
Nórsko–slovenské sympózium umelcov v Majolike
Prebiehajúci projekt financovaný z Grantov EHP s názvom 
Deň hliny – Čaro hliny, ktorého cieľom je priniesť keramiku 
a porcelán do každodenného života, pokračoval aj v priebe-
hu júna hneď viacerými aktivitami. V Modre sme privítali 
zástupkyne nórskeho partnera projektu Telemark museum 
i pobočky Porseleensmuset – špecializovaného múzea porce-
lánu. V priestoroch SNM–Múzea Ľudovíta Štúra, Múzea slo-
venskej keramickej plastiky pripravili výstavu, ktorá prezen-
tuje úžitkový porcelán priamo z nórskeho Porsgrunnu. 

Druhou aktivitou bolo Sym-
pózium umelcov v priestoroch 
tradičnej výrobnej keramic-
kej dielne Slovenskej ľudovej 
majoliky. S fabrikou na výro-
bu porcelánu ju spája viac ako 
135-ročná tradícia práce s hli-
nou a práve vďaka projektu 
taktiež vzájomná výmena in-

špirácií a skúseností. Majolika 
privítala troch umelcov z Nór-
ska a štyroch zo Slovenska, 
ktorí tvorili od pondelka 13. 
do piatku 17. júna. Bolo úžas-
né sledovať spoluprácu i spo-
ločné hľadanie inšpirácií, pri-
čom rozdielny jazyk umelcov 
nebol žiadnou prekážkou. Té-

mou sympózia bola keramika 
vo verejných priestoroch – pre-
to umelci pracovali s keramic-
kými dlaždicami i tabuľkami 
na dom, maľovali na veľkú vá-
zu aj tanier. Všetky diela budú 
prezentované na spoločnej vý-
stave počas Modranského vi-
nobrania 2022. O presnom ter-
míne a mieste výstavy budeme 
čoskoro informovať.
Súčasťou sympózia umelcov 
bolo i niekoľko sprievodných 
aktivít – návšteva Blu : Galle-
ry, otvorenie výstavy História 
a budúcnosť fabriky porcelá-
nu v Porsgrunne aj prezentácia 
dizajn manuálu pre historické 
centrum Modry. Tvorba dizajn 

manuálu je jedným z výstupov, 
ktoré zabezpečuje mesto Modra 
ako partner projektu Deň hliny 
– Čaro hliny. Žiadateľom pro-
jektu je SNM–Múzeum Ľudo-
víta Štúra–Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky, partner-
mi Telemark museum a mesto 
Modra. Projekt získal grant z Is-
landu, Lichtenštajnska a Nórska 
v sume 199 900 eur prostred-
níctvom grantov EHP. Projekt 
je spolufinancovaný v sume 29 
985 eur z prostriedkov štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. 
Cieľom je podpora kapacít kul-
túrnych aktérov a podpora prá-
ce s publikom. 

Miroslava KIŠOŇOVÁ
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Z atmosféry sympózia umelcov
Počas piatich júnových dní (13. 
– 17. 6.) tvorili na medzinárod-
nom sympóziu v modranskej 
Majolike (SĽM) na Dolnej ulici 
traja umelci z Nórska a štyria zo 
Slovenska na tému Keramika vo 
verejnom priestore. Pod rukami 
maliarov postupne vznikali ke-
ramické diela, ktoré budú po vý-
pale odprezentované na výstave 
sprístupnenej počas Modranské-
ho vinobrania v septembri. (jk)
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Leto na Zochovej chate
Letná sezóna začala na mestskom kúpalisku na Kalinčiakovej 
ulici a zároveň na Zochovej chate v areáli vodnej nádrže. Mesto 
Modra ju pred sezónou dalo vypustiť, vyčistiť a znova napustiť 
tak, aby nebol narušený životný cyklus vodných živočíchov. 

„Spolupracujeme s CHKO 
Malé Karpaty, snažíme sa 
o ochranu biodiverzity v tejto 
lokalite a vyzývame k tomu aj 
návštevníkov. Žaby sú zákonom 
chránené a sú neoddeliteľ-
nou súčasťou miestnej fauny. 
V čase rozmnožovania, počas 
vývoja, sú prirodzenou súčas-
ťou vodnej plochy,“ vysvetľu-
je Iveta Krčmárová z referátu 
investícií Msú Modra. „V are-
áli vodnej nádrže sme osadili 
sprchu, k dispozícii je fontán-
ka s pitnou vodou a kabínka 
na prezliekanie. Na pieskovom 
ihrisku si návštevníci môžu za-
hrať plážový volejbal. Dlho 
očakávanou novinkou je buf-
et, ktorý sprevádzkujeme spolu 
s verejným WC. Stavba je do-
končená a čaká na kolaudáciu. 

Po schválení v mestskom zastu-
piteľstve bufet odovzdáme do 
prenájmu víťazovi súťaže, kto-
rý bude bufet prevádzkovať.“
Pripomeňme si pokyny pre 
návštevníkov vodnej nádr-
že Modra – Piesok prijaté 
Všeobecne záväzným nariade-
ním č. 6/2020. Každý návštev-
ník je povinný dbať na ochranu 
a bezpečnosť vlastného zdravia 
ako aj na ochranu a bezpečnosť 
ostatných. Dodržiavať čistotu 
a poriadok v okolí vodnej nádr-
že na miestach, kde sa zdržuje.

Je zakázané:
• Znečisťovať vodu, odhadzo-
vať odpadky mimo priestorov 
na to určených a znečisťovať 
areál vodnej nádrže.
• Hádzanie kameňov, dre-

va, odpadu a iných predmetov 
(konzervy, fľaše, plasty...) do 
vodnej nádrže.
• Pohyb detí do 12 rokov bez 
dozoru dospelej osoby v blíz-
kosti vodnej nádrže.
• Kúpanie psov, iných zvierat 
a ich venčenie v okolí vodnej 
nádrže.
• Člnkovanie na vodnej nádr-
ži.
• Lovenie rýb.
• Vstupovať na lávku na vod-
nej nádrži.
• Manipulovať s ostrými 

a sklenými predmetmi, ktoré 
sa môžu rozbiť a tým spôsobiť 
zranenia, s nebezpečnými, che-
mickými a výbušnými látkami, 
s látkami nebezpečnými pre 
prírodné prostredie.
• Zakladať alebo udržiavať 
otvorený oheň.
• Stanovať v okolí 500 m od 
vodnej nádrže.
• Odstavovať motorové vo-
zidlá a obytné prívesy v blíz-
kosti vodnej nádrže.
• Poškodzovať terénne úpravy, 
zeleň, flóru a faunu. (zt)

Prázdniny na letnom 
kúpalisku
Pre horúce počasie predĺžilo 
mestské kúpalisko na Kalinčia-
kovej ulici otváracie hodiny.

Prázdninový režim
Pondelok 11.00 – 20.00 h
Utorok až nedeľa 9.00 – 
20.00 h

Celodenný vstup pre deti do 3 
rokov: zdarma, deti od 3 rokov 
do 10 rokov: 2 eurá, dôchodco-
via, ZŤP: 2 eurá, mládež a do-
spelí: 3 eurá, vstup po 17.00 h 
1 euro, sezónna permanentka: 
50 eur na osobu, ležadlo 3 eurá 
na deň. (red)
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Nebezpečenstvo vzniku požiarov 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pez-
inku vyhlásilo od 30. júna 2022 čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pás-
me (50 m od hranice lesného pozemku). 

Letné horúčavy zvyšujú riziko 
požiarov v prírode. V dôvodu 
vysokých teplôt a aktuálnych 
klimatických pomerov je až do 
odvolania zakázané:
• vypaľovať porasty bylín, krí-
kov a stromov,
• zakladať oheň v priesto-
roch alebo na miestach, kde by 
mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
• spaľovať horľavé látky na 
voľnom priestranstve v ča-
se zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru.
Leto je nielen časom prázdnin 
a dovoleniek, ale i obdobím 
dlhotrvajúceho suchého poča-
sia. Návšteva lesa býva spojená 
s opekaním. aj mimo času zá-
kazu zakladania ohňa je dôleži-
té pamätať na známe: „oheň je 
dobrý sluha, ale zlý pán“. Z ma-

lého ohníka sa môže stať neza-
staviteľný živel, spôsobujúci 
obrovské škody. Hasiči upo-
zorňujú, že je zakázané fajčiť 
alebo používať otvorený oheň. 
Práve v tomto období dozrie-
va aj úroda na poliach. Či už sa 

človek nachádza v lese, na po-
liach alebo lúkach, je dôležité 
uvedomiť si dôsledky svojho 
konania. aktuálne bolo zazna-
menaných niekoľko požiarov 
úrody v okrese. 
Medzi Modrou a Šenkvicami 
horelo 2. júla asi od 17.15 h. 
K požiaru na obilnom poli bo-
li privolaní hasiči, ktorým sa 
ho podarilo v priebehu hodiny 
uhasiť. Na mieste zasahova-

lo osem vozidiel HaZZ, profe-
sionálni aj dobrovoľní hasiči 
z Pezinka, Blatného, Budme-
ríc a Modry. Zhorelo niekoľko 
hektárov obilia. Výška škôd ani 
príčina vzniku požiaru zatiaľ 
nie sú známe a k zraneniu osôb 
našťastie nedošlo. 
Hasiči opätovne vyzýva ľudí, 
aby sa hlavne v čase zvýšené-
ho nebezpečenstva vzniku po-
žiarov správali zodpovedne. 
Pripomíname telefónne čísla na 
ohlasovňu požiarov 150, resp. 
112. (jk) 

Ľudia z Modry, 49. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým responden-
tom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Anton Macháček (79), vedúci 
stavby druhej rozhľadne 

na Veľkej homoli
Málokto si nechá pri návšteve Malých Kar-
pát ujsť výhľad z rozhľadne na Veľkej ho-
moli. Ide o tretiu stavbu v poradí. Výstavbu 
druhej rozhľadne v roku 2001 viedol vtedaj-
ší šéf Technických služieb mesta Modry an-
ton Macháček. „Nosné stojky rozhľadne boli 
z ôsmich kmeňov stromov vcelku, každý mal 
22 metrov a na vrch sme ich dostali pomo-
cou lesného traktora. Postaviť ich už však 
musel autožeriav a ten na Homoľu vytia-
hol traktor s navijakmi,“ spomína. „Hlav-
né stojky konštrukcie rozhľadne sme mali 
postavené za tri dni a potom sme „už len“ 
montovali 20 metrov do výšky 105 schodov,“ 
usmieva sa.
rád spomína na vtedajšiu partiu chlapov – 
Milana ružeka, ktorý vybudovanie rozhľad-
ne navrhol, projektanta Vlasta Dohnala, sta-
tika Janka rajniaka aj Mira Barboříka, ktorý 
robil stavebný dozor. „Modra a Pezinok sa 

vtedy spojili, zabezpečili financie na výstav-
bu rozhľadne aj brigádnikov, ktorí chodili 
na stavbu robiť z radov turistov, či študentov 
miestnych škôl, hlavne vinárky a lesníckeho 
učilišťa. Vždy som sa riadil takým krédom 
„Ak sa vezieš a neťaháš, tak aspoň nebrzdi“ 
a vtedy sme boli všetci takto naladení.“ 
Za jedenásť rokov na čele Technických slu-
žieb zažil všeličo. Mal na starosti verejno-
prospešné služby v meste, správu mestských 
budov i verejných priestorov, vrátane celého 
rekreačného areálu na Zochovej chate a keď 
bolo treba, aj práce v chotári. „Mám pocit, 
že sme na Zoške boli stále – celú zimu, keď 
sa zasnežovalo, aj v lete vždy keď sa strhla 
búrka a bolo treba regulovať prívod vody 
z horského potoka do nádrže a potom ju čis-
tiť.“ 
Kým mu zdravie slúžilo, po lete zvykol vy-
meniť turistické palice za lyžiarsku výstroj 
a pokračoval v zdolávaní zasnežených kop-
cov doma aj v cudzine. Dnes je čestným čle-
nom Modranského turistického spolku, kto-
rý bol založený v roku 1892 a jeho členovia 
vybudovali prvú rozhľadňu. Hovorí, že sa 
najlepšie cíti vo svojom vinohrade pri Ha-
mrštíle, odkiaľ má krásny výhľad na Modru 
a ťahá nás do svojej pivničky okoštovať te-
kutú úrodu z prvého riadka. 

Zuzana TICHÁ
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Vodou musíme začať šetriť
Slovensko je jednou z krajín, kde sa bežne používa pitná vo-
da na všetky ďalšie možné účely, ako je polievanie, dokon-
ca splachovanie toaliet či sprchovanie. Aktuálne klimatické 
zmeny nám ukazujú, že šetriť vodu budeme musieť už aj my. 
V polovici júna 2022 sme zažili na našom území nevídanú si-
tuáciu, kedy sa Modra pasovala s veľmi nízkym tlakom vo-
dy, ktorý vyústil do jej úplného nedostatku. Voda v lokalitách 
Harmónia a Kráľová netiekla niekoľko dní. 

V horúcom letnom období sa 
stal problém ešte výraznejším. 
Mesto Modra bezodkladne rie-
šilo situáciou komunikáciou 
s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou, ktorá zabezpeču-
je dodávku vody. Bola zriadená 
mestská telefonická infolinka, 
kde boli občanom operatívne po-
skytované aktualizované infor-
mácie. BVS vysielala do Modry 
cisterny s pitnou vodou, aby sa 
tak zabezpečila dočasná dodáv-
ka pre obyvateľov. Podľa vyhlá-
sení vodárov bola za probléma-
mi s vodou najmä nedostatočná 
výdatnosť vodných zdrojov, čo 
spôsobuje klimatická zmena 
a zvýšené odbery vody vo ve-
černých hodinách, využívané na 
polievanie, napúšťanie bazénov, 
nárazové sprchovanie a iné. Si-
tuáciu sa podarilo vyriešiť 23. 
júna sprevádzkovaním alterna-
tívneho vodojemu, cez ktorý 
BVS do Modry prečerpáva viac 
vody z dunajských studní. Viac 
k téme nám povedal hovorca 
BVS, a.s. Peter Podstupka.

Kedy sa v Modre prišlo na da-
ný problém? 
V prípade nedostatku vody 
v Modre nešlo o poruchu, kto-
rú by bolo možné datovať k ur-
čitému dňu, ale o dlhšie trvajú-
ci trend, ktorý sa dá sledovať 
v celom podhorí Karpát, kde 
kvôli klimatickej zmene klesá 
výdatnosť prameňov. Tento rok 
ide o extrémnu situáciu, kedy 
kombinácia poklesu prameňov 
nad Modrou spolu so zvýšeným 
odberom v samotnom meste 
a okolí, kvôli veľkým horúča-
vám a dlhému obdobiu sucha, 
spôsobili nedostatok vody vo 
vodojemoch, ktoré zabezpečujú 
dodávky do regiónu. Situácia sa 
začala stávať kritickou v nedeľu 
19. júna od kedy BVS začala in-

tenzívne pracovať na alternatív-
nych riešeniach dodávok vody 
do vodojemov v Modre. 
 
Nateraz sa podarilo situáciu 
vyriešiť. Hrozí však, že voda 
bude chýbať aj v ďalších loka-
litách Modry prípadne okoli-
tých obciach?
áno, s vodou je problém v ce-
lom regióne. Problémy bo-
li s dodávkami už do Smoleníc. 
Tradične má problém Buková, 
ďalej okrem Modry aj Limbach 
a z časti Pezinok. Tento problém 
sa netýka iba Západného Sloven-
ska, ale je naprieč celým územím 
v lokalitách, ktoré sú závislé od 
lokálnych vodných zdrojov, kto-
ré majú nízku výdatnosť.
 
Čo je za daným stavom? 
Najmä zmeny v klíme, suché zi-
my bez snehu a nedostatok zrá-
žok v lete spojené s horúcim 
počasím. Mení sa aj charakter 
zrážok. ak už prší, tak nejde 
o pomalý, niekoľko dní alebo 
hodín trvajúci dážď, ale o prud-
ký lejak a búrku, z ktorých voda 
stečie po povrchu a nestihne sa 
vsiaknuť do podložia, ktoré po-
tom nemá z čoho zásobovať vo-
dou studne a pramene. Vodáren-
ské spoločnosti nemajú dostatok 
zdrojov na to, aby na tento stav 
mohli adekvátne reagovať po-
trebným rozšírením prepojova-
cích potrubí z lokalít, kde je vo-
dy dostatok do miest, kde jej je 
nedostatok. Druhým faktorom 
je zmena správania ľudí. Má-
me lokality, ktoré sa rozšírili bez 
adekvátneho rozšírenia vodá-
renskej infraštruktúry. Stále viac 
ľudí využíva vodu nielen na bež-
nú spotrebu, ale aj na polievanie 
záhrad alebo napúšťanie bazé-
nov, čo je v období extrémne-
ho sucha v niektorých lokalitách 
veľký problém. Dané územia sa 

kolaudovali na určitý povolený 
prietok a postupne si v nich ľu-
dia budovali bazény v každom 
dvore, čo pri napúšťaní v danej 
lokalite predstavuje enormnú 
záťaž pre vodárensky systém.
 
Vieme všetci spoločne pred-
chádzať podobnému stavu?
Treba aktívnejšie pracovať 
s manažmentom vody v krajine. 
Ľudia by mali spraviť maximum 
pre to, aby vodu, ktorá spadne 

počas dažďov udržali „doma“ 
a neposlali ju kanalizáciou preč. 
Teda mali by si budovať nádrže 
na dažďovú vodu a polievať ňou 
a šetriť tak pitnou vodou. ak už 
sme v extrémnych situáciách 
a vody nie je dostatok, tak mu-
síme ňou šetriť, pretože tým po-
môžeme susedom, ktorí majú už 
s vodou problém.
 
Aké zásoby vody Modra 
a okolie má a na aké obdobie 
postačujú?
Modra je zásobovaná vodou 
z dvoch zdrojov. Sú to prame-
ne nad samotnou obcou, z kto-
rých voda tečie do vodojemov 
najvyššieho tlakového pásma. 
Voda do Modry je dopravova-
ná aj z dunajských studní, kam 
sa dostáva zo smeru od Pezinku. 
Tieto dva zdroje priebežne záso-
bujú vodojemy v obci. V týžd-
ni od pondelka 20. júna pokles 
výdatnosti prameňov spôso-
bil, že voda z prameňov sa mi-
nula už v najvyššom tlakovom 
pásme a voda z Dunaja sa zasa 
spotrebovala už priamo v Mod-
re. Ľudia, ktorí žijú tak povediac 
medzi týmito dvoma tlakovými 

pásmami následne mali problém 
s dodávkou vody, pretože do vo-
dojemu, ktorý vodou zásobuje 
ich, nenatiekla v dostatočnom 
množstve ani zhora ani zdola. 
 
Prebiehajú vo vodojemoch 
merania, ktoré napovedia aký 
je stav zásob?
áno, samozrejme. BVS má pre-
hľad o tom, ako sú jednotlivé vo-
dojemy naplnené. Situácia v tom-
to prípade bola neštandardná 
predovšetkým neobvyklou spot-
rebou vody v samotnom centre 
mesta spolu s poklesom výdat-
nosti prameňov. Podobná situácia 
sa v Modre neudiala dlhé roky. 
 
Sme krajinou, ktorá používa 
pitnú vodu na všetko. Je také-
to plytvanie správne?
To veľmi záleží od lokality. 
Najekologickejšie samozrejme 
je polievanie záhrad dažďovou 
vodou. Nielen že sa tak ušet-
rí na stočnom, ale aj pomôžete 
životnému prostrediu tým, že 
sa voda vráti do prírody v mies-
te, kde spadla. V prípade, ak je 
obec napojená na vodárenské 
zdroje, kde je vody dostatok (na-
príklad dunajské pramene) a nie 
je žiadna mimoriadna situácia 
s nedostatkom vody, tak polie-
vanie záhrad pitnou vodou nie 
je problém. Vody v dunajských 
studniach je a aj bude dostatok. 
Dokonca nielen pre náš región, 
ale potenciálne aj pre viac ako 
polovicu Slovenska. Problém je 
iba vtedy, ak existujúca infraš-
truktúra nie je schopná túto vo-
du dopraviť do miest, kde jej je 
nedostatok, alebo kde vysychajú 
lokálne zdroje vody. 

Ake sú odporúčania BVS pre 
občanov, ktorých postihne ne-
dostatok vody? 
BVS v podobných prípadoch 
odporúča ľudom v celej postih-
nutej lokalite šetriť vodou, čo 
zlepší tlakové pomery vody, pre 
všetkých. 
Informácie o aktuálnych odstáv-
kach zverejňuje BVS na strán-
ke www.bvsas.sk alebo na čísle 
poruchového dispečingu, t. č.: 
0800 121 333.
S hovorcom BVS, a.s. Petrom 
Podstupkom sa rozprávala Jana 
Kuchtová. (jk) 
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Poľovníci postavili najväčší krmelec v revíri
Členovia Poľovného združenia 
Harmónia sa v rámci viacerých 
činnosti starajú aj o stravu zve-
ri vo svojom revíri. V lokalite 
Zochova chata a Harmónia je 
vybudovaných viacero krmel-
cov pre raticovú zver. Počas leta 
sa v rámci pravidelných brigád 
stretávajú poľovníci vo svojom 
revíri, kde obnovujú, dopĺňa-
jú alebo budujú nové krmelce. 
Jeden taký postavili koncom 
júna v lokalite Skovránková. 
„Ide vôbec o najväčší krmelec 
aký v revíri máme. Snažíme sa 
urobiť všetko pre to, aby nám 

zver neutekala z lesov do iných 
lokalít. Najmä nie do polí a vi-
nohradov, kde môže robiť ško-
dy. Z hľadiska potravy sa sna-
žíme pre zver vytvoriť priestor, 
v ktorom zvieratá nájdu to čo 
k životu potrebujú. Pravidelné 
kŕmenie a celoročná starost-
livosť o zver je jednou zo zá-
kladných činností každého PZ. 
Iné faktory, ktoré motivujú les-
nú zver opúšťať svoje priro-
dzené prostredie, však ovplyv-
niť nevieme“, vysvetľuje Ján 
Jašek z Poľovného združenia. 
Na stavbu takéhoto rozmer-

ného krmelca sa spotrebovalo 
takmer sto kusov drevených žr-

dí a kolov a zmestí sa do neho 
2000 kg krmiva. (jk)

Neopakovateľný zážitok na „Baťáku“
Väčšina z nás si pri vyslovení mena Baťa obvykle predstaví len to-
pánky. Málokto však vie, že rozsah pôsobenia rovnomennej firmy 
bol omnoho širší. Dokazuje to aj Baťov kanál, ktorý je súčasťou 
historickej technickej pamiatky na juhovýchodnej Morave. Na Ba-
ťov kanál sa v júnový deň na Jána vybrali aj modranskí seniori.

V skorých ranných hodinách 48 
účastníkov smerovalo autobu-
som do moravského Veselí nad 
Moravou. Cesta bola pokojná. 
a tak pohodlne, okolo deviatej 
hodiny rannej, sme dorazili do 
prístaviska pri rieke Morava vo 
Veselí nad Moravou. Tu na nás 
už čakalo plavidlo Danaj, na kto-
rom sme mali objednanú dvoj-
hodinovú plavbu. Plavidlo bolo 
už na prvý pohľad útulné, čisté, 
priestranné. Charakteristická lod-
ná hrdza nebola určite priateľom 
majiteľa. Osobne nás privítal on, 
kapitán s prijemným personálom. 
Loď s kapacitou asi 100 výletní-
kov mala k dispozícii iba naša 
skupina. Bola jednoposchodová, 
paluba bola presklenená a zastre-
šená. Nakoľko cestu autobusom 
sme zvládli bez prestávky, dob-
re padla káva, chladené pivko či 
limonáda, ktoré sme po nástu-
pe na palubu mali k dispozícii. 
Vyhliadková terasa na poschodí 
bola otvorená, priestranná s po-
hodlným miestom na sedenie. 
Slniečko už postupne naberalo 
na svojej intenzite, ale príjemný 
vánok nad vodnou hladinou utl-
moval jeho silu. 
Z prístavu sme vyplávali oko-

lo pol desiatej. Po krátkej plav-
be kanálom sme sa dostali do 
plavebnej komory. Tu sa hladi-
na toku zdvihla asi o jedenapol 
metra, čím sme sa dostali na úro-

veň toku rieky Moravy. Prvá časť 
plavby bola smerovaná práve po 
jej toku. Druhá časť pokračova-
la po umelom úseku plavebného 
kanála. Počas plavby nám perso-
nál podal kvalifikovaný výklad 
o tomto unikátnom vodnom die-
le – vnútrozemskej vodnej ceste 
Baťov kanál. Myšlienkou jeho 
výstavby sa začal zaoberať To-
máš Baťa koncom dvadsiatich 
rokoch minulého storočia, kedy 
mal už vybudované svoje vý-

robné kapacity v Zlíne a Otro-
koviciach. Výroba si vyžadova-
la denne množstvo energetickej 
suroviny, uhlia – lignitu, ktorý sa 
ťažil pri Hodoníne. Jeho dopra-
va vlakmi bola nákladná. Vtedy 
v ňom skrsla myšlienka vybudo-
vať vnútrozemskú vodnú cestu. 
rieka Morava však nebola splav-
ná, bolo potrebné vybudovať 
umelý kanál. Pôvodný projekt 

Baťovho kanála z  Hodonína do 
Otrokovíc v dĺžke 52 kilometrov, 
bol vybudovaný za štyri roky, 
s nosnosťou člnov 150 ton. Na 
kanáli bolo vybudovaných cel-
kom 13 plavebných komôr a bo-
lo potrebné postaviť množstvo 
iných objektov, mostov či obsluž-
ných domčekov. Kanál bol uve-
dený do prevádzky v roku 1938. 
Časová nadrozmernosť projektu 
spočívala v predstave vytvorenia 
vnútrozemského prieplavu Dunaj 

– Morava – Odra. realizáciu zá-
meru znemožnila vojna, po zme-
ne režimu sa využitie plavebnej 
cesty zavrhlo. až po roku 1989 
vznikli občianske aktivity, vďaka 
ktorým sa znovu zrodilo unikátne 
vnútrozemské vodné dielo, ktoré 
je splavné pre turistické účely od 
Hodonína až po Kroměříž. Pla-
vebné úseky z časti vedú po pô-
vodnom koryte Moravy a ume-
lo vybudovanými splavnenými 
úsekmi pôvodného Baťovho ka-
nála.
Naša plavba bola umocnená pek-
ným počasím, na vyhliadkovej 
palube príjemným vánkom. Po-
zornosť upútalo upravené čisté, 
romantické prostredie okolitej 
lužnej prírody, ale aj výnimoč-
né technické pamiatky vodného 
diela. Primeraná rýchlosť plavby 
vytvorila priestor na pomyselné 
spomalenie behu času, nevšed-
ný zážitok z upokojujúceho po-
hľadu na okolitú krajinu, s rov-
nocenným zážitkovým pocitom 
vyhliadkovej plavby ako na ho-
landských kanáloch.
Poobedňajší program nám sprí-
jemnila nenáročná prehliadka 
priestorov barokového zámku 
v Miloticiach. O tomto zámku sa 
hovorí, že je perlou južnej Mo-
ravy. a právom. Prehliadkový 
okruh na prvom poschodí zahŕ-
ňal 17 miestností, vkusne naaran-
žovaných miestností. Pútavý vý-
klad sprievodkyne nám priblížil 
každodenný pobyt obyvateľov 
zámku – rodiny Ladislava Seiler-
na. (vm)
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Ako zmierniť prehrievanie miest
Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvate-
lia miest, dokáže zmierniť budovanie prvkov zelenej a mod-
rej infraštruktúry. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 
vypracoval katalóg adaptačných opatrení pre mestá a ob-
ce, ktoré pomôžu znížiť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 
„Pri týchto horúčavách už nikto nepochybuje o tom, že glo-
bálne otepľovanie je jednoducho fakt. Extrémne výkyvy po-
časia ako sú suchá, intenzívne dažde, záplavy či vlny horúčav 
a búrky, sú javy, ktoré súvisia s tým, ako sa správame k našej 
planéte. Preto je veľmi dôležité, aby v Bratislave a Bratislav-
skom kraji bolo menej asfaltu a betónu, zato však viac zelene 
či vody,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba. 

Existujú dva principiálne prí-
stupy k zmierňovaniu zmeny 
klímy. Tým prvým je mitigácia, 
ktorá zabraňuje prehlbovaniu 
zmeny klímy spôsobenej ľud-
skou činnosťou. Najúčinnejšou 
formou je znižovanie produk-
cie emisií skleníkových plynov 
ako aj zvyšovanie kapacity ich 
pohlcovania formou budovanie 
prvkov zelenej a modrej infraš-
truktúry. Druhým prístupom je 
adaptácia, teda prispôsobova-

nie sa prírodných a ľudských 
systémov. 
„Rozhodnutia s dlhodobými 
dôsledkami na závažnosť vply-
vov klímy pre naše územie sa 
tvoria každý deň. Dnes vybra-
né alternatívy budú formovať 
zajtrajšiu zvýšenú či zníženú 
zraniteľnosť na vplyvy zmeny 
klímy. Týka sa to tak pláno-
vania rozvoja územia, dizajnu 
a umiestnenia infraštruktúry, 
procesu zmierňovania rizík, 

rozpočtovania, či využívania 
zdrojov. Hodnotenie závažnos-
ti ohrození vyplývajúcich zo 
zmeny klímy pre danú lokali-
tu a adaptácia v oblastiach, 
kde je potrebné zvýšiť odolnosť 
na jej vplyvy, je kľúčom k ma-
nažovaniu súčasných a budú-
cich rizík,“ upresnila Barbora 
Lukáčová, riaditeľka odboru 
stratégie, územného rozvoja 
a riadenia projektov BSK. 
Kým niektoré adaptačné opat-
renia ako napríklad protizápla-
vové systémy či vodné nádrže, 
sú účinné hneď po ich dokon-
čení, u mnohých je potrebné 
počítať s pomerne dlhým časo-
vým horizontom ich účinnosti. 
Sem patrí napríklad zmena plá-
novania a rozhodovania, nové 
predpisy a regulácie, zmena 
v myslení či využitie novej ze-
lenej a modrej infraštruktúry. 
ako konkrétne opatrenia mô-
žu mestá a obce realizovať na 

svojom území? Predovšetkým 
je to budovanie prvkov zele-
nej a modrej infraštruktúry ako 
sú dažďové záhrady, vegetačné 
a zelené strechy či steny, vyu-
žívanie zatrávňovacej dlažby, 
ako aj vysádzanie a udržiava-
nie sídelnej zelene. 
Bratislavský kraj vypracoval 
Katalóg adaptačných opatre-
ní pre mestá a obce, ktoré po-
môžu znížiť nepriaznivé dô-
sledky zmeny klímy. „Okrem 
spomínaného Katalógu mo-
mentálne spracúvame ako do-
plnkový dokument Adaptačný 
plán BSK na nepriaznivé dô-
sledky zmeny klímy. Analyzuje 
zraniteľnosť územia na úrovni 
obcí a miest a na rôzne dopa-
dy zmeny klímy: vlny horúčav, 
suchá, povodne z prívalových 
dažďov, povodne v povodiach 
riek. Dokument bude dokonče-
ný na jeseň tohto roku,“ dodal 
Matúš Krnčok, vedúci Inštitú-
tu regionálnej politiky Brati-
slavského kraja.

(red, bsk)

Pozor na letné horúčavy
Počas uplynulých dní nás počasie nielen tešilo, ale aj potrápi-
lo. Extrémne vysoké teploty sa stali súčasťou leta aj na Slo-
vensku. Meteorológovia upozorňujú vydanými výstrahami 
na teploty vzduchu často aj 35 – 37 °C. Dávať si na seba po-
zor je potrebné najmä v obedňajšom čase, kedy býva najho-
rúcejšie. Nikdy nenechávajte deti a zvieratá na priamom sln-
ku a už vôbec nie v stojacich automobiloch.

Vysoká teplota predstavuje po-
tenciálne nebezpečenstvo pre 
ľudské zdravie, fyzické akti-
vity a tvorbu požiarov. Počas 
horúčav je vhodné dodržiavať 
pitný režim, vyhýbať sa poby-
tu na priamom slnku, najmä na 
poludnie a popoludní. Podľa 
meteorológov zo Slovenského 
hydrometeorologického ústa-
vu je teplota vzduchu nad 35 
°C je v tejto ročnej dobe a ob-
lasti zriedkavá a pravdepodob-
nosť poškodenia zdravia nad-
merným zaťažením organizmu 
u niektorých osôb je vysoká. 
Horúčavy môžu spôsobiť pre-
hriatie organizmu a zdravotné 
komplikácie – zvýšenie teles-
nej teploty, malátnosť, ospa-

losť, bolesti hlavy, závraty, ne-
voľnosť, či zvracanie. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR 

odporúča 
• Dodržujte dostatočný pitný 
režim, aj keď necítite smäd; 
ideálna je obyčajná voda. Po-
treba pitia rastie nielen v závis-
losti od vonkajšej teploty, ale 
aj od telesnej aktivity a zdra-
votného stavu. Mimoriadne dô-
ležité je dodržiavanie pitného 
režimu pre seniorov a deti.
• Chráňte si hlavu vhodnou 
pokrývkou. V horúčavách ne-
podceňte riziko úpalu.
• Pozor na zvýšenú fyzickú 
námahu, robievajte si častejšie 

prestávky v tieni a v čase me-
dzi 11.00 až 15.00 hodinou sa 
na slnku nezdržiavajte vôbec.
• Ochlaďte sa zdravo s klima-
tizáciou, dôležité je, aby bola 
správne nastavená a udržiava-
ná v čistote. Nevhodne nasta-
vená klimatizácia spôsobuje 
bolesti hlavy, hrdla, prechlad-
nutie, oslabenie imunity i cel-
kovo organizmu, angínové 
bolesti, pocit upchatého nosa, 
bolesti dutín, chrbtice, či sva-
lov, vysušuje kožu, oči a pri-
spieva k opakovaným zápalom 
očí, uší, prínosových dutín, aj 

k bolestiam zubov a trojklané-
ho nervu.
• Kúpte sa bezpečne. Najbez-
pečnejšie je to na oficiálne 
prevádzkovaných kúpaliskách 
a na vodných plochách, kto-
rých kvalitu monitorujú orgány 
verejného zdravotníctva.
Polícia Slovenskej republiky 
upozorňuje: počas letných ho-
rúcich dní v žiadnom prípa-
de nenechávajte v aute deti, 
zvieratá ani dospelých! ak ste 
svedkom takéhoto konania, ih-
neď kontaktujte linku 158 ale-
bo 112. (jk)
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Inflačná pomoc pre občanov
Na úrade práce, sociálnych ve-
cí a rodiny je možné požiadať 
o jednorazovú inflačnú dotá-
ciu v sume 100 eur, ktorá slúži 
na pokrytie zvýšených výdav-
kov na bývanie, energie, stravu 
a pod.
Od 1. 6. 2022 nadobudlo účin-
nosť nariadenie vlády Sr č. 
160/2022 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie č. 
103/2020 Z. z. o niektorých 
opatreniach v oblasti dotá-
cií v pôsobnosti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Sr v čase mimoriadnej si-
tuácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláse-
ného v súvislosti s ochorením 
Covid-19 v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „nariade-
nie č. 103/2020“). Nariadenie 
reflektuje na zvýšenú mieru 
inflácie, ktorá bola spôsobe-
ná najmä v súvislosti s aktuál-
nou situáciou nadväzujúcou na 
ekonomické dôsledky pandé-
mie a zvyšujúce sa ceny ener-
gií, a to poskytnutím dotácie na 
podporu humanitárnej pomoci. 

Kto môže požiadať
• osobní asistenti – v termíne do 
31. 8. 2022,
• opatrovatelia, ktorí nepobera-
jú peňažný príspevok na opatro-
vanie – rovnako v termíne 31. 8. 
2022,
• fyzické osoby, ktoré sa sta-
rajú o nezaopatrené dieťa s dl-
hodobo nepriaznivým zdra-
votným stavom vo veku 6 až 
18 rokov a nemajú príjem zo 
zamestnania ani dôchodok 
a preto štát za nich uhrádza 
poistné na dôchodkové poiste-

nie – v termíne do 30. 9. 2022, 
• seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov 
veku a nie sú poberateľmi dô-
chodkov a nevykonávajú čin-
nosť, ktorá im zakladá nárok na 
príjem v termíne do 31. 8. 2022.
Žiadosť možno poslať e-mai-
lom alebo podať osobne na prí-
slušnom úrade práce.
Viac informácií, tlačivá žiados-
tí v elektronickej podobe a zo-
znam e-mailových kontaktov 
nájdete na webových stránkach 
www.upsvr.gov.sk. Poštová ad-
resa: úrad práce, sociálnych ve-
cí a rodiny Pezinok, Moyzeso-
va 2, 902 01 Pezinok, kontakt: 
pk@upsvr.gov.sk. (red)

MŠ Sládkovičovu 
povedie Lucia Šimková
Materská škola Sládkovičova 
13 už pozná výsledok výbero-
vého konania na riaditeľku MŠ, 
ktoré sa konalo 16. júna 2022. 
Konkurzu sa zúčastnila jediná 
uchádzačka a tou bola súčasná 
riaditeľka Mgr. Lucia Šimko-
vá. Po komplexnom zhodno-
tení výsledkov konania prijala 
výberová komisia záver, že pa-
ni Šimková spĺňa všetky poža-

dované a potrebné predpoklady 
na vykonávanie tejto funkcie 
a preto ju určila novou riadi-
teľkou MŠ. rada školy pri Ma-
terskej škole Sládkovičova 13 
následne predložila primátoro-
vi mesta Jurajovi Petrakovičo-
vi návrh na jej vymenovanie do 
funkcie so začiatkom ďalšie-
ho funkčného obdobia od 1. 7. 
2022. (gal, red)

Opakovanie...
V predošlom vydaní Modranských zvestí č. 6/2022 bola nedo-
patrením uvedená nesprávna informácie v článku Opakova-
nie – matka múdrosti... Preto uvádzame opravu.

Podmienky držania psov upravu-
je Zákon č. 282/2002 Z.z., noveli-
zovaný k 1. 1. 2017. V paragrafe 4 
je presne vymedzené vodenie psa, 
kde okrem iného odsek 3 hovorí, 
že za psa vždy zodpovedá jeho dr-
žiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie, 
či vykonáva nad ním dohľad. 
Podrobnosti o vodení psov si 
každá obec ustanovuje všeobec-
ne záväzným nariadením. 

V Modre je aktuálne VZN č. 
3/2012 o niektorých podmien-
kach držania psov, kde v § 4, bo-
de č. 7 sa hovorí: „Voľný pohyb 
psa je zakázaný na verejných 
priestranstvách v zastavanom 
území mesta Modry“ a podľa 
bodu č. 10 sa „zakazuje opuste-
nie psa na verejnom priestran-
stve bez uviazania (napríklad 
pred obchodom)“. (red)

Podvodníci si dovolenku neberú
ak máte vo svojom okolí oso-
by vo vyššom veku, venujte im 
chvíľu času a upozornite ich na 
novodobé praktiky podvodní-
kov a odporučte im, aby:
• zvýšili obozretnosť, ak ich 
akákoľvek osoba požiada tele-
fonicky o požičanie finančnej 
hotovosti a overili si situáciu 
u ďalších blízkych, 
• nevyhadzovali svoje úspory 
a cennosti z okna alebo ich ne-
chávali pred dverami do bytov 
v prípade, že ich kontaktuje ne-
známa osoba, ktorá sa predstaví 
ako policajt,
• overili si, či naozaj volá ich 
príbuzný a neverili výhovor-
kám osobe po telefóne, že má 

iný hlas kvôli tomu, že je chorý,
• neotvárali neznámym osobám, 
ktoré im výhodne ponúkajú na 
predaj rôzny tovar, alebo ich uis-
ťujú, že im prišli vyplatiť výhru 
v lotérii, či zvýšiť dôchodok, 
• odmietli službu pracovníkov 
plynárni, elektrárni, vodárni, po-
isťovní, či iných inštitúcií, kto-
rí sa bez ohlásenia a predloženia 
odborných preukazov snažia vy-
konať rôzne činnosti (napr. odpis 
plynu, vyplatenia preplatku za vo-
du – vyplácanie uvedených pre-
platkov sa nerealizuje v domác-
nostiach),
• nedôverovali a nepožičiavali 
peniaze neznámym osobám, kto-
ré ich náhodne oslovia na ulici 

s požiadavkou, že súrne potrebujú 
požičať finančnú hotovosť a ako 
dôvod uvádzajú silné emotívne 
príbehy (napr. vážna dopravná ne-
hoda, pri ktorej sa ťažko zranil ich 
príbuzný a peniaze potrebujú na 
zaplatenie operácie, avšak nema-
jú eurá len inú menu, a preto im 
ako zábezpeku nechajú v taške inú 
menu, pre ktorú sa vrátia a donesú 
im požičané peniaze),
• nepodpisovali bez konzultácie 
s príbuznými alebo právnikmi 
rôzne dokumenty s osobami, kto-
ré nepoznajú,
• odmietli bezdôvodnú až násilnú 
pomoc od neznámych osôb (napr. 
pomoc s nákupom, odvoz smetí), 
nakoľko podvodníci ovládajú ve-

ľa spôsobov a používajú rôzne zá-
mienky ako okradnúť svoje obete,
• nevyberali finančnú hotovosť 
a cennosti v prítomností nezná-
mych osôb,
• ak sú neznáme osoby na moto-
rových vozidlách, aby si poznačili 
EVČ takýchto vozidiel,
• udržiavali dobré vzťahy so su-
sedmi v dome, vedeli ich telefón-
ne čísla, viditeľne mali zapísané aj 
iné dôležité telefónne čísla (polí-
cia, lekár, hasiči), nakoľko v prí-
pade potreby je ich pomoc naj-
rýchlejšia,
Majte na pamäti, že je potreb-
né vždy políciu na čísle 158, ak 
sa osoba, ktorú nepoznajú správa 
podozrivo a snaží sa pod rôzny-
mi zámienkami nadviazať s nimi 
kontakt, získať ich dôveru a vstú-
piť do ich príbytku. (red, pzsr)
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Zo života modranskej ZUŠky 
Zmeny znamenajú život. Hneď niekoľko významných zazna-
menala aj modranská Základná umelecká škola. V uplynulom 
školskom roku bola tou najzásadnejšiu zmena vo vedení. Po Lý-
dii Cibulovej zastáva od 1. 4. 2022 post riaditeľky Michaela Šve-
cová. Školský rok sa niesol v znamení prezenčného vyučovania, 
s prestávkami vo forme dištančnej výučby, deti a obecenstvo sa 
dočkali aj vytúžených verejných vystúpení. 

Život v modranskej umeleckej 
škole sa nezastavil ani počas 
distančného vyučovania. Deti 
koncertovali formou nahrávok 
a po zimných prázdninách sa 
uskutočnil koncert spevácke-
ho odboru v Kultúrnom dome 
Ľ. Štúra pod vedením Veroni-

ky Čambalovej, 
Jerguša Judí-
na a Dominiky 
Vardžik. Vývoj 
pandemickej si-
tuácie nenechal 
na seba dlho ča-
kať a pre obavy 
z šírenia Covi-
du – 19 bol na-
pokon plánova-
ný februárový 
koncert prezen-
tovaný z nahrá-
vok. V marci, 
po zlepšení situ-
ácie, sa už kon-
cert ku Dňu 
učiteľov opäť 
konal v Kultúr-
nom dome Ľ. 
Štúra a apríl pat-

ril absolventskému koncertu 
tanečného odboru. 
„Toto jarné obdobie pre našu 
školu znamenalo aj mnoho ďal-
ších zmien. A všetky boli rovna-
ko významné. Po rokoch sme sa 
na čas rozlúčili s pani učiteľkou 
Jankou Páralovou a privítali 

sme v našom učiteľskom kolek-
tíve pani učiteľku Adrianu Mu-
drochovú. Začiatkom mája sme 
v kultúrnom dome potešili naše 
mamy, pre ktoré sme pripravili 
koncert. Koncom mája odohrala 
v Kine Mier koncert naša kapela 
Blue Band pod vedením Jakuba 

Valíčka a spevácky sa predsta-
vili žiaci Veroniky Čambalovej. 
Začiatok júna patril predsta-
veniu Malý princ, ktoré zahrali 
absolventky literárno-dramatic-
kého odboru pod vedením Zuza-
ny Polonskej, toto predstavenie 
sme úspešne zahrali aj pre žia-
kov 2. stupňa ZŠ Vajanského aj 
ZŠ Ľ. Štúra. Začiatkom júna sa 
z kina Mier ozývali známe aj ne-
mej známe piesne legendárnej 
skupiny Beatles pod vedením 
Veroniky Čambalovej. Závereč-
ný koncert sa konal 8. 6. a pred-

stavili sa na ňom absolventi náš-
ho hudobného odboru. Krásnu 
výstavu svojich prác slávnostne 
otvorili žiaci výtvarného odboru 
pod vedením pedagógov Tatiany 
Šulíkovej a Branislava Maná-
ka“, vymenúva nová riaditeľka 
Michaela Švecová.
Modranská „Zuška“ sa zúčast-
ňuje aj viacerých kultúrno-spo-
ločenských podujatí, ako Špor-

tovec mesta Modry, festival 
pre deti rozprávková Modra, 
festival literatúry Feliber Poet-
ry, tiež sú pravidelne účastní na 
rôznych súťažiach, hudobných, 
výtvarných a literárnych. riadi-
teľka so spokojnosťou dodáva: 
„Sme radi, že deti s radosťou 
chodia do našej školy a potešili 
sme sa aj veľkému záujmu o štú-
dium na našej škole, na talento-
vé skúšky k nám prišlo takmer 
130 detí. Všetkým ďakujeme za 
akúkoľvek podporu a užite si 
krásne leto“. (jk, šv)

Dotácie z oblasti školstva
Komisia školstva mládeže 
a športu pri Mestskom zastupi-
teľstve v Modre v súlade s VZN 
č.11/2020 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Modry roz-
hodla o prerozdelení pridele-
ných finančných prostriedkov 
z rozpočtu na rok 2022 na zá-
klade predložených žiados-
tí jednotlivých žiadateľov do 
31. 1. 2022 na konkrétne vy-
špecifikovaný účel. Komisia 
rozdelila 7160 eur na dotácie 
v oblasti školstva s finančnou 

rezervou na podporou druhého 
kola poskytnutia dotácií z roz-
počtu mesta Modry. Druhý ter-
mín podávania žiadostí o dotá-
cie v oblasti školstva je do 31. 
8. 2022. Žiadosti podávajte pro-
stredníctvom tlačiva na web 
stránke https://modra.egrant.sk.
Pre ďalšie informácie kon-
taktujte referát školstva, mlá-
deže a športu na tel. čísle 
033/6908314 alebo e-mailom: 
michaela.galovicova@msu-
modra.sk. (ga)FO
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Ukrajinské deti a mamičky našli 
pomocnú ruku i v Centre
 Situácia na Ukrajine nenechala ľahostajným azda žiadneho člo-
veka. Pomáha kto môže. Modra sa od začiatku vojnového kon-
fliktu vďaka mnohým dobrovoľníkom zapojila do humanitárnej 
pomoci rodinám, ktoré museli utiecť zo svojej domoviny. Zväčša 
ide o matky s deťmi, častokrát ešte v predškolskom veku. Modra 
ich prijala za svoje, chodia tu do škôl a trávia tu aj svoj voľný čas.

Jedným z viacerých komunit-
ných miest pre stretávanie sa 
ukrajinských rodín so sloven-
skými je aj modranské Súkrom-
né centrum voľného času v bu-
dove rádu Uršulínskych sestier 
na Štúrovej ulici. „V súvislos-
ti s príchodom prvých rodín 
už v marci 2022 sme neváhali 
a poskytli priestor Centra voľ-
ného času a materského centra 
Modráčik pre ukrajinské ma-
mičky a ich deti. Bolo pre nás 
samozrejmé ponúknuť im mož-
nosť bezplatného navštevova-
nia našich krúžkov, ako aj celé-
ho areálu Centra. Deti sa u nás 
hrajú, tvoria si, maminy možno 
na chvíľku zabudnú na ťažké 

chvíle a oddýchnu 
si. Teší nás aj záu-
jem o aktivity MC 
Modráčik, ktoré 
od apríla navšte-
vujú mamičky pra-
videlne“, hovorí 
riaditeľka SCVČ 
Erika Strelingero-
vá.
Krúžky v Centre 
navštevuje celko-
vo 17 detí z Ukra-
jiny vo veku 2,5 až 
15 rokov. Deti sa 
na tvorivé dielnič-
ky, športové hry, 
športový krúžok, 
technický krúžok, 

keramický krúžok, či herňu vždy 
tešia, o čom svedčí u niektorých 
detí nulová absencia na zvole-
nom krúžku. Okrem jednotli-
vých krúžkov si rodiny v areá-
li centra zvyknú zahrať florbal, 
futbal či basketbal. „Snažíme sa 

zapojiť tieto rodiny do všetkých 
aktivít, ktoré naše Centrum po-
núka. Sme radi, ak sa u nás cí-
tia bezpečne a zmysluplne tu 
strávia čas. Na tomto mieste by 
som rada spomenula aj rodinu – 
mamičku Máriu a jej 8 ročného 
syna Daniela, ktorým poskytli 
ubytovanie vo svojich priesto-
roch sestry uršulínky. Keďže 
tu bol „doma“, zúčastňoval sa 
mnohých našich aktivít s deť-

mi v Centre. Kon-
com júna sa však 
rozhodli vrátiť do 
svojho skutočného 
domova, na Ukra-
jinu. Všetkým nám 
v Centre zanechali 
srdečné pozvanie, 
aby sme sa v bu-
dúcnosti ak to bu-
de možné, zastavili 
my u nich a bude-
me srdečne víta-
ní. Potešilo nás to 
a všetci radi na 
Máriu a Danielka 
spomíname“, uza-
tvára Erika Stre-
lingerová. (jk)

Za ostatný čas v Claudiane...
Skrsol nápad, aby vznikol ďalší bezpečný a plnohodnotný 
priestor. Pôvodná myšlienka vytvoriť sklad nástrojov a diel-
ničku pre claudiancov sa postupom času, diskusií a mapovania 
zmenila na víziu. Víziu ako nefunkčný priestor premeniť na 
bezbariérové miesto tvorivých workshopov, kreatívnych pod-
ujatí nielen pre klientov, ale aj pre tunajšiu komunitu. 

U nás na Štúro-
vej 34 sa za ostat-
ný čas dejú veci. 
Pracujeme na tom, 
aby sme využi-
li potenciál nášho 
priestoru na maxi-
mum. Pustili sme 
sa do veľkej vý-
zvy zrekonštru-
ovať a premeniť 
starú školskú ko-
tolňu, ktorá desať-
ročia slúžila ako 
nefunkčný sklad, 
na bezbariérové 
plnohodnotné diel-
ne. Budova, ktorá 
stojí v rovnakom 

areáli, v bezprostrednej blíz-
kosti rehabilitačného stredis-
ka Claudianum dostáva druhý 
život. Z doteraz získaných fi-
nančných prostriedkov z gran-
tov, projektov, darov, dve per-
centá z daní a ďalších zdrojov 

sme urazili veľký 
kus cesty. Vznik-
la architektonická 
štúdia a komplet-
ná projektová do-
kumentácia. Vy-
pratali sme sklad 
vďaka skupine 
d o b r o v o ľ n í k o v, 
ktorí priestor vy-
čistili. Zasanova-
li a dorobili sme 
podlahu. Zväčši-
li a vymenili sme 
nefunkčné dvere 
a okná. 
Najbližšie sa chys-
táme na rekon-
štrukciu elektro-

inštalácie a na dokončenie 
vnútorných priestorov, aby 
sme mohli dielne začať plne 
využívať. Máme veľké plány 
a vzniknutý priestor chceme 
využívať nielen na činnosti 
claudiancov. Otvorenosť a do-
stupnosť priestoru dáva mož-
nosti workshopov a aktivít 
so študentmi, dobrovoľník-
mi, rodinami, či verejnosťou. 
Chceme tak vytvoriť priestor 
opačnej inklúzie pre tunajšiu 
komunitu. 
Všetko toto doteraz vznik-
lo vďaka podpore Nadácie 
Granvia, Nadácie EPH, mes-
ta Modra, obci Šenkvice, ob-
ci Budmerice, vďaka ústreto-
vej spolupráci: Ing. arch M. 
Medlena, firiem Nervak,s.r.o., 
Nardom, s.r.o., a vďaka ne-
únavným dobrovoľníkom sr. 
Caritas, P. Šurek, M. Gernát, 
J. Varga, Š. Cipka, M. Hevier, 
a. Horváth, F. Sagmeister, M. 
Fiala. Ďakujeme. 

Veronika HEVIEROVÁ, 
RS Claudianum FO
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Pozrite si výstavu nórskeho porcelánu
Modranskú keramiku obdivovali priatelia v Nórsku a my sme 
dnes vystavujeme nórsky porcelán u nás. Príďte sa pozrieť do 
SNM – Múzea Ľ. Štúra, Múzea slovenskej keramickej plasti-
ky na Kukučínovej 15 na výstavu História a budúcnosť fabriky 
porcelánu v Porsgrunne. Otvorené je utorok–piatok od 8.30 do 
16.00, v sobotu od 9.00 do 15.00 a 1. nedeľu v mesiaci od 13.00 
do 17.00. Výstava potrvá do 10. septembra 2022.

Na vernisáži privítal nórskych 
hostí primátor mesta Modry 
Juraj Petrakovič, generálny 
riaditeľ Slovenského národ-
ného múzea Branislav Panis 
a riaditeľka SNM–Múzeum Ľ. 
Štúra v Modre Viera Jančovi-
čová. Potešenie zo vzájomnej 
spolupráce potvrdili v ďakov-
nej reči potvrdila Barbara Ida 
de Haan – riaditeľka Telemark 
múzea a ann Iren ryggen aa-
sen, kurátorka výstavy Histó-
ria a budúcnosť fabriky por-
celánu v Porsgrunnez Múzea 
porcelánu v Porsgrunne. 
Projekt „Deň hliny – Čaro 
hliny“ získal grant z Islan-
du, Lichtenštajnska a Nórska 
v sume 199 900 eur prostred-
níctvom Grantov EHP. Projekt 
je spolufinancovaný v sume 29 
985 eur z prostriedkov štátne-

ho rozpočtu Slovenskej repub-
liky. Jeho cieľom je podpo-
ra kapacít kultúrnych aktérov 
a podpora práce s publikom 
a slogan projektu znie: „Spo-
ločným úsilím k zelenej, kon-
kurencieschopnej a inkluzív-
nej Európe“. (zt, jk)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a
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Tajomný svet liečivých bylín 
Prednáška Tajomný svet liečivých bylín sa uskutočnila vo vý-
stavnej miestnosti SNM–Múzea Ľudovíta Štúra. Organizovalo 
ju múzeum v spolupráci s Modranskou muzeálnou spoločnos-
ťou. Predvečer sv. Jána a svätojánskej noci, ktorá je tradične 
spätá so zberom liečivých rastliniek, s čarovaním našich pred-
kov a ďalšími pomaly zabudnutými praktikami bol príhod-
ným dátumom na uskutočnenie tematickej prednášky. 

Prednášajúcou bola Mgr. Ka-
tarína Orthová, kastelánka 
Čachtického hradu a známa 
bylinkárka. Pani Katarína sa 
nezaoberá len samotným zbe-
rom a sušením bylín, ale aj 
ďalšími technikami ich spraco-
vania. Vyrába rôzne čaje, tink-
túry, olejčeky. Čaje na rôzne ne-
duhy zväčša mixuje intuitívne. 
Záujemcovia si mohli odniesť 
takto pripravené čajíky i tinktú-
ry priamo z prednášky. Katarí-
na Orthová sa venuje bylinkám 
už skoro dvadsať rokov. Pred 
pár rokmi sa presťahovala do 
Čachtíc, kde tejto vášní úplne 
prepadla. Krásny kraj a okolité 
lúky sú plné zázrakov a tu Kat-
ka intenzívne zberá a spracová-
va bylinky už päť rokov. ako 
sama vraví, má cigánske kore-
ne a bylinkárkou bola aj babki-

na sestra. Po tejto vetve podedi-
la lásku k prírode a rastlinkám. 
Zberu sa venuje akosi priro-
dzene a intuitívne. V čase zbe-
ru má plný dom kartónových 
škatúľ s bylinkami, na trámoch 
visia viazaničky: „všade, kde sa 
dá, tam suším. Skladujem ich 
v sklenených pohároch. Prizná-
vam – máme malý dom a v lete 
sa u nás nedá pohnúť. Život na 
vidieku milujem. Nemám rada 
rušné miesta, vyhľadávam sa-
motu, prírodu a to je presne tu, 
kde som doma. Milujem kikirí-
kanie kohútov, békanie ovečiek 
v susedstve a len tak v tichu 
vnímať ten pokoj a šum lesa. 
Na Čachtickom hrade je rušno 
hlavne v podvečer, keď sa zo-
tmie. Vtedy tam cítiť kadečo. Je 
to starobylé miesto, pamätá to-
ho veľa.“

Katka nemá len jedinú obľú-
benú bylinku, nechce žiadnu 
uprednostňovať, aby sa vraj 
ostatné neurazili. „Túto sezó-
nu som už nazbierala kadečo, 
z kvietkov sú to lupene ruží, 
slez, agát, nechtík. Ich vôňa je 
nesmierne omamná, čajovým 

zmesiam pridá delikátnu prí-
chuť, vôňu a nádherné sú aj na 
pohľad. Veľmi rada mám ko-
monicu lekársku, ľubovník, ša-
lát divoký, dobromyseľ. Ich lie-

čivé účinky sú rozsiahle a dajú 
sa výborne kombinovať s inými 
bylinkami.“ 
Na záver nám Katarína pre-
zradila recept na nápoj starých 
Slovanov, známy pod názvom 
Surica. Do väčšieho sklene-
ného pohára si dáme vodu 
z prameňa. ak nemáme pra-
menistú prírodnú vodu, stačí 
pitná voda z kohútika, ktorú 

necháme dve ho-
dinky odstáť. Pri-
dáme dve lyžice 
medu, citróny na-
krájané na kolieska 
a bylinky, ktoré nás 
oslovia, ktoré s na-
mi rezonujú – to sú 
tie, ktoré v danom 
momente potrebu-
jeme. Zamiešane, 
prikryjeme čistým 
plátnom alebo gá-
zou a necháme na-
bíjať na slniečku 
jeden – dva dni. 
Potom scedíme 
a popíjame zázrač-

ný mok. Suricu potom držíme 
v chlade, v teple by rýchlo vy-
kvasila. Na zdravie!

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
SNM–MĽŠ
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Šperky a obrazy výtvarníčky 
Márie Špánikovej
Nespútanosť je názov aktuálnej výstavy obrazov a šperkov umelkyne 
Márie Špánikovej. Do konca júla si ju môžete pozrieť vo výstavných 
priestoroch SNM–Múzea Ľudovíta Štúra na Štúrovej 84. 

Mária Špániková sa narodila v decembri 
1956. Už ako dieťa zvykla zbierať rôzne 
čriepky a sklíčka. V hlave mala množstvo 
nápadov a preto vyrábala drobnosti a dar-
čeky. Vždy mala rada tvorivosť, maľova-
nie a hudbu. Je vyštudovaná učiteľka, tejto 
profesii sa venovala niekoľko rokov, ne-
skôr pracovala v administratíve. Počas pra-
covných rokov nemala veľa času na svoju 
záľubu v umení. V tvorbe ju vždy podpo-
roval manžel a dcéra. ako autorka hovo-
rí: „Až hlúpy chrípkový vírus v roku 2012, 
ktorý ma doslova zložil do postele spôsobil, 
že som motaním, prevliekaním a otáčaním 

sklíčok v posteli, vytvorila svoj 
prvý šperk. Učením sa, skúma-
ním a trpezlivosťou som si vy-
tvorila vlastnú techniku tvorby 
šperkov“. Obrazy začala maľo-
vať Mária Špániková asi pred 
piatimi rokmi a to technikou 
akvarel. Pravidelne navštevuje 
kurzy tejto techniky a zdokona-
ľuje sa v nej. „Každý z nás po-
zná ten krásny pocit, keď sa nám 
niečo podarí urobiť dobre, teší 
nás to a ženie neustále dopre-
du“. (jk) 

Jediná sólová fotografia Ľudovíta Štúra
Na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia s Múzeom Ľudovíta Štúra nadviazal kontakt 
pán Ján Kudla z Trenčína a do zbierok múzea ponúkol posledné predmety z pozo-
stalosti Ľudovíta Štúra, ktoré ešte Janko Štúr uchovával. Išlo o kabinetný obraz Ľu-
dovíta Štúra a drevený rozrezávač listov v knihe v tvare kopýtka. 

Janko Štúr sa ako jediný zo súrodencov 
dožil vyššieho veku (1827 – 1905) a mal 
úspešnú kariéru ako sudca kráľovskej ta-
bule, hoci väčšinu života strávil mimo Slo-

venska. Sobášom získal majetok v Malých 
Bierovciach, dnes súčasť obce adamov-
ské Kochanovce, kam sa vrátil na dôcho-
dok a kde aj zomrel. Spomínaný Ján Kudla 

sa tam narodil a vyrastal a ako 
dieťa poznal Jankovu manžel-
ku a jej sestry, neskôr ho pod-
porovali ako študenta. Nadvia-
zal priateľský vzťah so synom 
Janka Štúra, Dr. Karolom Štú-
rom, ktorý pôsobil v Trenčíne, 
a po jeho predčasnej smrti mu 
vdova po ňom darovala zvy-
šok spomínaných pamiatok po 
Ľudovítovi Štúrovi. Na záver 
darovacieho listu píše Kudla 
toto: „Uvedené predmety som 
opatroval ako rodové relik-
vie Štúrovcov... vyše 60 ro-
kov. Po mojom vkročení do 
starších rokov som dlho uva-
žoval o tom, kde by bolo naj-
vhodnejšie bezpečné a trvalé 
umiestnenie vymenovaných 
predmetov, ktoré dnes patria 
už celému slovenskému náro-
du. Z piety a vďačnosti k veľ-
kému nášmu národnému deja-
teľovi Ľudovítovi Štúrovi som 

sa rozhodol odovzdať tieto do Múzea Ľu-
dovíta Štúra v Modre, kam aj svojou histo-
rickou povahou navždy patria.“
ani samotný Kudla nepredpokladal, že 
spomínaný kabinetný obraz Ľudovíta Štú-
ra môže byť fotografiou, a to jedinou sólo-
vou. Ukázali to až neskoršie expertízy, ho-
ci to už Janko Štúr vlastnou rukou napísal 
na jej zadnú stranu: „Slávny Ludevít Štúr 
dňa 22. decembra 1855 v Modre sa po-
strelil spadnúc na polovke prechádzkovej 
s puškou. Dal som z tejto fotografie, ktorá 
pravá je, dolu vziať kabinetobraz. V rá-
be v r. 1884. Janko brat“. Na túto fotogra-
fiu sa akosi zabudlo, hoci slúžila ako pod-
klad pre litografiu, ktorú v r. 1858 zhotovil 
František Kolář a ktorá po celé desaťročia 
určovala podobu Ľudovíta Štúra pre os-
tatné výtvarné zobrazenia. Dátum vzniku 
na fotografii síce nie je uvedený, no podľa 
takmer identickej fotografie Jozefa Milo-
slava Hurbana, ktorá sa nachádza vo fon-
doch SNK v Martine, je datovaná rokom 
1849 a na základe posledných zistení pre-
ukázateľne vznikla v ateliéri anastasa Jo-
vanovića vo Viedni, je takmer isté, že aj 
Štúrova fotografia vznikla v rovnakom 
čase v tom istom ateliéri. avšak zatiaľ čo 
spomínaných Hurbanových fotografií sa 
v pozostalosti anastasa Jovanovića našlo 
viac, Štúrova fotografia je podľa doteraj-
ších poznatkov jediná.

Beata MIHALKOVIČOVÁ, SNM– 
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre FO
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Pohoda u vinárov v chotári 
Stráviť deň priamo v modranskom chotári na Farme Pod Gaštan-
kou ponúkli milovníkom vín a prírody organizátori Víno z Mod-
ry. Začiatok prázdnin, sobota 2. júla, patrila Vinárom v chotári. 

Celodenné podujatie v prírod-
nom prostredí Sebreckej doli-
ny bolo pripravené pre celé ro-
diny. Okrem ponúkaných vín, 
ktoré nalievali desiati členovia 
združenia Víno z Modry, sa da-

lo v areáli príjemne oddycho-
vať a posedieť s priateľmi. Po-
starané bolo aj o aktivity pre 
deti, v ponuke bolo výborne 
gastro. Tohtoroční „Vinári“ sa 
opäť vydarili, o čom svedčia 

aj mnohé pozitívne odozvy, či 
účasť zahraničných návštevní-
kov. 
„Pod Gaštankou vyslovene 
vládla pohoda a výborná ná-
lada od začiatku až do konca. 
Podujatie sme koncipovali tak, 
aby sa u nás dobre cítili aj ro-
diny s deťmi, ale aj tí, čo prišli 
len za vínkom. Najväčší úspech 

u detí už tradične zožali pestro-
farebné traktory od rodiny Ma-
tuškovičových. Dospelým za-
se dobre padlo k vínku chutné 
jedlo, koláče, kávička či zmrz-
lina.Tešíme sa, že niektorí náv-
števníci u nás strávili naozaj 
celý deň a čo môže byť väčšou 
pochvalou ako žiadosti, aby 
sme vinárov do chotára priná-
šali častejšie“, uviedla Želmíra 
Zelenayová za organizátorov. 

(jk) 
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Modranské pivnice sa vydarili
Polovica mája, sobota 14. 5., patrila modranským pivniciam. 
Druhá najstaršia ochutnávka vín v Modre, priamo vo vinár-
stvach a pivniciach, sa niesla v znamení dobrej nálady a stretnu-
tí s priateľmi po dlhej dvojročnej pandemickej prestávke. 

„Teší nás, že nám priala nie-
len súčasná situácia, ale aj 
príjemné počasie a Deň mod-
ranských pivníc sa nám vyda-
ril nad očakávania. Pripravili 
sme už 19. ročník tohto podu-
jatia, kde vládla naozaj skve-
lá atmosféra, v uličkách bolo 
vidno usmiatych ľudí, pokoj 
bolo cítiť všade. Už sme všet-
ci potrebovali po dlhých me-
siacoch obmedzení vypnúť 
a len tak sa postretať a načer-
pať energiu“, hovorí Michal 
Petrík za organizátora Združe-
nie Víno z Modry. 
ako každý rok, aj tento roč-
ník do Modry prilákal „všeho-
chuť“ návštevníkov.

„Najpočetnejšie zastúpenie 
tvorili ľudia z nášho regiónu 
a pravdaže, na čo som pat-
rične hrdý, sa podujatia 
zúčastnilo aj veľa Mod-
ranov. To ma vždy pote-
ší. Nemalú časť dotvárali 
návštevníci z celého Slo-
venska, ktorí naše poduja-
tie navštevujú pravidelne 
a vždy sa naň veľmi tešia. 
Naopak, musím ale pove-
dať, že posledné ročníky 
sme zaznamenali rapídne 
zníženie počtu zahranič-
ných návštevníkov, ktorí 
k nám chodievali najmä 
z okolitých krajín. Či už 
to má na svedomí koro-

na alebo nedostatok voľných 
ubytovacích kapacít, je to ur-
čite škoda“, dodáva. Zostáva 
veriť, že uvedený jav je iba 
prechodným a zahraniční náv-
števníci si opäť nájdu cestu do 
Modry, na ochutnávky vín, na 
stretnutia počas Modranských 

pivníc alebo na spoznávanie 
mesta a západoslovenského 
regiónu. Emócie ešte poriadne 
nedozneli a Víno z Modry už 
dnes sústreďuje svoje aktivi-
ty na prípravu nasledovného, 
jubilejného, 20. ročníka DMP. 
„Ročník to bude nevšedný, to 
vieme sľúbiť už teraz a verí-
me, že vám utkvie v pamäti“, 
uzatvára Michal. (jk)

Úspechy posúvajú vpred
rodinné vinárstvo Víno Kmeťo 
z Modry sa aj tento rok stalo úspeš-
né hneď na niekoľkých vinárskych 
súťažiach. Najúspešnejšie biele víno 
tohto roka je rizling rýnsky ročník 
2021, polosladký z vinohradu Fole-
grunt v Starých Horách. úspešný bol 
na domácej modranskej ochutnávke 
Vitis auree, kde so zlatou medailou 
bol súčasťou Ceny šéfredaktora den-
níka Pravda za najúspešnejšiu kolek-
ciu vín od modranského vystavova-
teľa a Ceny Malokarpatskej vínnej 
cesty za najlepšiu kolekciu vín z Ma-
lokarpatskej vínnej oblasti. rovnako 

získal Cenu Chute Malých Karpát za 
najvyššie hodnotené tiché biele víno 
od producenta z Malokarpatskej oblas-
ti na Vínnych Trhoch v Pezinku a Zla-
tú medailu z Výstavy vín Víno Tirna-
via v Trnave. Červené najúspešnejšie 
víno bol Hron ročník 2020, suché, kto-
ré sa stalo Šampiónom červených vín 
v Benátkach na Jizerou a získalo zla-
té medaily na Výstave vín v Šenkvi-
ciach, Víno Tirnavia v Trnave. Taktiež 
bol veľmi úspešný u susedov v Česku, 
kde v Zlatom pohári Česko – Sloven-
ska získal rovnako zlatú medailu.
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Spomíname
Človek žije v spomienkach dovtedy, kým má naňho 
kto spomínať. Dňa 8. júla 2022 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil Ing. Peter Eckert, starostlivý man-
žel, otec, starý otec, brat a priateľ. Kto ste ho poznali 
a mali radi, spomínajte s nami. Smútiaca rodina. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, rodine, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli dňa 28. 6. 2022 posled-
nýkrát rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamou 
a babičkou Julianou Čukanovou. Ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina. 

Spomienka
Pri prvom výročí úmrtia Dušana Veselského spo-
mína matka, bratia a synovia. Na krídlach anjela 
vzlietol som v diaľ, necítim bolesť, už necítim žiaľ. 
Necítim života bolestné muky, tam niekde v diaľke 
ma objali Pánove ruky. a trpkosť osudu, tá má ne-
mučí, ja našiel som pokoj v nebeskom náručí. 

Spomíname
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach si stále s nami. S hlbokým zármutkom 
sme si 11. júla pripomenuli 12. výročie čo nás na-
vždy opustila naša mamička, babička a prababička 

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

Tichá spomienka
Odišiel tíško ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína kaž-
dý, kto ho mal rád. Dňa 2. júla uplynul rok, čo nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Miloš Osuský. 
S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 30. 7. 2022 uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás 
navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko 
Ivan Nosál. S láskou na neho spomínajú synovia 
Ivan a Patrik s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

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

Riadková 
inzercia

 z Kúpim vinohrad alebo pusták 
v Modre. Tel.: 0903 297 356

Uzávierka MZ
augustová uzávierka bude 
v stredu 17. 8. do 12.00 h. Kon-
takt pre tipy a inzerciu: zvesti@
kcmodra.sk. (red)

Vínožitie 2022
27.8.2022 14:00 - 22:00 hod

Hudba 
z MarsuFajnkoštér

2022

súťaž v slepej 
degustácii vína

Exkurzia
výrobných 
priestorov 

Vstupné 

8 vzoriek
a tombola

13 €

Dolná 120/119, Modra

10 €
na

 mieste 

predpredaj
www.wisomm.com

Cenník inzercie
MODRANSKÝCHZVESTÍ

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €

9,1
x6
,1c
m
35

€
18
,5x
25
,6c
m
19
8€

9,1x12,6cm 66 €
5,9x12,6cm 42 €

NÁJDI DOMOV
r e a l i t n á  k a n c e l á r i a

PLÁNUJETE , PREDAŤ
PRENAJAŤ, ALEBO 

POTREBUJETE OCENIŤ
SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ ?

NÁJDITE SI SVOJU
R E A L I T K U

+421 950 515 018
DANICA.CHOCHULOVA@NAJDIDOMOV.SK

WWW.NAJDIDOMOV.SK
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Vištukfest u susedov
V peknom prostredí futbalového ihriska vo Vištuku sa usku-
točnil 11. ročník medzinárodného festivalu Vištukfest 2022, 
obľúbený a navštevovaný aj viacerými fanúšikmi z Modry. 
Členovia poriadajúcej DH Vištučanka začali s prípravami už 
v piatok, aby na sobotu 2. júla zabezpečili pre priaznivcov 
dychovej hudby a všetkých účinkujúcich zázemie v podobe 
stanov, tanečného parketu a občerstvenia. 

Počasie vyšlo dokonale a dobrý 
výber účinkujúcich zabezpečil 
vysokú návštevnosť a spokoj-
nosť fanúšikov. V úvode festiva-
lu moderátor Lubenko Tahotný 
privítal Dychový orchester Nitra 
pri ZUŠ Jozefa rosinského, kto-
rý napriek nízkemu veku členov, 
predviedol zaujímavý program. 
Prvýkrát v histórii festivalu bola 
hosťom kapela z východu Slo-
venska – malá dychová hudba 
Nováčanka. Z okresu Partizán-

ske prišla zahrať 142 ročná Nad-
ličanka a punc medzinárodného 
festivalu potvrdili dve kapely 
zo zahraničia. Pilíšska kapela 
z Maďarska z oblasti Pilišských 
vrchov, kde majú veľké zastú-
penie potomkovia Pilíšských 
Slovákov a Mistříňanka, jedna 
z najznámejších dychových hu-
dieb z Moravy. Výbornú zába-
vu a spokojnosť potvrdilo skan-
dovanie divákov a tanečníkov, 
ktorí nechceli pustiť záverečnú 

Mistříňanku z pódia. úderom 
22.00 hodiny prišiel záver festi-
valu. Členovia dychovej hudby 
Vištučanka sa pustili do upra-
tovania areálu ihriska, ktorý im 
poskytol futbalový klub Vištuk, 
za čo mu patrí veľká vďaka. 
Festival z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-

nia, hlavný partner podujatia. 
Poďakovanie patrí obci Vištuk 
za finančnú podporu a Bratislav-
skému samosprávnemu kraju. 
Medzi mediálnych partnerov 
ako aj minulý rok patrili Malo-
karpatské osvetové stredisko, 
Kultúrne centrá Modry a Pezin-
ka a Modranské zvesti. (špa)

Z desiatej Rozprávkovej Modry
Košaté koruny stromov pri jazierku pri Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra počas horúceho víkendu dopriali ovlažujúci tieň a vytvo-
rili tie najlepšie podmienky pre 10. ročník Rozprávkovej Modra 
2022. Znela hudba flašinetu, vystrájali klauni, výskali deti na 
kolotoči, z vetvičiek a rastliniek vznikali bábky. No hlavne sa 
nám predstavili bábkové divadlá so svojimi rozprávkami.

Bol to víkend pred týždňom 
odovzdávania vysvedčení. Po-
čas oboch dní sa prepletali roz-
právky bábkových divadiel so 
všakovakými – šibalskými aj 
činorodými zábavami. Príjemné 
popoludnia ubehli tak rýchlo...
Predstavilo sa osem divadiel. 
Medzi nimi aj divadelná skupi-
na detí z dramatického odboru 
zo ZUŠ Modra. Odohrali dve 
predstavenia a zažili spontán-

ny, zaslúžený potlesk divákov. 
Deti tejto skupiny vedie Zuz-
ka Polonská, ktorá aj prvý deň 
festivalu moderovala. To, že má 
bábkové divadlo v Modre svo-
je miesto, ukázalo aj Divadiel-
ko Šikulko, za ktorým je agáta 
Šikulová Petrakovičová, dra-
maturgička festivalu. Skupina 
Československé klacky pred-
stavila originálne predstavenie 
na javisku v sále kultúrneho do-

mu v drobnej javiskovej forme. 
Je to predstavenie, ktoré diváka 
očarí prekvapivými možnosťa-
mi bábkového divadla. Divadlo 
odohrali iba na metrovom kru-

hu, ale pritom sme prechádzali 
cez ľadové pláne, plávali v mo-
ri a aj lietali v povetrí. Ťažšie 
popísať, lepšie zažiť. Festival 
predstavil aj divadlá Kasia, 
Crocus, Cililing. Tradičným 
číslom je klasický Tyjátr Ivana 
Gontka. Vyvrcholením festiva-
lu bolo predstavenie More Di-
vadla agapé, ktoré nám z lode 
Merema ukázalo aký je svet 
krásny, pretože ako je príroda 
pestrá, pestrí sme aj my ľudia. 
Tak aj festival rozprávková 

Modra má mnoho podôb, kto-
ré snáď kultivujú vkus detského 
diváka.
Pomedzi predstavenia divadiel 
bolo veľa inej zábavy. V báb-
kodielni U Modrušky (Tatiana 
Šulíková) vzniklo pod šikov-
nými rukami detí a ich rodičov 
veľké množstvo bábok. V Eko-
dielni (Maruška Kratochvíľo-
vá) sa zas rozvíjal netradičný 
príbeh vinohradu. Pod šiatrom 
rozprávkovo sa čítalo deťom 
v perinkách z kníh pre deti. 
Hravou formou deti spozná-
vali stromy v etapovej hre OZ 
Ľusk. S vetrom vo vlasoch sa 
najmenší vozili v drevenom ko-
lotoči Modranskej besedy. Bo-
lo čo jesť, bolo čo piť. Deti si 
mohli kúpiť maňušku alebo za-
ujímavú knihu zo stánku Folly. 
To všetko podfarboval zvuk fla-
šinetu alebo rozveseľovali nás 
klauni.
Festival pripravila Modranská 
beseda v spolupráci s partner-
mi. Projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Podujatie finančne podpo-
rili Bratislavský samosprávny 
kraj, Mesto Modra, Oblastná 
organizácia cestovného ruchu 
Malé Karpaty a Ministerstvo 
dopravy a výstavby Sr.

Ján ZIGO
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Vítali sme nových občiankov
Záhrada pri Kultúrnom centre 
Modra bola opäť plná detí. Pri-
vítali sme rekordný počet no-
vých občiankov mesta. Vitajte 
Modrankovia! Zmienka o vás 
bude navždy zapísaná v našej 
pamätnej knihe. Želáme vám aj 
rodičom spokojný a šťastný ži-
vot, nech spoločne zažijete ve-
ľa radosti.
účasť na tomto milom stretnu-
tí môžu rodičia nových ob-
čiankov nahlasovať priebež-

ne mestu počas celého 
roka. Stačí vyplniť žia-
dosť spolu so súhlasom 
na spracovanie osobných 
údajov, ktoré nájdete na 
stránke www.modra.sk 
a poslať mailom na adre-
su eva.horvathova@msu-
modra.sk alebo ju doru-
čiť osobne na Matričný 
úrad – Kancelária prvé-
ho kontaktu, Štúrova 59, 
900 01 Modra. (zt)
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A opäť športujeme
Po trojročnej prestávke spôsobenej pan-
démiou sa uskutočnili xVII. Športové 
hry seniorov okresu Pezinok. Športovalo 
sa v Pezinku v areáli Základnej školy Na 
Bielenisku v piatok 
27. mája 2022. Zú-
častnilo sa 75 súťa-
žiacich seniorov z 8 
základných orga-
nizácií Jednoty dô-
chodcov Slovenska. 
Modru reprezento-
valo 11 účastníkov. 
V peknom prostre-
dí a za príjemné-
ho počasia sme sa 
spoznali s viace-
rými novými špor-
tovcami. Dosiah-
nuté úspechy boli 
pre Modru povzbu-
dzujúce pre ďalšie 
obdobie. Najúspeš-
nejším sa stal Ján 

Juran, nový športový člen výboru JDS 
Modra. Vyhral severskú chôdzu s palič-
kami, hod granátom na cieľ a streľbu zo 
vzduchovky, kde bol na druhom mieste 

Vincenc Mráz. Zo senioriek vynikla Má-
ria Hýllová, keď vyhrala streľbu a bola 
druhá v severskej chôdzi. Ivan Kintler 
bol druhý v stolnom tenise a Dušan Ko-
zák druhý v hode granátom. 
Krajská súťaž doteraz organizovaná 
v Malackách nebude, celoslovenské špor-

tové hry by mali 
byť v Senci. ako 
člen výboru ďaku-
jem všetkým, ktorí 
sa športových hier 
zúčastnili a snažili 
sa dobre reprezen-
tovať Modru. Na 
petangovom ihris-
ku Kalinčiakova 
v rámci športové-
ho areálu pokračuje 
stretávanie sa a hra-
nie tých, ktorým sa 
táto hra páči. Pozý-
vame i ďalších se-
niorov – príďte si 
zašportovať v pek-
nom prostredí.

Vincenc MRÁZFO
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FC Slovan Modra: Po oslavách 
postupu nasledujú nové ciele
Modranský šport zažil v sobotu 11. júna 2022 nezabudnuteľ-
ný futbalový sviatok. Domáci Muži A FC Slovan Modra sa vo 
finálovom zápase sezóny V. futbalovej ligy poľahky popasovali 
s hosťujúcimi OFK Vysoká pri Morave a výsledkom 6:0 sa sta-
li majstrami. O pocitoch z víťazstva aj plánoch na najbližšiu 
sezónu sa v rozhovore s manažérom klubu a hráčom Norber-
tom Sališom porozprávala Sabína Bernhauerová.

Čo pre klub znamená postup 
a ako ste ho oslávili?
Postup bol kľúčový pre celé 
fungovanie klubu. Neviem ako 
by bol klub pokračoval ďalej. 
S kádrom a s rozpočtom, ktorý 
máme neprichádzalo do úvahy, 

aby sme nehrali vyššiu súťaž. 
Celá naša filozofia je postavená 
na tom byť dominantným klu-
bom v regióne, od mládeže až 
po áčko. Oslavy boli pekné, 
pretože sme si po náročnej se-
zóne, kedy nás Lozorno celú jar 
doslova naháňalo a ktorú sme 
odohrali s úzkym kádrom, ko-
nečne všetci vydýchli.

S akými cieľmi vstupujete do 
novej sezóny?
Sme v klube tretí rok a vždy 
máme rovnaké ambície, čiže tie 
najvyššie. áčko chce hrať o po-
predné priečky. Po reorganizá-
cii netušíme, ako na tom budú 
naši súperi v lige, ale chceli by 
sme znova hrať o postup. ako 
víťaz ligy budeme hrať Prezi-
dentský pohár a samozrejme 
ako každý rok aj Slovenský po-
hár – Slovnaft Cup, liga by ma-
la mať 16 účastníkov, čo pred-
stavuje cca 35 majstrovských 
zápasov. To už sa približujeme 
k profesionálnym klubom a to 

je veľmi náročné, no musíme 
sa s tým vyrovnať. Otvárame aj 
kategóriu U19, čím skompleti-
zujeme mládežnícke kategórie 
a aj v tej máme okamžite naj-
vyššie ciele. Je to ďalší dôkaz 
toho, ako plníme naše vízie.

Pri mládeži je kategória U19 
novinkou...
Nielen to, máme veľa mikro 
cieľov, ktoré majú spolu vytvo-
riť celok, ktorým je kompletná 
mládežnícka štruktúra pokrý-
vajúca celú Malokarpatskú ob-
lasť. U19 by sme sa radi hneď 
v prvej sezóne dostali do 3. li-
gy, chlapci na to určite majú 
kvalitu, niektorí by už mali pra-
videlne hrávať v áčku. Veľká 
novinka sa pripravuje v spolu-
práci s vedením klubu vo Vištu-
ku a verím, že sa pripoja ďalšie 
kluby, pretože v dnešnej dobe je 
jedinou cestou zachovania fut-
balu spolupráca. Časy kedy si 
každá dedina konkurovala sú 
preč, Slovan Modra je priprave-
ný spolupracovať a podať po-
mocnú ruku každému.

Ešte sa vráťme ku kádru, ako 
by mal vyzerať v novej sezóne?
Dôležité je, že všetci hrá-
či prejavili záujem u nás zo-

stať, pretože väčšina tu hosťo-
vala. Keď si vezmete hráčov 
ako Sidor a Vojtovič, ktorých 
hodnota je po 25 tisíc eur, je 
náročné takých hráčov vôbec 
získať na hosťovanie. Obaja 
sú však našou prioritou, ako 
sa vraví „útok vyhráva zápasy, 
obrana tituly“ tak tomu bolo aj 
v minulej sezóne, základ bola 
perfektná obrana. Potrebuje-
me zohnať útočníka a rozšíriť 
káder. ak ale ostane mužstvo 
pokope a vhodne sa doplní, 
môžeme opäť myslieť na naj-
vyššie cieľe.

Diváci chodili hlavne na zá-
pasy s mužstvami z okolia, 
na súperov zo Záhoria po-
menej, ako vnímate celkovo 
návštevnosť?
Vnímame rovnaký okruh ľu-
dí zaujímajúcich sa o futbal 
v meste, potom sú takí, ktorí 
fandia našim súperom a zvy-
šok sú hostia. Tri–štyri ko-
lá do konca sme hrali doma 
s mužstvom zo Záhoria, boj 
o postup vrcholil a na zápas 

prišlo deväťdesiat divákov. 
Videl som na hráčoch skla-
manie. Sedem mládežníckych 
mužstiev a áčko hrajúce o po-
stup, to je naozaj kolos, kto-
rý treba riadiť a väčšina ľudí 
zastáva viacero funkcií. Keď 
však nevidíme odozvu, tak si 
čoraz častejšie kladieme otáz-
ku, či to má zmysel a pre koho 
to robíme.

Vidíte ešte stále v Modre po-
tenciál? 
ak by som nevidel, už by som 
tu dnes nebol. Ja osobne som 
dostal dve lukratívne manažér-
ske ponuky do zaujímavých 
klubov a verím, že aj ako hráč 
by som sa ešte nestratil. Stále 
však verím, že sa nám postup-
ne podarí pritiahnuť viac ľu-
dí k futbalu, taktiež lokálnych 
partnerov a v neposlednom ra-
de verím v korektnú spoluprácu 
s vedením mesta. Po troch ro-
koch je však moja viera naštr-
bená. Ktokoľvek môže kritizo-
vať Sališa aj Mariniča, ale to čo 
sme so Slovanom Modra doká-
zali nám nik nevezme. Preto rád 
zopakujem – áčko sme prebrali 
na predposlednom mieste, dnes 
sme postupujúci, mládež mala 
dve–tri družstvá, dnes ich je se-
dem. Športové úspechy sú ne-
popierateľné a my sme tu prišli 
práve kvôli tomu.

Počas Vášho vedenia je klub 
naozaj aktívny, je však verej-
nosť dostatočné informova-
ná, môžeme si byť istí, že klub 
ide dobrým smerom?
Určite áno, všetky dôležité veci 
sa snažíme komunikovať, Mod-
ra nie je výnimkou a aj tu sa 

dobre darí klebetám. Za tri roky 
buď výsledky vidíte alebo nie. 
V áčku staviame na hráčoch, 
ktorí majú charakter a sú príkla-
dom pre mladých hráčov. Preto 
niekedy odídu aj výborní fut-
balisti. Snažím sa robiť veci na 
maximum, priamo, ale vždy ma-
ximálne fér. Ctím si slušné sprá-
vanie a aj ho od každého v klube 
vyžadujem. Preto viem, že ide-
me dobrým smerom. (sb, ns)
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Karol Kantek vo vode prekvapil 
Plavecká veteránska sezóna je už v plnom prúde
Po dvoch rokoch núteného prerušenia plaveckých tréningov spe-
je boj o mokré medaily k svojmu tohoročnému letnému vrcholu. 
V tomto roku už konala väčšina národných majstrovstiev a tak po-
zornosť všetkých plavcov a fanúšikov vodných športov je upriamená 
na Rím, kde sa koncom augusta a začiatkom septembra uskutočnia 
17. Medzinárodné majstrovstvá Európy masters v plávaní. O tom, či 
a aké bude mať aj Modra na tejto vrcholnej súťaži zastúpenie, sme 
sa porozprávali so 71 ročným Karolom Kantekom, viacnásobným 
slovenským rekordérom a držiteľom najcennejších kovov.

Karol, pred pár dňami pretekal 
v Žiline, predtým aj v Přerove 
a vo Viedni. S akými výsledkami 
a čo pre teba znamenala dvoj-
ročná pretekárska pauza?
Vo všetkých troch prípadoch iš-
lo o národné majstrovstvá. Z ra-
kúska a z Čiech som si priviezol tri 
zlaté medaily, ale čo sa týka výko-
nov a dosiahnutých časov, najviac 
ma potešila stúpajúca forma v Ži-
line. Zvíťazil som vo svojej veko-
vej kategórii 70 – 75 rokov v  naj-
rýchlejšej disciplíne, ktorou je 50 
m voľný spôsob. Veľmi ma to po-
tešilo, ale to nebolo všetko. Zažil 
som tam na úplný záver aj menší 
pozitívny šok. Keďže v Modre ne-
máme plavecký oddiel, pretekám 
za oddiel Martiny Moravcovej 
ŠPK Kúpele Piešťany. V Žiline 
sme prihlásili po prvýkrát do súťa-
že dve mužské štafety v kategórii 
240+ rokov. Polohovú a voľným 
spôsobom. Ide o súťaž vekovo 
najstarších štafiet, ktorých súčet 
štyroch plavcov musí presiahnuť 
240 rokov. a to už je čo povedať. 
Veteránske čiže masters plávanie 
je organizované tak, že účastníci 
sú rozdelení do vekových kategó-
rií po päť rokov a to od 25 ročných 
po storočných plavcov. aj takí sa 
občas nájdu. Plával som v oboch 

štafetách a v oboch sme nečakane 
vytvorili nové slovenské rekordy. 
V polohovej sme boli rýchlejší 
o sedem sekúnd a vo voľnom štý-
le dokonca o sedemnásť sekúnd. 
To z nás nikto nečakal. Keď sme 
porovnali výsledný čas s medzi-
národnými výsledkami tak sme 
zistili, že na predchádzajúcich 
Majstrovstvách sveta by sme vte-
dy víťaznú štafetu prekonali asi 
o päť sekúnd. Dlho trvalo než sme 
tomu vôbec uverili.

Takže máš okrem tohoročných 
víťazstiev v Rakúsku a Česku aj 
tri zlaté a dva slovenské rekordy 
z Majstrovstiev Slovenska. To 
je celkom dobrá bilancia pred 
Majstrovstvami Európy v Rí-
me. Pripravuješ sa na ne?
Veľmi rád by som v ríme pre-
tekal s najrýchlejšími plavcami 
Európy, medzi ktorými nebu-
dú chýbať niekdajší olympionici 
či najrôznejší svetoví a európski 
majstri a rekordéri. a cieľom kaž-
dého účastníka je, ako vravia Česi, 
dostať sa „na bednu“, čiže získať 
medailu. Teoreticky by sme ma-
li mať najväčšiu šancu v spome-
nutých štafetách. Lenže k tomu-
to cieľu bude ešte ďaleká cesta. 
Celková situácia u nás i vo svete 

je veľmi krehká. Všetko sa môže 
zmeniť zo dňa na deň. Mnohé pre-
teky už boli viacnásobne zrušené. 
Brutálne zdražovanie sa dotklo aj 
týchto plaveckých aktivít, takže 
neviem, či sa s tým dokážem vy-
rovnať, či ma to nezastaví. To je 
ale iba jedna stránka veci. Dru-
hou je tá osobná. Keď chce nie-
kto, musím v tejto súvislosti prí-
zvukovať aj svoj vzdialený dátum 
narodenia, dosiahnuť v určitý vo-
pred daný deň svoj maximálny ži-
votný výkon, musí pre to urobiť 
všetko možné aj nemožné. a musí 
sa spoľahnúť aj na povestné šťas-
tíčko, lebo bez neho to nemusí 
vôbec dobre dopadnúť. Samot-
ný poctivý tréning stačiť nemusí. 
Spomeniem aspoň niekoľko ná-
strah, ktoré čakajú na každého sú-
ťažiaceho plavca. Človek nesmie 
počas prípravy ani tesne pred pre-
tekmi ochorieť a to nemyslím iba 
na covid alebo omicron, nesmie sa 
zraniť, musí sa v termíne úspeš-
ne prihlásiť a komunikácia je vý-

hradne v angličtine, nájsť si vyho-
vujúce ubytovanie v ríme, musí 
sa tam včas a spoľahlivo dopraviť, 
nesmie pred pretekmi zaspať, za-
zmätkovať, zablúdiť, musí dbať 
na správnu stravu a oddych a pod. 
ak toto všetko zvládne, potom 
stačí už len na vyzvanie štartéra 
sa postaviť na pretekársky blok, 
po signáli štartéra skočiť do bazé-
nu a čo najrýchlejšie doplávať do 
cieľa medzi prvými. Z tejto strany 
je to celkom jednoduché. No tých, 
čo budú chcieť doplávať ako prví, 
bude v ríme viac ako dosť. Pre 
úspech je potrebné mať premysle-
né všetko do najmenších detailov. 
ale ani to nezaručuje úspech. ale 
o tom je šport a hlavne, plávanie 
patrí k tým najzdravším športom 
vôbec. Mám pre čitateľov na zá-
ver aj jeden odkaz. Začnite čo naj-
skôr s pravidelným plávaním a ni-
kdy neprestaňte!
Ďakujem za rozhovor a pra-
jem ti za všetkých priaznivcov 
plávania a zdravého životného 
štýlu v Modre, ktorých počet 
utešene stúpa, veľa úspechov 
a šťastia v ríme.

František MACH

FO
TO

: F
r

a
N

TI
ŠE

K
 M

a
C

H



20
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  V i n o b r a n i e  2 0 2 2

Dopravné obmedzenia v septembri 
Modranské vinobranie a Slávnosti hliny 
Počas konania najväčších septembrových kultúrno-spolo-
čenských podujatí Modranské vinobranie 2022 a Slávnosť 
hliny 2022 budú v meste platiť viaceré dopravné obmedze-
nia a zmeny v doprave. V dostatočnom predstihu sa preto 
na ne pripravme. Podujatia sa konajú v dňoch 9. – 11. sep-
tembra. V čase konania podujatí bude zabezpečený dohľad 
nad bezpečnosťou a plynulosťou pracovníkmi Mestskej po-
lície Modra a organizátormi. Na dočasné uzatvorenie ciest 
bude upozorňovať dočasné dopravné značenie.

Autobusová 
doprava 

Obmedzenia v doprave sa do-
tknú aj autobusovej dopravy. 
Zastávky Štefánikova a Du-
kelská budú zrušené bez ná-
hrady, cestujúci budú môcť 
využívať existujúce zastávky 
na Šúrskej, Dolnej a Štúrovej 
ulici.

Námestie 
bude prejazdné

V rámci príprav tohtoročné-
ho Vinobrania nastáva zmena 
oproti minulosti. Ulica Štúro-

va vedúca cez námestie sme-
rom z Dolnej zostane v oboch 
smeroch (na Trnavu aj na Šen-
kvice) plne prejazdná. Nebu-
de sa jej týkať dopravná uzá-
vera ani iné obmedzenia. 

Uzávierky ciest 
a komunikácií 

Trasa obchádzky bude riadne 
vyznačená prenosným doprav-
ným značením. V súvislosti 
s technickým zabezpečením 
budú ulice Dukelská, Súke-
nícka a Kukučínova uzavreté 

v plnom rozsahu a čiastočne aj 
ulice Dr. Bodického – parko-
visko (starý trh), Moyzesova 
(spodná časť od Dukelskej po 
parkovisko Dr. Bodického), 
Sokolská (od Dukelskej po 
Dr. Bodického), Bernolákova 
(spodná časť po Dr. Bodické-
ho a spojnica so Sokolskou), 
Kuzmányho (od Kukučínovej 
po Dr. Bodického). Dopravné 
obmedzenia budú v platnosti 
od štvrtka 8. 9. od 12.00 hod. 
do pondelka 12. 9. do 8.00 
hod. Mesto Modra prosí vo-
dičov, aby svoje motorové vo-
zidlá neparkovali na spome-
nutých uliciach a využili iné 
priľahlé miesta. 

Kontrolovaný vjazd 
V uliciach s uzávierkou bu-
de možný kontrolovaný vjazd 
autom vo štvrtok 8. 9. od 
12.00 – 24.00, ďalej v piatok, 

sobotu a nedeľu 9. 9. – 11. 9. 
do 10.00 hod. a to pre oby-
vateľov daných ulíc po pre-
ukázaní sa občianskym pre-
ukazom s trvalým bydliskom 
v uzatvorenej zóne. Po tom-
to čase už nebude možný prí-
jazd a výjazd autom. Preto je 
potrebné, aby obyvatelia ulíc 
v dopravnej uzávere prepar-
kovali svoje vozidlá najne-
skôr do 10.00 hod v piatok 9. 
9. a umožnili tak plynulú prí-
pravu podujatí. 
Pre obyvateľov s prechodným 
pobytom v uzavretej zóne 
a pre zásobovanie prevádzok 
bude vjazd povolený cez kon-
trolované vstupy vo vyhrade-
nom čase na základe vyda-
ných povolení, ktoré vydáva 
Kancelária prvého kontaktu 
na Štúrovej 59.
Organizátori ďakujú občanom 
za spoluprácu a dodržiavanie 
platných dočasných doprav-
ných značení. Užite si v poho-
de obe septembrové podujatia 
v Modre. (red)

Víno Modranského vinobrania
Mesto Modra vás srdečne pozýva ochutnať a zhodnotiť najlepšie 
vína uplynulých rokov, ktoré sa urodili výhradne v Modranskej 
vinohradníckej oblasti. Slávnostné ocenenie najlepších vín a vi-
nárstiev, spolu s otvorením verejnej časti súťaže Víno Modran-
ského Vinobrania 2022 sa uskutoční v piatok 9. 9. 2022 o 17.30 na 
nádvorí historickej radnice. Verejná degustácia bude prebiehať 
v piatok od 17.00 do 22.00 a v sobotu od 14.00 do 22.00 v priesto-
roch mestskej pivnice so vstupom z nádvoria historickej radnice.

Cieľom súťaže je podporiť pove-
domie a záujem o domáce vína. 
Pozývame všetkých producen-
tov vín z Modranskej vinohrad-
níckej oblasti, Modry a obcí 
Šenkvice, Vinosady, Dubová, 
Vištuk a Píla, aby prihlásili svo-
je vína. Svojou účasťou v súťaži 
pomáhate zlepšovať jej kvalitu 
a zároveň zlepšíte informova-
nosť verejnosti o svojej produk-
cii. ak máte záujem zúčastniť, 
štatút súťaže a prihlášku nájde-
te na www.modra.sk. Z každej 
prihlásenej vzorky je potreb-
né dodať 4 fľaše (0,75l, 0,50l) 
s označením výrobcu, s názvom 
vína, označením kategórie, roč-
níka a prívlastku. Vzorky s vypl-

nenou prihláškou, ktorej súčas-
ťou je prehlásenie o modranskej 
originalite vína, je potrebné do-

ručiť do 19. 8. 2022 po dohode 
na adresu Štúrova 59, prípadne 
v neskôr vyhlásených termínoch 
zberu priamo v mestskej pivnici 
pod historickou radnicou.
Kontakt a informácie: Mgr. Ja-
kub Malík – 033 6908 324, 0902 
244 103, jakub.malik@msu-
modra.sk alebo Mgr. Miroslava 
Kišoňová – 033 6908 329, miro-
slava.kisonova@msumodra.sk

(red)

Otvorte 
podbránia

Oslava oberačiek sa blíži, naše 
mesto sa premení na živé cen-
trum tradičných osláv úrody, 
malokarpatského vinohradníc-
tva a vinárstva. Modranské vi-
nobranie začne v piatok 9. sep-
tembra a potrvá do nedele 11. 
septembra. 
V centre pozornosti bude aj tento 
rok modranské vinohradníctvo, 
víno, vínne pivnice, produkty 
z hrozna a všetko čo s procesom 
pestovania a spracovania hroz-
na súvisí. Pomôžete nám aj vy 
dotvoriť jedinečnú atmosféru 
podujatia, ktoré je oslavou náš-
ho mesta a regiónu. 
Otvorte svoje podbránie, dvor 
či pivnicu, ponúknite návštev-
níkom mesta svoj burčiak a vín-
ko. ak máte záujem, kontaktujte 
Katarínu Havaríkovú, katarina.
havarikova@msumodra.sk, kto-
rá poskytne všetky potrebné in-
formácie a vystaví povolenie na 
predaj. Termín prihlásenia je do 
26. 8. 2022. (red) IL
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17. ročník festivalu Hudba Modre
K letu v Modre patrí už 17 rokov aj festival komornej hudby 
a jazzu. Tento rok prinesie šesť koncertov počas štyroch dní 
a pre návštevníkov bude výnimočne sprístupnená aj chata vý-
znamného slovenského hudobného skladateľa Ilju Zeljenku. 

Štyri dni budú nabité progra-
mom, v ktorom si každý nájde 
to svoje. úvodný štvrtkový ve-
čer 18. augusta bude patriť Char-
liemu Chaplinovi, ktorého nemú 
grotesku bude naživo vtipne 
sprevádzať saxofónové kvarteto 
Pressburg Saxophone Quartet. 
V rytme jazzu sa 
ponesie piatok 19. 
augusta koncertom 
Jazz Divas s pia-
timi špičkovými 
jazzovými speváč-
kami na jednom 
pódium: adrie-
na Bartošová, Lu-
cia Lužinská, Sil-
via Josifoska a La 
Jana Dekánková 
v sprievode tria 
Gabriela Jonáša. 
Hlavnou hviezdou 

večera bude americká speváčka, 
klavirista a skladateľka Dena De-
rose. V sobotu 20. augusta bude 
o 11.00 h. mimoriadne sprístup-
nená chata skladateľa Ilju Zeljen-
ku v Harmónii a Zuzana Godáro-
vá v nej predstaví jeho nevšedný 
život. O 17.00 h. sa v Nemeckom 

evanjelickom kostole predstavia 
žiaci a učitelia Základnej ume-
leckej školy v Modre a o 19.00 
ich vystrieda Moyzesovo Kvar-
teto spolu s našou poprednou 
sopranistkou Evou Šuškovou. Na 
tomto koncerte sa sólovo s Moy-
zesovým kvartetom predstaví aj 
žiačka ZUŠ v Modre Johanna 
Horniková s hrou na flaute. Ne-
deľu 21. augusta začnite raňajka-
mi s Lotz Triom v Cuvée. Záhada 
Basetového rohu je takmer de-

tektívny príbeh objavenia tohto 
zvláštneho nástroja v jednom slo-
venskom kaštieli a o jeho ceste až 
do New yorku pri káve a koláči-
ku porozprávajú členovia sveto-
vo uznávaného Lotz Tria. Po ra-
ňajkách odohrá trio koncert v Blu 
: Gallery. Záver festivalu bude 
patriť koncertu Bergerovho Tria 
v Nemeckom ev. kostole, ktorý 
bude, rovnako ako celý festival, 
venovaný tohtoročným význam-
ným výročiam skladateľov Ilju 
Zeljenku a Mareka Piačeka.
Príďte si vychutnať klasiku 
aj jazz v tej najvyššej kvalite. 

Vstupné je dobrovoľné. 
Program festivalu nájdete 
na stránke www.facebo-
ok.com/HudbaModre.
Partneri: Fond na pod-
poru umenia, Bratislav-
ský samosprávny kraj, 
o. z. Hudba Modre, Kul-
túrne centrum Modra, 
Mesto Modra, Cirkevný 
zbor ECaV na Sloven-
sku, Cuvée, Blu : Galle-
ry, ZUŠ Modra, Hudob-
ný život, mojakultura.sk.
 (jd)

Čo čaká deti v letnej čitárni v auguste?
Zaujímavý program, hry, časopisy, knižky, antikvariát nájdete v let-
nej čitárni každý štvrtok aj v auguste. Bude otvorená od 10.00 do 
18.00. Pre rodičov je tiež pripravená dobrá káva od modranskej pra-
žiarne Ebenica Coffee. Srdečne vás pozývame na návštevu čitárne.

4. 8., 9.30 – Lakiho potulka, wor-
kshop
Na tvorivom stretnutí, ktorého 
podkladom je kniha Lakiho mes-
tečko budeme pracovať s príbe-
hom, so zmyslami, vlastnými 
mentálnymi mapami aj s mapami 
skutočnými. Prečítame si jeden 
z príbehov túlavého psíka Lakiho 
z knižky, vyberieme sa na potul-
ku do vybraného terénu mesta, za-
pojíme všetky zmysly a budeme 
si zaznamenávať, čo všetko ces-
tou zaregistrujeme ako orientačné 
body. Po návrate z potulky spolu 
vytvoríme originálne mapky našej 
trasy, ktoré doplníme o vlastné po-
strehy. workshop povedie autorka 
knihy Lakiho Mestečko – Vero-
nika Hajdučíková. Trvanie work-
shopu 2,5 hodiny.

4. 8., 17.00 – Lakiho mestečko, di-
vadlo pre deti
Myslíte si, že poznáte mesto, 
v ktorom bývate? Samozrejme. 
Do práce či školy chodíte po tých 
istých uliciach, okolo rohu, prej-
dete cez park, po schodoch hore, 
či dole. Po čase to začne byť nu-
da. Však? Stále to isté. Mesto sa 
nemení. a čo ak áno. Stačí otvo-
riť oči a pozerať sa na veci inak. 
ako? Čo keby sme sa spolu na 
mesto pozreli očami malého túla-
vého psíka alebo sa naň pozrieme 
z vtáčej perspektívy. Skúste to. Už 
to vidíte? Inscenácia Lakiho mes-
tečko vás prevedie mestom ako 
ho nepoznáte. Miesta, ktoré sú na 
prvý pohľad nudné, odkryjú svo-
je fantastické príbehy. a vy sa na 
svoje mesto možno tiež už budete 

pozerať inak. účinkujú: Divadlo 
ZkuFraVon – andrej Šoltés, Mi-
chal rosík

18. 8., 17.00 – Max a Lea 
Vďaka čomu môžu byť dvaja sú-
rodenci výnimoční? Majú pekný 
domček, v ktorom bývajú. Žijú 
s nimi hravé domáce zvieratká 
a starajú sa o nich starostliví ro-
dičia. Je to hádam stále málo? No 
dobre! a čo tak vďaka veľkému 
dinosaurovi, ktorého Max skrýva 
pod posteľou? alebo pre kocúra, 
ktorý sa stoj čo stoj nechce hrať 
tak, ako sa patrí? Či vďaka pies-
kovému obrovi, ktorý vyrastie 
uprostred Leinho pieskoviska? 
Netreba sa báť, Max a Lea všet-
ko zvládnu. Samozrejme s Va-
šou pomocou a veselo si pri tom 
zaspievajú! Inscenácia vznikla 
podľa knihy Max a Lea od spiso-
vateľa Jána Uličianskeho. účin-
kuje Divadlo Šibe. Hrajú: alžbe-
ta Králiková, Šimon Peter Králik.

25. 8., 10.00 – Za oponou ale-
bo ako vzniká bábková insce-
nácia?
Pýtali ste sa niekedy, že kto 
všetko sa skrýva za uvede-
ním diela na javisku alebo aký 
je rozdiel medzi dramatikom 
a dramaturgom? Vo worksho-
pe Za oponou sa dozviete od-
povede na tieto otázky a ešte 
omnoho viac. Každý účastník 
a účastníčka si na vlastnej koži 
vyskúša jednu divadelnú profe-
siu a počas 90 minút vytvoria 
spoločne vlastnú krátku báb-
kovú inscenáciu. Hlavné heslo 
znie – fantázii sa medze nekla-
dú. Tak hurá do vytvárania no-
vých príbehov a divadelných 
zážitkov. Lektori: Lucia Jano-
vová, róbert Máťuš. Maximál-
na kapacita Je 25 Detí a preto 
je potrebné sa vopred registro-
vať na adrese kniznica@kc-
modra.sk.
Podujatia z verejných zdrojov 
finančne podporil Fond na pod-
poru umenia ako hlavný part-
ner projektu. (kul)

Medzinárodný festival
komornej hudby a jazzu

○ PRESSBURG SAXOPHONE QUARTET

○ JAZZ DIVAS & GABO JONÁŠ TRIO

○  DENA DEROSE (USA)

○ LOTZ TRIO

○  MOYZESOVO KVARTETO

○ EVA ŠUŠKOVÁ

○ BERGEROVO TRIO 

18. – 21. augusta

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV
NA SLOVENSKU – MODRA
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august 2022
Pripravili sme pre vás prehľad kultúrnych podujatí, ktorými

si môžete spríjemniť letné mesiace v našom meste. 

KUL
TÚRNE
LETO

Feelme

Zuzana Mojžišová

Hudba Modre

Zmena programu vyhradená!

www.kcmodra.sk

5. 8. / 20.00 – 01.00 h: OLDIES PARTY 
80's 90's
Príď si zatancovať na hudbu v štýle rokov nedávnych! Zober 
svojich partnerov, kamarátov, susedov a všetkých, s ktorými ti je 
dobre. O dobrú náladu sa postará DJ Arnoštek. 
Dress code nepovinný, ale vítaný v štýle 80´ a 90´ rokov.
vstupné: 10 € (na mieste), rezervácia v kancelárii KC Modra 
miesto: nádvorie historickej radnice
organizátor: KC Modra 

6. 8. / 19.00 h: Organový festival v Modre
Bachova spoločnosť na Slovensku v spolupráci s Mestom Modra 
vás aj v auguste pozýva na pokračovanie IX. ročníka medzinárod-
ného organového festivalu.
účinkuje: Pawel Wrobel (PL)
miesto: Slovenský evanjelický kostol v Modre
organizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku / Mesto Modra
vstup voľný

13. 8. / 19.00 h: Organový festival 
v Modre-Kráľovej 
Bachova spoločnosť na Slovensku v spolupráci s Mestom Modra 
vás aj v auguste pozýva na pokračovanie IX. ročníka medzinárod-
ného organového festivalu tentokrát v Modre-Kráľovej.
účinkuje: Martin Bako (SK)
miesto: Evanjelický kostol Modra–Kráľová 
organizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku / Mesto Modra
vstup voľný

13. 8. / 20.00 h: 
Zuzana Mojžišová – Puščaňa
Zuzana Mojžišová svojím dielom vytvára vlastný obraz ľudovej 
piesne zasadený do súčasnosti, inovatívnym a vkusným spô-
sobom. Zuzana spieva piesne staré stovky rokov a pritom dáva 
návod, ako prežívať emóciu súčasného človeka, pretože ľudové 
piesne sú svojím posolstvom a odkazom nadčasové. Do Modry 
príde predstaviť svoj album Puščaňa, ktorý obsahuje piesne
z rôznych regiónov Slovenska. 
účinkujú: Zuzana Mojžišová – spev, Miki Skuta – klavír, Stano 
Palúch – husle, Rasťo Andris – ľudové aerofonické nástroje
miesto: nádvorie historickej radnice
organizátor: Kultúrne centrum Modra
vstupné: predpredaj v sieti www.tootoot.sk 8 € / na mieste 10 €

18. – 21. 8. / HUDBA MODRE 
Medzinárodný festival komornej hudby a jazzu Hudba Modre 
2022 prinesie 6 koncertov počas štyroch letných dní. 
účinkujú: kvarteto Pressburg Saxophone Quartet, Jazz Divas, 
Dena Derose (USA), žiaci a pedagógovia ZUŠ v Modre a ich hostia, 
Moyzesovo kvarteto & Eva Šušková, Lotz Trio, Bergerovo trio
miesto: Nemecký evanjelický kostol, nádvorie historickej radnice, 
Cuvée Modra
organizátor: Hudba Modre o.z. / KC Modra / ECAV Modra

20. 8. / 14:00-21:00 h: BLATINA 2022
12. ročník festivalu pôvodnej slovenskej country, folk a trampskej 
piesne 
účinkujú: Sedem S, Katea, Učeň, Ivan Cali Podolský, 
Slzy cez smiech 
miesto: areál Penziónu Huncokár Modra - Piesok
organizátor: Penzión Huncokár a chatári

26. 8. / 17.00 h: MODRA hlavná stanica
Pri príležitosti 20. výročia založenia skupiny FEELME si vás 
dovoľujeme pozvať zas a znova na modranskú železnicu. Okrem 
koncertu oslávenca sa môžete tešiť aj na detské divadielko PIKI
a iných zaujímavých hostí.
miesto:  Dolná ulica – smer Zberný dvor
organizátor: Modranská železnica – Petter Bittner
vstupné: dobrovoľné



Kultúrne podujatia v auguste
4. 8., 9.30 h: Lakiho potulka – work-
shop, tvorivé stretnutie, ktorého podkla-
dom je kniha Lakiho mestečko, miesto: 
Letná čitáreň, organizátor: Kultúrne cen-
trum Modra – Mestská knižnica

4. 8., 17.00 h: Lakiho mestečko, divadlo 
pre deti, účinkujú: Divadlo ZkuFraVon – 
andrej Šoltés, Michal rosík, miesto: Let-
ná čitáreň, organizátor: Kultúrne centrum 
– Mestská knižnica

5. 8. – 3. 10.: Výstava: Alexander Walter 
– výber z tvorby, miesto: Múzeum Ľudo-
víta Štúra, Štúrova 84, organizátor: SNM–
MĽŠ v Modre 

5. 8., 20.00 – 1.00 h: Oldies Party 80‘– 
90‘s, o dobrú náladu sa postará DJ ar-
noštek, dress code nepovinný, ale vítaný 
v štýle 80‘ 90‘, vstupné: 10 €, rezervácia 
v kancelárii KC Modra, miesto: nádvorie 
historickej radnice, organizátor: Kultúrne 
centrum Modra 

6. 8., 19.00 h: Organový festival v Mod-
re, účinkuje: Pawel wrobel (PL), miesto: 
Slovenský evanjelický kostol v Modre, or-
ganizátor: Bachova spoločnosť na Sloven-
sku, Mesto Modra

8. 8., 18.00 h: Prechádzky labyrin-
tom literatúry: Spomienka na Marti-
na Rázusa, hudba: Katarína a Frantiszek 
wieczorek, miesto: Farský dvor, Štúrova 
1, organizátori: ECaV, Spoločnosť priate-
ľov poézie, Pars artem

13. 8., 19.00 h: Organový festival 
v Modre–Kráľovej, účinkuje: Cantores 
Posoniensis (SK), Martin Bako (organ), 
miesto: Ev. kostol Modra–Kráľová, orga-
nizátor: Bachova spoločnosť na Sloven-
sku, Mesto Modra

18. 8., 17.00 h: Max a Lea, inscenácia 
podľa knihy Max a Lea v podaní Divad-
la Šibe, miesto: Letná čitáreň, organizátor: 
KC Modra – Mestská knižnica

20. 8., 14.00–21.00 h: Blatina 2022, dva-
násty ročník festivalu country, folk a tram-
pskej piesne, vystupujú: Sedem S, Ka-
tea, Učeň, Ivan Cali Podolský, Slzy cez 
smiech, miesto: areál Penziónu Hunco-
kár Modra – Piesok, organizátor: Penzión 
Huncokár a chatári

25. 8., 10.00 h: Za oponou alebo ako 
vzniká bábková inscenácia, miesto: Let-
ná čitáreň, organizátor: Kultúrne centrum 
Modra – Mestská knižnica

26. 8., 17.00 h: Modra hlavná stanica, 
pri príležitosti 20. výročia založenia sku-
piny Feelme si vás dovoľujeme pozvať 
na modranskú železnicu. Okrem koncertu 
oslávenca sa môžete tešiť aj na detské di-
vadielko Piki a iných zaujímavých hostí, 
miesto: Dolná ulica – smer Zberný dvor, 
organizátor: Modranská železnica – Petter 
Bittner, vstupné: dobrovoľné

Zmena programu vyhradená! Všetky aktu-
álne informácie nájdete na webovej strán-
ke Kultúrneho centra v Modre na www.kc-
modra.sk. (kc)

NÁDVORIE 
HISTORICKEJ RADNICE

Štúrova 54 Modra
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