vinárstiev v e-shope na-
príklad pribudol tip na ubyto-
vanie pre všetkých, 
ktorí nechcú riešiť 
dopravu a majú chuť 
zostať v Malokarpat-
skom regióne na ví-
kend. Popri individu-
álnych návštevníkoch 
sa tento rok zameria-
me aj na firemných 
klientov a špecialitou 
bude možnosť daro-
vať lístok na viechy,“ 
hovorí výkonná riadi-

teľka organizácie Zuzana tichá. 
„Teambuilding vo viechach je 
skvelý nápad. Pre firmy orga-
nizačne zabezpečíme všetko 
potrebné, vrátane ubytovania 
a dopravy. Stačí si len vybrať 
konkrétnu viechu, vyplniť krát-

ky dotazník, ktorý čoskoro pri-
budne na našom webe a my sa 
už o všetko postaráme. Takto 
jednoducho bude fungovať aj 
darovanie lístkov na viechy pre 
„individuálov.“ V e-shope klik-
nete na hodnotu darčekového 
poukazu, napíšete meno obda-
rovaného a dátum, kedy mu má-
me poukaz doručiť. Je to pekný 
darček, ktorý vínkari určite oce-
nia.“ 
Viechy sú doplnkom veľkých 
vinárskych podujatí a alternatí-
vou pre všetkých, ktorí vyhľa-
dávajú komornejšiu atmosfé-

ru a osobný prístup. 
„Spoznajte príbehy 
vinárov Malokar-
patského regiónu, 
ktorí sa vám budú 
v otvorených vie-
chach osobne veno-
vať. Každá ochutnáv-
ka sa začína o 18.00 
a prebieha priamo 
v pivnici, v podbrání 
vinohradníckeho do-
mu, vo vinici alebo 

v záhrade v závislosti od vybra-
ného vinára. Po degustácii za 
zakúpený lístok môžete pokra-
čovať v ochutnávke ďalej podľa 
aktuálnej ponuky a cenníka vi-
nárstva až do zatvorenia viechy 
o 21.00. Počet miest je obme-
dzený, preto odporúčame lístky 
kúpiť v predstihu cez e-shop na 
www.otvorene-viechy.sk.“ 
otvorené viechy v minulos-
ti umožňovali vinohradníkom 
a vinárom Malokarpatského re-
giónu za vopred dohodnutých 
podmienok predávať vo svo-
jich príbytkoch víno a výrob-
ky z hrozna. Právo výčapu vína 
patrilo v uhorsku ku kráľov-
ským právam. Po roku 1948 bo-
li viechy postupne utlmované až 
úplne zakázané. Projekt otvo-
rené viechy, ktorý zastrešuje 
ooCR Malé Karpaty na túto 
tradíciu nadviazal a snaží sa ob-
noviť výčap vína pod viechou.
Projekt otvorené viechy je rea-
lizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstav-
by SR. (ts)

Ľudia z Modry, 47. 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. 

Predsedníčka OZ Kráľovan 
Mária Ružeková (66) 

ozdobou mnohých kultúrnych podujatí 
v našom meste sú ženy z Kráľovej z ob-

čianskeho združenia Kráľo-
van v krásnych krojoch. už 
18 rokov udržiavajú miestne 
zvyky a tradície, môžete ich 
vidieť ako pochovávajú basu 
na fašiangovej zábave, pečú 
smotanové a slivkové osúchy, 
vianočky, robia frkacule a kra-
ľovanské pagáčiky, zdobia va-
jíčka na Veľkú noc. organizujú 
výstavu Plody zeme, na kto-
rej vždy obdivujeme zeleninu, 
ovocie či kvety, ktoré sa ľu-
ďom podarilo vypestovať v zá-
hradách. 
Celoročne majú veľa aktivít 
a počas svojich folklórnych vy-
stúpení vedia urobiť skvelú zá-
bavu. „Dramaturgom, scená-
ristom aj moderátorom našich 

vystúpení je Jožko Šimeček. Nápady čerpá 
z vinársko-vinohradníckeho prostredia aj 
z bežného života. Vďaka nemu sa nám vždy 
podarí ľudí rozosmiať a vytvoriť príjemnú 
atmosféru na podujatiach,“ hovorí Mária 
Ružeková. Najbližšie sa s členmi združe-
nia môžete stretnúť na Kráľovskom hodo-
vaní v sobotu 4. júna. Svoje kroje ženičky 
z Kráľovej prezentujú pri rôznych oficiál-
nych príležitostiach, výročiach a slávnos-
tiach ako sú už spomínané Kráľovské ho-
dovanie, Modranské vinobranie, kladenie 
vencov či výročia významných osobností. 
Všetko sú originály, ktoré sa v kraľovan-
ských rodinách dedia. „Každý jeden kúsok 
je vzácny, pretože sa viaže na konkrétne 
osoby, ktoré sme poznali. Prvý kroj som 
dostala v rodine môjho manžela. Za mno-
hé vďačím nielen ja, ale aj ostatné členky 
folklórnej skupiny pani Zuzane Knapkovej 
a Ľudmile Galášovej, ktoré nás v začiat-
koch naučili, ako si máme kroje správne 
obliekať a ako ich udržiavať, aby sa za-
chovali.“ V oZ Kráľovan sa snažia viesť 
k folklóru mladú generáciu, vrátane vlast-
ných detí a naučiť ich všetko čo vedia, aby 
zvyky a tradície pretrvali. My len dúfame, 
že sa to podarí a našu kultúrnu identitu ni-
kdy nestratíme. Zuzana TICHÁ Fo
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Ahojte, cyklistky a cyklisti
Konečne po dvoch rokoch pan-
démie môžeme pokračovať 
v xIII. ročníku cyklistickej ča-
sovky na Zošku. Za podpory 
mesta Modry a dobrých sponzo-
rov sa môžete tešiť na pekné ce-
ny v tombole. Celkový víťaz zís-
ka Putovný pohár priamo z rúk 
primátora Modry.
Kto má záujem zmerať si sily 
v časovke do vrchu jednotliv-

cov, nech príde v nedeľu 31. 7. 
2022 o 8.30 hod. do harmónie, 
reštaurácie Bowling. V deň ko-
nania bude prebiehať registrácia 
pretekárov v siedmich kategóri-
ách. 
Všetky informácie nájdete prie-
bežne na www.sportreport.sk 

Peter MAJDA, 
AŠK Sportreport 

Pezinok

Jakubec získal dva tituly majstra 
Slovenska a pridal striebro z ME

Sezónu 2022 odštartoval Kristi-
án Filip Jakubec po náročnej prí-
prave 26. marca ziskom junior-
ského titulu majstra Slovenska 
v kategórii do 93 kg. Na súťaži, 
ktorá sa konala na Záhorí v Ro-
vensku sa mu podarilo zvládnuť 
v drepe 300 kg, v tlaku na lavič-
ke 170 kg a v mŕtvom ťahu 275 
kg.
Druhý titul získal na Majstrov-
stvách Slovenska v tlaku na la-
vičke v Partizánskom, opäť vý-
konom 170 kg v tlaku na lavičke. 

Po splnení nominačných li-
mitov na majstrovských sú-
ťažiach ho čakali juniorské 
Majstrovstvá Európy v silo-
vom trojboji, ktoré sa konali 
v dňoch 3. až 8. mája v Plzni. 
Pre Kristiána to je vyvrchole-
nie jarnej časti sezóny. Kiko 
na súťaži potvrdil dobrú for-
mu, avšak medailové umiest-
nenie v trojboji mu ušlo ,,len“ 
o 15 kg. Zato sa mu podarilo 
vybojovať aspoň striebornú 
medailu v mŕtvom ťahu výko-
nom 272,5 kg. V drepe zvlá-
dol 295 kg a v tlaku na lavičke 
182,5 kg, čo stačilo na koneč-
né 4. miesto v trojboji.

(dd)

Časovka Ivana Červenku na Zošku
až ku hviezdam

31. 7. 2022

XIII. ročník

Všetky bližšie informácie
o akcii nájdete na stránke

www.sportreport.sk

Filmový kabinet deti zaujal
Sériu vzdelávacích prednášok a workshopov s názvom Filmový kabinet deťom zor-
ganizovalo modranské Kino Mier v spolupráci s ASFK – Asociácia Slovenských Fil-
mových Klubov. Celkovo sa na siedmich stretnutiach zúčastnilo 140 detí zo škol-
ských klubov pri ZŠ Vajanského a Štúrova, žiaci 1. a 2. ročníkov. 

„Filmový kabinet je primár-
ne určený pre žiakov a pe-
dagógov prvého stupňa zá-
kladných škôl. Koncepcia je 
navrhnutá tak, aby deti do-
stali hravou formou všetky 
informácie o animácii a slo-
venských tvorcoch, ktorí tvo-
ria animované filmy. Cieľom 
projekcie je overiť si nado-
budnuté skúsenosti a infor-
mácie. Praktickú zručnosť 
napokon deti spolu s lektor-
kami predvedú na tvorivom 

workshope“, vysvetľuje dramaturg kina Ro-
man Zatlukal. Kabinet je pre lepšiu interak-
ciu s lektormi pripravovaný pre 20 členné 
skupiny. Z ŠKD Vajanského sa ho zúčastnili 
tri skupinky a z ŠKD pri ZŠ Ľ. Štúra to boli 

až štyri skupiny. 
Projekt oboznamuje de-
ti s významom animácie 
a učí ich rozpoznať animo-
vaný film. Dozvedajú sa 
tiež o rôznych druhoch ani-
mačnej techniky aj o tom, 
kto a akými postupmi ani-
movaný film vytvára a ako 
jednotliví tvorcovia filmu 
navzájom spolupracujú. 
Súčasťou edukácie sú ukáž-
ky rôznych zaujímavých 
rekvizít. (red)
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Kultúra v Modre má opäť zelenú!
Zabaviť sa, niečo sa naučiť, oddýchnuť si, prečítať alebo nie-
čo nové sa dozvedieť, vypočuť si. Aj o tom všetkom je kul-
túra. Posledné mesiace prežívala nie veľmi dobré obdobie. 
Našťastie karta sa obrátila a po uvoľnení všetkých epidemio-
logických opatrení má aj kultúra v Modre opäť zelenú. 

Gestor kultúry v meste Kul-
túrne centrum Modra sa dostal 
do zabehnutých koľají a už te-
raz majú kolegovia plné ruky 
práce. Najbližšie chystajú ob-
ľúbené veľké podujatia, ako 
Modranský piknik, Kráľovské 

hodovanie či dokonca septem-
brové Vinobranie. Knižnica aj 
kultúrny dom privítalo už nie-
koľko hostí. Medzičasom pri-
šla na besedu Veronika Šiku-
lová, konali sa viaceré aktivity 
na podporu ľudí utekajúcich 

z bombardovanej ukrajiny. 
ožil aj Klub za oponou, ko-
morné miesto stretnutí s hud-
bou. Veľkonočné tvorivé diel-
ne spestrilo vystúpenie detí 
z DFS Magdalénka. Spomedzi 
viacerých boli prvými lasto-
vičkami na pódiách v Kultúr-
nom dome česká hudobníč-
ka Lenka Filipová, skupina 
Banda, Para, Ľahká múza či 
divadlo Ludus. Svoju novú 
zbierku Luna Silva predstavi-

la modranská poetka Ľubomí-
ra Miháliková. 
Leto sa blíži. otvorí ho obľú-
bený festival bábkových di-
vadielok Rozprávková Modra 
a viaceré podujatia v obľú-
benej Letnej čitárni Mestskej 
knižnice. Na kultúrne leto sa 
môžete tešiť tradične v radni-
ci, kostole a nebude chýbať 
ani letné Kino pod hviezda-
mi. Sledujte aktuálny program 
podujatí na stránke www.kc-
modra.sk alabo na poslednej 
strane v každom vydaní Mod-
ranských zvestí. (jk)
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PROGRAM
13.00 otvorenie hodov
13.05 vystúpenie detí
 z modranských MŠ a ZŠ
15.00 Divadlo Šibe – Prešporské
 rozprávky /divadlo pre deti/

15.45 Kráľovská lajdinontka
 – vyhodnotenie súťaže
16.00 Detský folklórny súbor
 Magdalénka
17.00 Alegorický sprievod
18.00 Prospektori /country music/

19.30 Raphael Wressnig
 & the Soul Gift Band /AT, IT/
 /funk, soul, R&B/

21.00 ZVA 12-28 Band
/blues, world music/

22.30 Stará škola
 – The Old School Band
 /blues, rock/

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
sobota 4. jún 2022 

10.00 – 11.00 Kráľovská lajdinontka 2022
– tradičná súťaž v pečení pre všetky gazdinky
a pekárov. Tento rok súťažíme v pečení pagáčov, 
ktoré môžu byť kysnuté, tvarohové, zemiakové, 
škvarkové a ľubovolnej veľkosti. Odovzdávanie 
pagáčov v kultúrnom dome Modra – Kráľová. 

14.00 – 16.00 Škola frkacúl – ženy z OZ Kráľovan
vás naučia „fŕkať“ tradičnú kraľovanskú cestovinu
do sviatočnej polievky. Prisadnite si k spoločnému
stolu a zapojte sa do práce.  

14.00 / 17.30 / 19.00 Komentované prehliadky
„Zelený les“ – pietne miesto obetiam holokaustu. 
Prebiehajúca výstava HUMANS OF FJÚŽN

nedeľa 5. jún 2022 

9.00 Svätá omša v rímsko-katolíckej Kaplnke
sv. Michala  

9.00 Svätodušné služby Božie so spoveďou
a s Večerou Pánovou, Evanjelický kostol
v Modre – Kráľovej

piatok / sobota / nedeľa – kolotoče

kcmodra.sk

4. JÚN 2022
MODRA ~ KRÁĽOVÁ
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Kultúra vás čaká aj v lete
Kultúrne centrum Modra 
v spolupráci s mestom Modra 
a ďalšími občianskymi združe-
niami opäť pripravujú bohatú 
ponuku podujatí počas letných 
mesiacov. Centrom diania bu-
de aj tento rok nádvorie histo-
rickej radnice na Štúrovej 54, 
ale zavítame aj do Nemeckého 
evanjelického kostola a na ďal-
šie miesta nášho mesta. Pripra-

vujeme pre vás koncerty, di-
vadelné predstavenia, detskú 
letnú čitáreň a nebudú chýbať 
ani mestské festivaly v au-
tentickom prostredí maleb-
nej Modry. Podrobný program 
prinesieme už čoskoro a pev-
ne veríme, že si Kultúrne leto 
v našom meste opäť zamiluje-
te. tešíme sa na vašu návštevu. 

Ján SKLENÁR

Letnú čitáreň otvoríme už v júni
Letná čitáreň a jej programy sa stali za posledných pár rokov 
súčasťou Kultúrneho leta v Modre. Čitáreň nájdete v sused-
stve kultúrneho domu označenú žltým logom. Pre verejnosť 
bude otvorená každý štvrtok od 16. júna do 25. augusta v čase 
od 10.00 do 18.00. Bude k dispozícii pre všetkých návštevníkov, 
nielen pre členov mestskej knižnice. Poskytne vám príjemný 
priestor na relax, čítanie, trávenie voľného času s deťmi. K dis-
pozícii budú zaujímavé knihy pre všetky vekové kategórie, ča-
sopisy vrátane detských, hry, pieskovisko, hojdacia sieť a dobrá 
káva od modranskej pražiarne Ebenica Coffee.

Svojou programovou skladbou 
sú podujatia čitárne zamerané 
najmä na rodiny s deťmi. Letnú 
čitáreň otvorí modranská au-
torka Veronika Šikulová a Da-
do Nagy. Spoločne predstavia 
knihu Líštičky majú rady teplo, 
ktorá aktuálne vychádza. otvo-
renie sa bude konať 16. júna 
o 18.00.

Program v mesiacoch jún–
august 
• 16. 6., 18.00: Líštičky majú 
rady teplo, diskusia a auto-
gramiáda s Veronikou Šiku-
lovou, moderuje Dado Nagy 
• 23. 6. o 18.00: Deti z fa-
ry, diskusia o rovnomen-
nej knihe s autorkou Soňou 
Bulbeck Lužinovou a Evou 
oslíkovou
• 7. 7. o 17.00: Recept na le-
va, divadelné predstavenie 
pre deti, účinkuje Divadlo Fí
• 14. 7. o 17.00: Priateľ na 

tri, bábkové predstavenie na 
motívy knižky Kláry Jarunko-
vej, účinkuje Sidi Féderová
• 21. 7. o 10.00: Plstenie v zá-
hrade, workshop pre veľkých 
i malých
• 28. 7. o 10.00 – 18.00: Letný 
knižný antikvariát, predaj an-
tikvariátnych kníh za výborné 
ceny
• 4. 8. o 18.00: Popoludnie 
s tulákom Lakim alebo Lakiho 
Mestečko, divadlo a workshop 
pre rodiny s deťmi. Pozor! Bu-
deme sa túlať celé popoludnie, 
účinkujú Divadlo ZkuFraVon 
a Veronika hajdučíková
• 18. 8. o 17.00: Max a Lea, di-
vadelné predstavenie pre deti, 
účinkuje Divadlo ŠiBe
• 25. 8. o 10.00: Za oponou, 
divadelný workshop pre deti, 
účinkuje Divadlo Fí
Programy Letnej čitárne z ve-
rejných zdrojov finančne pod-
poril Fond na podporu umenia.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica 
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Rozprávková Modra 2022
Návrat k prírode, svet rozprávok a fantázie...
Aj tak by sme mohli nazvať 10. ročník komorného bábkového 
festivalu Rozprávková Modra 2022. Bábkari a rozprávky ča-
kajú na malých a veľkých divákov v sobotu a v nedeľu popo-
ludní 25. a 26. júna 2022 od 12-tej hodiny v parku pred Kul-
túrnym domom Ľudovíta Štúra v Modre. 

V Rozprávkovej Modre bu-
dú tento rok kraľovať a vlád-
nuť nielen čarovné marionety 
a bábky, bude to predovšetkým 
zelená farba. Jasnozelená, sma-
ragdová, tyrkysová, hrášková 
a olivová, presne taká ako naša 
planéta, na ktorej nám všetkým 
záleží. Počas dvoch nezabud-
nuteľných dní uvidíte príbeh 
zajka Kajka a hadíka Vladíka 
prebývajúcich v divadle Kasia, 
spoznáte najmenšieho zo Sá-
mov s divadlom českosloven-
ské klacky, s divadlom Crocus 
navštívite kačky rapotačky a di-
vadlo Cililing vám opäť preroz-
práva dávny príbeh nezbedného 

Pinoccia. Ako kaž-
doročne sa stretneme 
aj s flašinetom a ma-
rionetovým tyjátrom 
Ivana Gontka. 
čo by bola Rozpráv-
ková Modra bez roz-
právok pána Mrkvičku 
a ďalších zaujímavých 
čitateľov, pri ktorých 
sa tak dobre vylihu-
je v poduškách? už 
teraz sa tešia na všet-
kých poslucháčov. Na 
festivale sa tento rok 
predstavia aj malí her-
ci zo Základnej ume-
leckej školy v Mod-

re a to hneď v troch skvelých 
predstaveniach. Mimi a Líza, 
Malý princ a v príbehu jednej 
nezvyčajnej rodiny. Divadelný 
maratón uzavrie poetický prí-
beh divadla Agapé, More.

Náš zelený festival bude oko-
renený zaujímavým rozpráva-
ním, ako môžeme pomôcť na-
šej planéte, Modruška tatiana 
Šulíková vás naučí vyrobiť 
si netradičné prírodné bábky 
a otvorí opäť svoju magickú 
kuchyňu a guvernantka Ma-
ruška Kratochvílová všetkým 
priblíži tajomstvá prírody. Na 

svoje si prídu aj mi-
lovníci dobrôt, mali-
noviek a maškŕt, dô-
ležité je priniesť si 
so sebou len dobrú 
náladu.
Rozprávková Mod-
ra 2022 je tu, stačí 
len prísť! Podrob-
ný program nájdete 
na stránkach orga-
nizátorov podujatia 
www.modranska-be-
seda.sk a v udalosti 
na fb Modranská Be-
seda.

Agáta ŠIKULOVÁ 
PETRAKOVIČOVÁ

Letné tábory
Nájdi sa (1. – 5. 7.)

tábor pre deti od 8 do 15 rokov. 
Máš rád prírodu, beh a hlavola-
my? Cítiš sa dosť odvážny zo-
brať do ruky mapu a ísť do le-
sa na vlastnú päsť? Chceš vedieť 
vždy trafiť do cieľa? Cena pre 
členov SCVč: 90 €, pre nečle-
nov: 100 €. Vedúce tábora: L. 
a E. ondovčíkové.

Po stopách dobrodruha 
(18. – 22. 7.) 

Pre deti od 7 do 11 rokov. „hej! 
Pomôžeš mi dokončiť moju 
misiu? Potrebujem šikovných 
pátračov, ktorí sa neboja žiadnej 
výzvy‘‘ (zaznelo z nahrávky).
Pridaj sa do nášho tímu. Kaž-
dý deň ťa čaká nový zážitok 
aj mimo táboriska s indíciou 
a kľúčom k vylúšteniu mapy 
Dobrodruha. Spoznáš nových 
kamarátov, zažiješ veľa zába-
vy a okúsiš, aké to je byť pra-
vým pátračom. Cena pre členov 
SCVč: 100 €, pre nečlenov: 110 
€. Vedúce tábora: A. Dubovská, 
K. Kasová. 

týždeň remeselných 
workshopov 
(25. – 29. 7.)

Pre deti od 9 do 16 rokov. ča-
ro vlastného dotyku s kovom, 
drevom, hlinou, vytváranie 
z týchto materiálov, uplatnenie 
vlastnej fantázie pri narábaní 
s rôznymi materiálmi – toto po-
núkne deťom tento týždeň, zá-
žitky z procesu tvorenia a spo-
znanie jednotlivých materiálov 
a ich vlastností. okrem toho bu-
de dosť času i na spoločné hry 
a relax v areáli SCVč. Cena pre 
členov SCVč: 100 €, pre nečle-
nov: 110 €.

Glória 
(8. – 12. 8.) 

Pre deti od 6 rokov. „V obľube 
je človek, čo sa zľutúva a rád 
pomáha“ (ž 112, 5). týždeň pl-
ný radosti, vďačnosti, pokoja 
a lásky. tento rok sa bude tá-
bor Glória niesť v duchu vzá-
jomnej Pomoci preukazovanej 
človekom človeku. Navštívime 
aj miesta veľkej viery našich 

predkov. Počas celého týždňa 
budeme vnímať možnosti po-
máhania si navzájom a v rea-
lite ich testovať. Popri tom sa 
spolu zabavíme, zašportujeme, 
zasúťažíme, spoznáme nových 
kamarátov, vytvoríme si krás-
ne veci na pamiatku. Všetko čo 
robíme, robíme na slávu Božiu. 
Cena pre členov SCVč: 70 €, 
pre nečlenov: 80 €. Vedúce tá-
bora: sr. Caritas, Z. Polonská, 
B. oravcová.

Rozprávkovo 
(15. – 19. 8.)

Pre deti od 5 do 9 rokov. Milu-
ješ rozprávky? A chcel/a by si 
sa v nejakej objaviť? A skúsiť si 

rolu princeznej, rytiera, či krá-
ľa zvierat? tak neváhaj a príď 
s nami naštartovať tie najlepšie 
prázdniny. čaká ťa skvelá zába-
va, veľa nových zážitkov, hier 
a nové kamarátstva. už teraz sa 
na teba tešíme! Cena pre členov 
SCVč: 90 €, pre nečlenov: 100 
€. Vedúce tábora: A. Dubovská, 
K. Kasová.
Prihlasovanie telefonicky na 
čísle 647 07 02, 0903 321 273 
alebo mailom: cvcmodra@
gmail.com. Prihlášky sú k dis-
pozícii na www.scvcmodra.sk. 
Vyplnené je možné ich poslať 
mailom a zároveň originál vho-
diť do schránky Centra na bráne 
na Štúrovej ulici. (cvč)
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Kultúrne podujatia v júni
1. 6., 18.00 h: Koncert populárnej hudby, 
koncert žiakov ZuŠ Modra, miesto: KD Mod-
ra, organizátor: ZuŠ Modra

2. 6., 18.00 h: Literárna revue s Dadom Na-
gyom, miesto: Mestská knižnica, organizátor: 
KC Modra, vstup voľný

2. – 4. 6. 2022: Feliber Poetry, medzinárod-
ný festival poézie, miesto: Pezinok, Modra, or-
ganizátori: Malokarpatská knižnica Pezinok, 
LIC, SNG Schaubmarov mlyn, Mesto Modra, 
SNM–Múzeum slovenskej keramickej plasti-
ky 

3. 6., 17.00 h: Absolventský koncert Literár-
no-dramatického odboru ZUŠ, miesto: KD 
Modra, organizátor: ZuŠ Modra

4. 6., 13.00 – 24.00 h: Kráľovské hodovanie, 
tradičné hody a zábava od obeda do polnoci, 
miesto: Kultúrny dom a priľahlé ulice, Mod-
ra–Kráľová, organizátori: KC Modra, Mesto 
Modra, oZ Kráľovan

4. 6., 9.00 – 18.00 h: Vínový trh, združenie 
Víno z Modry pripravilo ďalší zo série trhov 
na modranskom, námestí. Spoluorganizáto-
ri: Mesto Modra, tržnica Nivy

6. 6., 19.00 h: The Beatles večer, koncert 
žiakov ZuŠ Modra, miesto: Kino Mier 
Modra, organizátor: ZuŠ v Modre, KC 
Modra, vstupné: dobrovoľné

14. 6., 17.00 h: Galaktické vedomie, uve-
denie knihy spojené s besedou a progra-
mom, miesto: KD Modra, organizátor: Mo-
nika Jakubeczova

15. 6., 18.00 h: Záverečný koncert absol-
ventov ZUŠ, miesto: KD Modra, organizá-
tor: ZuŠ Modra

16. 6., 18.00 h: Líštičky majú rady teplo, 
diskusia a autogramiáda s Veronikou Šiku-
lovou, moderuje Dado Nagy, miesto: Letná 
čitáreň, organizátor: KC Modra

17. 6., Modra – hlavná stanica/Modran-
ská železnica, organizátor: petterbittner@
gmail.com

23. 6., 18.00 h: Deti z fary, diskusia o kni-
he, miesto: Letná čitáreň, organizátor: KC 
Modra

24. 6., 18.00 h: Otvorenie Kultúrneho leta 
2022 – One Day Jazz Festival. V súčasnos-
ti považovaný za stálicu etablovaných festi-
valov na medzinárodnej úrovni. Po prvýkrát 
zavíta aj do Modry. Miesto: nádvorie histo-
rickej radnice, Štúrova 54, organizátor: Mu-
sic Gallery s.r.o., KC Modra

25. – 26. 6.: Rozprávková Modra 2022, 
10. ročník komorného bábkového festivalu, 
miesto: park pri Kultúrnom dome v Modre, 
organizátor: Modranská beseda

Príbeh modranskej keramiky – výmenná 
výstava v Nórsku, projekt ClayDay, miesto: 
Múzeum slovenskej keramickej plastiky, 
Kukučínova 15, organizátor: SNM–MĽŠ 
v Modre (jún– september).

Zmena programu vyhradená! (kc)
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