
Jarná dávka pozitivity 
Iste budete súhlasiť, že máme za sebou náročné obdobie. Bojo-
vali sme, prešli sme si dvojročnou koronavírusovou pandémiou 
a keď sa už zdalo, že si konečne uvoľnením všetkých opatrení 
vydýchneme, prišla nová a neuveriteľná správa. Našich východ-
ných susedov zasiahla vojna. Utekajúcim obyvateľom Ukrajiny 
i Slovensko od prvého momentu výdatne pomáha. Uplynulo viac 
než 58 dní a boje neprestávajú. Chceli sme sa tešiť z odchodu 
Covidu-19, no nakoniec na to ani nebol čas. Žijeme negatívnymi 
správami a potrebujeme ich vyvážiť riadnou dávkou pozitívna. 

Preto nám dobre padne posilniť 
sa niečim, čo ulahodí oku aj mys-
li. Napríklad pohľadom na kvety. 
Kvitnúce narcisy, tulipány a iné 
jarné cibuľoviny kvitnú v uliciach 
mesta. Pozitívne reakcie dokazu-
jú správny krok mesta. Takto sa 
pri prechádzke Modrou potešíte 
napríklad na Dolnej ulici pri cin-
toríne, na Komenského medzi by-

tovými domami štyri a šesť alebo 
na Podhorskej či v parku na So-
kolskej. Načerpanie nových síl 
ponúkne aj chotár, v ktorom za-
kvitli ovocné stromy a lúčne kve-
ty. Stačí výjsť pár krokov z domu 
a prijať pestrú paletu farieb a vôní 
z modranskej prírody. 
Zeleň pribudla tiež popri súsoší 
Ľudovíta Štúra na námestí, kde 

bola vysadená plazivá forma tisu, 
ktorá vytvorí stálezelený koberec. 
Na Bratislavskej ulici pre zmenu 
zasnežili kvety z okrasných hru-
šiek. V Hollerungu v Harmónii 
vás poteší rozkvitnutá magnólia, 
v historickej Kráľovej už vyrašili 
ďalšie cibuľoviny. 
K pokoju v našich mysliach 
prispelo veľkonočné obdobie. 
Sviatky plné pokory, náde-
je, pokoja a lásky. Obľúbeným 
miestom zamyslení a prechá-
dzok je Modranská krížo-
vá cesta v smere na Kalváriu. 
Vznikla vďaka keramikárom 
Mariánovi Liškovi, Jozefovi 
Frankovi, Igorovi Mesíkovi, 
Jánovi Vígľašovi a Jánovi Pe-
čukovi. Jednotlivé zastavenia 
s keramickým platňami sú za-
sadené do vinohradov. S nápa-
dom vytvoriť jedinečnú krížovú 

cestu, ktorá rešpektuje kultúrnu 
identitu Modry prišla Modran-
ská beseda. 
Jar cítiť na každom kroku. Ru-
ka v ruke s výsadbou ide upra-
tovanie. Služby Modra začali so 
zametaním ciest po zime, s ko-
sením trávy a celkovou úpravou 
verejných priestorov. Pravidel-
ne budú tieto činnosti vykoná-
vať v jednotlivých miestnych 
častiach až do začiatku ďalšej 
zimnej sezóny. Celomestské 
jarné upratovanie vrcholí na 
Deň zeme – dvadsiateho tretie-
ho apríla upratovaciu akciou, 
do ktorej sa pravidelne zapája-
jú ochotní dobrovoľníci, jednot-
livci aj viaceré firmy. 
Spoločne sa tak Modre darí udr-
žiavať príjemné prostredie oko-
lo nás, ktoré poteší oči aj my-
seľ. (jk) 
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Ochrana koreňového systému líp v aleji 
Postupnej obnove lipovej aleje predchádzali dôsledné kro-
ky. Už v čase projektovej prípravy kládlo mesto Modra 
mimoriadny dôraz na ochranu líp v predpolí cintorína. 
S prihliadnutím na skutočnosť, že sa v tomto priestore na-
chádzajú staré hodnotné stromy, ktoré boli dokonca v nie-
ktorých miestach zaasfaltované až priamo ku kmeňu, hľada-
lo mesto vhodný spôsob, ako tieto ucelené plochy odstrániť, 
aby neprišlo k poškodeniu koreňového systému stromov. 

Dlhá diskusia pred samotnou re-
alizáciou sa týkala aj spätných 
úprav a to najmä voľby materiá-
lov, ktoré majú byť použité ako 
náhrada pôvodných asfaltových 
plôch. Rovnako sme sa muse-
li vysporiadať s požiadavkou na 
maximalizáciu zadržiavania daž-
ďových vôd v tomto teréne a tým-
to spôsobom pomôcť pôvodným 
a novovysadeným drevinám v su-
chých teplých mesiacoch. Pri pro-
jektovej príprave aj pri samotnej 
realizácii bol kladený maximál-
ny dôraz na ochranu stromov. 
Niektoré technologické úkony 
ako hutnenie vibračnou doskou 
v koreňovom priestore stromov 
boli zakázané a boli nahradené 

valcovaním. Z dôvodu ochrany 
stromov neboli výkopové práce 
v kritických miestach vykonáva-
né bežným spôsobom, ale tech-
nológiou air Spade – vzdušný 
rýľ. Práce vykonal certifikovaný 
arborista, ktorý koreňový sys-
tém odborne ošetril a zabezpe-
čil proti vysychaniu a prípadné-
mu mechanickému poškodeniu. 
Pri tomto spôsobe odkopávania 
dochádza k odstráneniu zeminy 
z okolia koreňov stromov bez to-
ho, že by došlo k ich mechanic-
kému poškodeniu. Túto technoló-
giu sme v Modre použili prvýkrát 
a osvedčila sa nám. Benefitom 
bolo, že došlo aj k prevzdušneniu 
pôdy v okolí koreňov. 

Na prvý pohľad sa okoloidúce-
mu môže zdať, že sme korene 
stromov doslova zabetónova-
li, ale nie je to tak. Tak ako sme 
riešili ako spevnené plochy bez 
poškodenia odstrániť, následne 
sme sa aktívne zaoberali myš-
lienkou, čím ich nahradiť, aby 
boli nové plochy vhodné pre 
chodcov a zároveň priepustné 
pre vodu a vzduch. Konečná 
voľba padla na mlatový povrch 
zo stabilizovaného drobného ka-
meniva. Stabilizérom je 100% 
prírodné organické spojivo, 

ktoré viaže zrná kameniva spo-
lu a vytvára tak pevný povrch. 
Výrobcom je deklarované jeho 
vhodné použitie aj na vytvorenie 
plôch okolo stromov.
Jedným z ďalším opatrením je 
vytvorenie vsakovacieho rigola 
pozdĺž celého parkoviska, kto-
rý umožňuje, aby sa v čase let-
ných prívalových dažďov ma-
la voda kde zadržať a následne 
vsiaknuť. 

Kristína ČECHOVÁ, 
Referát životného prostredia 

a zelene MsÚ Modra

Pohľady na
rozkvitnutú Modru
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Obnova zelene pri kaplnke a kostole v Modre–Kráľovej 
V rámci pravidelnej celoročnej údržby plôch verejnej zelene, 
ako je kosenie, polievanie, strihanie či upratovanie sa prie-
bežne obnovuje aj staršia zeleň na miestach, kde sú rastliny 
prestarnuté a prestávajú plniť svoju funkciu. Jedným z ta-
kých miest je aj plocha medzi kostolmi v Modre–Kráľovej. 

Spomínaným spôsobom bola 
v minulosti v Modre revitalizo-
vaná plocha pri niekdajšom ži-
dovskom cintoríne na Šúrskej uli-
ci, zarastené trávnaté plochy na 
Dolnej ulici, okolie pomníka Sa-
muela Zocha nad lipovou alejou, 
plocha verejnej zelene pri múre 
cintorína na Dolnej ulici a mno-
hé ďalšie. Plochou verejnej zele-
ne vyžadujúca túto jar obnovu je 
dnes i zeleň obklopujúca kaplnku 
a kostol v historickej časti Kráľo-
vej. „S prácami na úprave tohto 
priestoru sme začali už predošlý 
rok na jeseň, kedy boli z trávna-
tých plôch odfrézované staré pne. 
Po obvode apsidy kostola boli do 
trávnika vysadené nové cibuľovi-
ny. Na plochách bola vykonaná 
inventarizácia drevín a zhodnote-
ný ich zdravotný stav, najmä to, 
ako sú pre dané územie perspek-

tívne. V priebehu minulého ro-
ka aktívne komunikovalo mesto 
s miestnymi obyvateľmi a poslan-
cami za Kráľovú o tom, ako by 
sa tento priestor s prihliadnutím 
na finančné možnosti mesta mo-
hol upraviť tak, aby vyhovoval aj 
aktivitám, ktoré v ňom pravidelne 
v priebehu roka prebiehajú“, vy-
svetľuje Kristína Čechová z Mest-
ského úradu Modra. 
Z pomernej širokej diskusie vzišli 
aj návrhy na odstránenie túj – ze-
ravov pred kaplnkou na Partizán-
skej ulici a tiež starých borievok 
medzi kaplnkou a kostolom. Po 
získaní súhlasu na výrub stromov 
a krov ich mesto vo februári od-
stránilo. Čoskoro ich po stranách 
zrekonštruovaného kríža nahradia 
dve mladé lipy Tilia platyphyl-
los „Fastigiata“. „Ide o druh lipy 
veľkolistej, ktorá je medonosná 

a s prihliadnutím na letné suchá 
sa nám vo výsadbách osvedčila 
viac ako lipa malolistá. Ide o stro-
my s prirodzene štíhlou korunou, 
takže nebude potrebné ich pravi-
delne orezávať, aby nezasahovali 
korunami do kríža. Medzi nízkym 
plôtikom kaplnky a krížom bude 
vysadený 12,5 m dlhý živý plot 
z tisu“, dodáva Kristína Čechová.
Pred veľkonočnými sviatkami sa 
začalo so zemnými a terénnymi 
prácami. Tie pozostávajú z odko-
pania prebytočnej zeminy, odha-
lenia a vyčistenia pôvodných ka-
menných obrubníkov, z obnovy 

štrkového centrálneho kruhového 
chodníka. V stredovom záhone 
budú vysadené letničky, trávna-
té plochy v okolí budú vyrovna-
né a doplní ich obnovený trávnik. 
Mobiliár v bezprostrednej blíz-
kosti plôch bude taktiež renovo-
vaný. Lavičky dostanú nový náter 
a poškodené časti budú nahradené 
novými. 
a ako prezradila K. Čechová, ak-
tuálne úpravy nie sú poslednými 
v danej lokalite a diskusia s oby-
vateľmi o definitívnej podobe 
priestoru bude pokračovať. 

(red, kč)
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Pneumatiky nepatria do komunálneho odpadu
V kontajneroch na komunál-
ny odpad na stojisku v Modre 
– Harmónii, časť Dolinky na-
šla začiatkom apríla 2022 spo-
ločnosť FCC Trnava, ktorá pre 
mesto Modra zabezpečuje vý-
voz komunálneho odpadu, vy-
hodené použité pneumatiky. 
Kam s opotrebovanými pneu-
matikami? určite nie k verej-
nému stojisku na komunálny 
odpad ani do kontajnera na ko-
munál.
Odpadové pneumatiky v zmys-
le §72 zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch nepatria do ko-
munálneho odpadu. Konečný 
užívateľ je povinný odpado-

vé pneumatiky spätne 
odovzdať distribútoro-
vi pneumatík, na zber-
ný dvor alebo na iné 
miesto, ktoré určí obec. 
V opačnom prípade 
hrozí fyzickej osobe – 
nepodnikateľovi poku-
ta až do výšky 1.500 €. 
Právnická alebo fyzic-
ká osoba – podnikateľ 
môže zaplatiť od 1.200 
€ do 120.000 €.
Odpadové pneumati-
ky je možné odovzdať 
bezplatne v pneuservi-
se, autoservise, v pre-
dajni pneumatík, kto-

ré sú označené ako 
„Miesto spätného 
odberu pneumatík.“ 
Spätný zber sa vyko-
náva bez viazanosti na 
nákup tovaru či slu-
žieb, ako aj bez ohľa-
du na značku pneu-
matík. Pneumatiky 
môžete odviezť aj na 
Zberný dvor na Dol-
nej ulici 144. Najpo-
hodlnejšie je objednať 
si nové pneumatiky 
u predajcu, ktorý záro-
veň ponúka možnosť 
odovzdať opotrebova-
né. (zt)

Stavebný odpad odneste na zberný dvor
Už niekoľko týždňov mesto Modra prijíma reklamácie zo stra-
ny šoférov zvozovej spoločnosti FCC Trnava, na výskyt drobné-
ho stavebného odpadu v 1100 litrových kontajneroch na zme-
sový komunálny odpad v lokalite Harmónia, na stojiskách na 
Okružnej ulici, v Dolinkách a na stojisku na ulici Pri starom 
mlyne, oproti DSS Merema. Stavebný odpad v kontajneri na 
komunálny odpad znemožňuje výsyp samotnej nádoby z dôvo-
du jej hmotnosti. Drobný stavebný odpad patrí na Zberný dvor.

Drobné stavebné odpady sú 
komunálne odpady vznika-
júce z bežných udržiavacích 
prác pri opravách a to na úze-
mí mesta, na ktoré sa nevyža-
duje stavebné povolenie, zabez-
pečovaných fyzickou osobou. 
Drobným stavebným odpadom 
nie sú odpady, ktoré vznikajú 
v dôsledku uskutočňovania sta-
vebných prác, zabezpečovacích 
prác, ako aj prác vykonávaných 
pri údržbe stavieb, na ktoré sa 

vyžaduje stavebné povolenie. 
K drobnému stavebnému od-
padu patria v malom množstve 
zmesi betónu, tehál, obklada-
čiek, dlaždíc, keramiky a pod. 
Množstvový zber stavebných 
odpadov sa vykonáva na zber-
nom dvore mesta Modra a je 
spoplatnený. Poplatok je vypo-
čítaný ako súčin hmotnosti odo-
vzdaných drobných stavebných 
odpadov a ceny za 1 kg odpadu, 
čo je 0,036 Eur. Poplatok sa ne-

uhrádza na zbernom dvore, ale 
poplatník ho uhrádza na zákla-
de dokladu o vyrubení poplat-

ku, ktorý mu bude mestom do-
ručený.
Iné nakladanie s drobným sta-
vebným odpadom, najmä uk-

ladanie do zberných nádob ur-
čených pre zber komunálnych 
odpadov, umiestenie vedľa 

zberných nádob alebo v priesto-
re stojísk na odpad, sa zakazuje. 

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, MsÚ Modra

Okruh 3: zmena vo vývoze odpadu
Vo vývoze komunálneho od-
padu v Okruhu R3 (ulice: 
Karpatská, Lúčna, Národná, 
Partizánska, Pod Vinicami, 

Potočná, Puškinova, Trnav-
ská, Dolinky, Harmónia, Pie-
sok) bola zo strany vývozcu 
FCC Trnava oznámená zme-

na v mesiacoch máj a jún 
(zmena je vyznačená v ta-
buľke modrou). 

 (krp)

R3 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO
Máj 6. 5., 20. 5. 26. 5. 5. 5., 26. 5. 13. 5., 27. 5.
Jún 3. 6., 17. 6. 23. 6. 16. 6. 10. 6., 24. 6.

Inzerujte
vModranských
zvestiach
zvesti@kcmodra.sk
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Komunitný plán sociálnych služieb
Mesto Modra začalo s prípravou nového Komunitného plánu 
sociálnych služieb pre roky 2022–2030. Mestám a obciam ukla-
dá zákon o sociálnych službách zabezpečovať sociálne služby 
pre obyvateľov vo svojom území. Prostredníctvom komunit-
ného plánovania sociálnych služieb je možné ich plánovať tak, 
aby zohľadňovali potreby občanov a miestne špecifiká. 

Podstata komunitného plánova-
nia spočíva v zapájaní všetkých, 
ktorých sa sociálne služby týka-
jú, resp. sa môžu týkať (občanov 
mesta, prijímateľov sociálnych 
služieb, poskytovateľov sociál-
nych služieb, odborníkov za soci-
álnu oblasť zo strany verejnosti, 

subjekty a združenia pôsobiace 
v sociálnej oblasti na území mes-
ta, atď.), do procesu ich pláno-
vania a rozhodovania o spôsobe 
ich zabezpečovania. Výsledkom 
je strategický koncepčný doku-
ment, ktorý pre nasledujúce časo-
vé obdobie určuje potrebu a pri-

ority rozvoja sociálnych služieb 
a definuje opatrenia smerujúce 
k dosiahnutiu vízie rozvoja so-
ciálnych služieb v našom meste. 
ak ste občanom, ktorý pracuje 
v sociálnej oblasti alebo sa inten-
zívne zaujímate o sociálne služ-
by a máte záujem spolupracovať 
s nami v pracovných skupinách 
a spolupodieľať sa na príprave 
komunitného plánu, dajte nám 
o tom vedieť. 
Kontakt: Monika Bartošová, 
0910 797 798, mail: monika.bar-
tosova@msumodra.sk.

ak ste občanom, ktorý má zá-
ujem vyjadriť svoje, požiadav-
ky a názor v oblasti sociálnych 
služieb, vyplňte prosím „Do-
tazník o sociálnych službách 
v meste Modra“, ktorý nájde-
te na stránke www.modra.sk 
alebo v papierovej verzii vo 
vestibule mestského úradu na 
Dukelskej 38. Vyplnením do-
tazníka máte možnosť aktívne 
sa podieľať na tvorbe opatrení 
sociálnej politiky a plánova-
ní rozvoja sociálnych služieb 
v našom meste.

Monika BARTOŠOVÁ, 
referát sociálnych vecí 

a zdravotníctva MsÚ Modra

Nový bufet na Piesku 
Prírodný areál v Modre na Piesku nadobúda konečnú podobu. 
V predošlých rokoch prebiehali stavebné práce na  rekonštruk-
cii  vodnej nádrže, boli vybudované zariadenia pre skvalitnenie 
prostredia v jej  okolí. Aktuálne sa začalo so stavbou nového 
bufetu a priľahlých sociálnych zariadení. Práce by mali byť 
ukončené v júni 2022, pred príchodom letnej sezóny.

Bufet bude umiestnený pri vstu-
pe do areálu, pod schodiskom 
na mieste, kde stál aj jeho pred-
chodca v minulých rokoch. Kon-
com marca bolo zhotoviteľovi 
odovzdané stavenisko a začali sa 
práce. Nový bufet s terasou bude 
dvojpodlažný, murovaný s dre-
veným obkladom s využitím 
jestvujúcich pivničných priesto-
rov. Stropná konštrukcia bude 
prekrývať aj plochu prízemnej te-

rasy. V rámci strešnej konštrukcie 
sa vybuduje terasa, na ktorú bude 
vstup cez vonkajšie schodiskom. 
„Mesto plánuje prevádzkovať no-
vý bufet formou prenájmu víťaz-
nému uchádzačovi, ktorý vzíde  
z pripravovanej verejnej obchod-
nej súťaže. Našim cieľom je za-
bezpečiť sprevádzkovanie bufetu 
už počas nadchádzajúcej letnej 
sezóny 2022. Urobíme všetko pre 
to, aby sa nám tento cieľ podarilo 

dosiahnuť,“ povedal zástupca pri-
mátora Marián Gavorník. Okrem 
bufetu budú vybudované nové sa-
mostatne stojace sanitárne zaria-
denia vo forme jednopodlažného 
mobilného kontajnera s hygienic-
kými zariadeniami. Nachádzať sa 

bude na upravenom teréne v mies-
te pôvodných prezliekarní. Súčas-
ťou stavby budú prípojky na všet-
ky inžinierske siete. Zhotoviteľom 
stavby v zmluvnej vysúťaženej 
cene 190 000 € s DPH je dodáva-
teľ Semis s.r.o. Šamorín. (red)

Športovec mesta Modry za rok 2021
Mesto Modra zverejnilo výsledky 
hlasovania Komisie školstva, mlá-
deže a športu v ankete Športovec 
mesta Modry za rok 2021. Nomi-
nácie do ankety boli zasielané do 
18. marca 2022 a na základe no-
minácií bolo hlasovaním členov 
komisie 12. apríla určené poradie 
víťazov v jednotlivých kategóri-
ách. 
• Najlepší športovec – senior: 
František Dolutovský (futbal) 
a Tomáš Tschur (hádzaná)
• Najlepšia športovkyňa – senior-
ka: Ing. andrea Verecká (volejbal)

• Najlepší mládežnícky športo-
vec: Denis Michael Kintler (fut-
bal) a Marko Jurkovič (hádzaná)
• Najlepší športový kolektív – 
senior: Družstvo mužov (hádza-
ná) 
• Najlepší mládežnícky športový 
kolektív: Družstvo starších žia-
kov (hádzaná), Družstvo Lasko-
niek (mažoretky), Družstvo 
žiakov u15 (futbal), Družstvo 
dorasteniek u16 (florbal)   
• Najlepší tréner mládeže: Vla-
dimír Lackovič (hádzaná) a Ján 
Vislocký (futbal) 

• Najlepší Modran pôsobiaci mi-
mo mesta Modry: Laura Gavor-
níková (parkúrové jazdenie na 
koni), Jakub Kintler (volejbal), 
Kristián Filip Jakubec (silový troj-
boj), Martin Potisk (THSV Einse-
nach), Dylan Bairo (tenis)
• Najpopulárnejší športovec mes-
ta Modry za rok 2021
Hlasovanie verejnosti prebieha 
na www.modra.sk od 19. 4. do 8. 
5. 2022 (vrátane). Ocenení v da-
nej kategórii budú športovci, kto-
rí sa umiestnili na prvých troch 
miestach po spočítaní všetkých 

platných hlasov. Kompletné pra-
vidlá hlasovania nájdete na www.
modra.sk.
Ocenenie za celoživotný prínos
Komisia školstva, mládeže a špor-
tu navrhla oceniť za celoživotný 
prínos k rozvoju a podpore športu 
v meste Modra In memoriam pána 
Milana Hýlla st. 
Víťazi v jednotlivých kategóri-
ách budú ocenení pri slávnostnom 
odovzdávaní mestských ocenení, 
ktoré sa uskutoční v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra 26. mája o 17.00 
hodine.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
Referát školstva 

a športu MsÚ Modra
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Jarné darovanie krvi
Darovanie krvi je „darom života“, ktorý zdravý človek môže po-
skytnúť ľuďom chorým alebo po úrazoch. Darovanie je veľmi 
prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

Na jarnom odbere krvi v Mod-
re-Harmónii sa 28. marca zú-
častnilo tridsať darcov. Mo-
bilná jednotka Národnej 
transfúznej služby SR zreali-
zovala akciu v kongresovej sá-
le Hotela pod Lipou, ktorému 
patrí poďakovanie nielen za 

opätovnú spoluprácu a poskyt-
nutie priestorov, ale aj za ob-
čerstvenie pre darcov. Odberu 
sa okrem stálych darcov zú-
častnili aj prvodarkyne – štu-
dentky Strednej odbornej školy 
pedagogickej v Modre. 
Potreba krvi je veľká. Približ-

ne 180 000 transfúznych jed-
notiek červených krviniek sa 
každoročne spotrebuje iba na 
Slovensku. Interval darovania 
je pre mužov každé 3 mesia-
ce a pre ženy každé 4 mesiace. 
Celý proces darovania krvi tr-
vá, od registrácie až po odchod 
domov približne hodinu a sa-
motný odber len 5 – 15 minút, 
počas ktorých daruje darca 450 

ml krvi. Krv je ďalej spracova-
ná na jednotlivé zložky, ktoré 
môžu pomôcť zachrániť ľud-
ské životy. Červené krvinky, 
prenášače kyslíka, zachraňujú 
životy pacientov počas operá-
cií a po úrazoch. Plazma, te-
kutá zložka krvi, je určená pre 
pacientov trpiacich poruchami 
zrážania krvi. Tretia zložka, 
krvné doštičky, zastavuje krvá-

canie pri rezných 
p o r a n e n i a c h 
a pri otvorených 
k r v á c a n i a c h . 
Často sa podá-
vajú pacientom 
liečiacich sa na 
nádorové ocho-
renia a aj pacien-
tom po trans-
plantácii.
Mesto Mod-
ra v spolupráci 
s NTS plánuje 
najbližší odber 
na august. Pres-
ný termín bu-
de darcom včas 
oznámený. (red)

Ľudia z Modry, 46. 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. 

Veterinár Roman 
Strieženec (50)

ambulanciu veterinára Strieženca 
navštevuje pestrá klientela. Drobné 
hlodavce, zajace, morčatá, škrečky, 
ale aj exotické vtáctvo, plazy či koryt-
načky. Najviac pacientov má z radov 
štvornohých miláčikov, prevahu ma-
jú psy, ale čoskoro sa im v počte vy-
rovnajú aj mačky. Na nudu sa v prá-
ci rozhodne sťažovať nemôže: „Raz 
na Silvestra, len pár minút po polnoci 
sme cisárskym rezom pomohli na svet 
šiestim zdravým šteniatkam. Bol to je-
den z najkrajších Nových rokov aké 
som zažil.“ 
Lásku k zvieratám si pestoval od det-
stva. Doma chovali veľa hospodár-
skych a domácich zvierat, o ktoré sa 
staral. Do Modry ho z malej dedinky 
v okolí obce uhrovec, rodiska Ľudoví-
ta Štúra zavialo po štúdiách. Po Stred-
nej poľnohospodárskej škole v Nitre, 

odbor veterinár pokračoval na univerzi-
te veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 
Netrvalo dlho a po práci v jednej z pr-
vých súkromných kliník v Bratislave si 
v roku 2005 otvoril svoju vlastnú ambu-
lanciu v Modre. „Mesto som spoznal po-
čas návštev môjho brata s rodinou, ktorí 
už v Modre žili. Veľmi sa mi zapáčilo svo-
jou kultúrou a históriou, dobrým vínom, 
príjemnými ľuďmi a krásnou prírodou 
Malých Karpát.“
V ambulancii najskôr ordinoval sám, dnes 
už má posily. „Momentálne sme kolektív 
troch veterinárnych lekárov, rozšírili sme 
ordinačné hodiny, zväčšili priestor, kúpili 
sme moderné prístroje v snahe zabezpečiť 
komplexnú veterinárnu starostlivosť či už 
v našej ambulancii alebo v spolupráci 
s inými špecializovanými pracoviskami.“ 
Veterina je oblasť, v ktorej sa treba ne-
ustále vzdelávať, študovať nové postupy 
v oblasti prevencie, diagnostiky, chirur-
gie a liečby domácich zvierat. „Voľného 
času je málo, ale na futbal s kamarát-
mi a bicykel si ho rád nájdem. Obľubu-
jem turistiku v Karpatoch na Veľkú Ho-
molu, Vysokú, Čermák, Záruby. Som rád, 
že môžem v Modre žiť spoločne s mojou 
rodinou a pracovať so skvelými ľuďmi.“
 Zuzana TICHÁ FO
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Letný tábor Zvedaví vedci Amavet
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Amavet pripravuje 
v júli a auguste denné a pobytové tábory neďaleko Modry. 
Ak hľadáte pre deti prázdninový program plný podnetov, tá-
to informácia bude zaujímať najmä vás.

Letný pobytový tábor 
Zvedaví vedci 
Piesok–Modra

Termíny: 30. júl – 6. august / 6. 
august – 13. august
Pobytový tábor je ideálna voľba 
pre deti a mládež od 8 do 13 ro-
kov. Vychutnajú si leto v prírode 
plné tvorivých aktivít, pokusov, 
bádania a zábavy pod dohľadom 

vyškolených táborových vedú-
cich. V programe sú netradičné 
experimenty Zvedavých vedcov, 
niečo pre šikovné ruky, súťažné 
aktivity či dobrodružné výlety. 
ubytovanie s plnou penziou je 
zabezpečené v turistickom pen-
zióne Huncokár výhradne pre 
náš tábor. Nachádza sa v CHKO 
Malé Karpaty s množstvom prí-

ležitostí na aktívne trávenie 
voľného času. V blízkom okolí 
penziónu nájdeme viacero rekre-
ačných športovísk, astronomic-
ké observatórium, vodné nádrže 
a rozhľadne. 

Denný tábor Zvedaví 
vedci v Bratislave-Rači
Termíny: 4. – 8. júl / 18. – 22. júl 
/ 15. – 19. august
Pripravujeme tradičný denný tá-
bor v Bratislave-Rači. Podujatie 
je vhodné najmä pre deti od 7 
do 12 rokov. Čaká ich animač-

ný program Zvedavých vedcov, 
ktorý formou bádateľských ak-
tivít hravo podnecuje záujem 
o vedu a poznanie. Program tá-
bora je doplnený aj o vonkajšie 
aktivity, športové hry, návštevu 
aurelia či program na Strojníc-
kej fakulte STu, prírodovedné 
aktivity s Mestskými lesmi Bra-
tislava alebo v prípade vhodných 
podmienok aj lodičky v Zále-
sí pod dohľadom skúsených in-
štruktorov. 
Bližšie informácie na webe 
www.zvedavivedci.sk, telefo-
nický kontakt 0905 506 312.

Lukáš PROCHÁSKA, 
Amavet

Michaela Švecová je novou riaditeľkou ZUŠ
Gratulujeme Michaele Švecovej, ktorá vyhrala výberové ko-
nanie na obsadenie funkcie riaditeľky modranskej Základ-
nej umeleckej školy. Dňa 30. marca si prevzala z rúk primá-
tora Modry Juraja Petrakoviča menovací dekrét na päťročné 
funkčné obdobie s účinnosťou od 1. apríla 2022. Michaela Šve-
cová po štátnom konzervatóriu vyštudovala učiteľstvo a vy-
chovávateľstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoj 
profesný život spojila s vyučovaním v MŠ, ZŠ a ZUŠ. 

Do výberového konania na funk-
ciu riaditeľa/riaditeľky Základnej 
umeleckej školy, Štúrova 54, 900 
01 Modra prišli tri žiadosti. Ra-
da školy pri Základnej umeleckej 
škole na výberovom konaní dala 
uchádzačom priestor na predsta-
venie Koncepcie rozvoja školy 
a priestor na vlastnú prezentáciu.

Pani Švecová, na nové praco-
visko ste nastúpili bezprostred-
ne po vymenovaní do funkcie. 
Aké boli vaše prvé dojmy?
áno, na nové pracovisko som na-
stúpila 1. apríla. Hneď v prvých 
dňoch som sa začala zoznamo-
vať s učiteľmi a nepedagogický-
mi pracovníkmi. Prezrela som si 
priestory školy a moje dojmy bo-
li mierne rozpačité, čo je myslím 
pochopiteľné. Nastúpila som do 
novej pozície, medzi úplne no-
vých ľudí a do nového priestoru. 
Moje zoznamovanie so všetkým 
čo škola ponúka a čím disponuje 
je stále ešte na začiatku. Nová prá-
ca je pre mňa výzvou a výzvy nás 
posúvajú vpred. a ja by som bola 
veľmi rada, aby zdolanie tejto mo-

jej výzvy bolo prospešné rovnako 
pre mňa ako pre ZuŠ Modra.

Nová funkcia a nové ve-
denie predpokladá aj za-
vádzanie noviniek, pre-
zradíte, ktoré to budú? 
V školstve pracujem už 
nejaký ten rok a stále je 
čo zlepšovať a meniť. Bo-
la by som veľmi rada, aby 
sme s mojimi pedagógmi 
našli spoločnú cestu a boli 
vnímaví voči deťom. Mo-
jim cieľom je vyučovať 
tak, aby deti radi chodili 
do zušky a zároveň sa na-
učili vo svojom vybranom 
odbore čo najviac. Ďalej si želám, 
aby sme my pedagógovia nauči-
li deti milovať umenie, vedieť ho 
vnímať komplexne a mať naň 
vlastný názor. S tým úzko súvisí 
ďalšia moja vízia, čo najviac pre-
pájať odbory, je dôležité naučiť 
deti vnímať umenie ako celkovú 
reflexiu doby. Každého pedagóga 
poteší, ak má dieťa talent a ambí-
cie posunúť sa ďalej na umelec-
kú strednú školu, týmto žiakom 

samozrejme pedagógovia ponú-
kajú pomoc, aby úspešne zvládli 
prijímacie pohovory. Ďalšou veľ-
mi významnou zložkou, aby ško-
la mohla napredovať, je klíma 
v škole. Mojim cieľom je stmeliť 
kolektív a vybudovať tím ľudí, 
ktorí majú spoločný cieľ. Základ-
né umelecké školy plnia v súčas-
nosti veľmi významné výchov-
no-vzdelávacie a spoločenské 
poslanie. Ich cieľom je dosiahnuť 

skvalitnenie výchovno-vzdeláva-
cieho procesu novými metódami, 
postupmi, dosiahnuť stabilizáciu. 
Budem podporovať pedagógov 
v zapájaní sa do kontinuálneho 
vzdelávania a rozvíjania dobrých 
vzťahov s radou školy, zriaďova-
teľom a združením rodičov. 

Čo všetko zahŕňa vaša kon-
cepcia riadenia a výučby?
Škola by mala poskytnúť ume-

lecké vzdelávanie v základných 
štyroch umeleckých odboroch – 
v hudobnom, výtvarnom, taneč-
nom a literárno-dramatickom. 
Mala by ponúkať profesionálnu 
úroveň s možnosťou uplatnenia 
najnovších trendov v oblasti ume-
leckého vzdelávania. Prioritou 
školy by mala byť kvalita, profe-
sionalita, spokojnosť žiakov a ich 
rodičov, dobré výsledky výchov-
no – vzdelávacej oblasti a efek-

tívne začlenenie sa do 
kultúrno – spoločenského 
života v meste Modra. Mo-
jou snahou bude smerovať 
školu k zdokonaľovaniu jej 
imidžu, aby sa stala moder-
nou umeleckou vzdeláva-
cou inštitúciou, ktorá bu-
de vyhľadávaná v Modre 
a priľahlom okolí. 

Môže sa verejnosť 
čoskoro tešiť na nové 
projekty modranskej 
„Zušky“? 

Po stabilizácii vzťahov, utrie-
dení si spoločných cieľov, bu-
deme určite uvažovať nad no-
vými projektami a akciami 
školy. Nové projekty sú ako 
nové dvere a tie sa otvoria, 
keď budeme kráčať vpred spo-
ločne. Mojou víziou je, aby na-
ša inštitúcia mala dobré meno 
v meste, u rodičov a u samot-
ných spokojných detí, ktoré 
k nám chodia. (red)
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Deň učiteľov
Tak ako po iné roky si v týchto dňoch pripomíname významný sviatok – Deň učiteľov. 
Jednotlivé školy, pôsobiace na pôde Modry, nominovali učiteľov na ocenenie mesta. Pa-
mätnú plaketu spolu s kvetinovým darom im počas osobnej návštevy odovzdal primátor 
Juraj Petrakovič spolu s viceprimátorom Mariánom Gavorníkom. 28. marca 2022 bolo 
za obetavú pedagogickú prácu ocenených 16 učiteľov modranských škôl.

Bc. Andrea Kukumbergová
Je súčasťou kolektívu MŠ Kalinčiakova viac 
ako 23 rokov. Povolanie učiteľky vykonáva 
s láskou a úctou k deťom. Svoje pedagogické 
majstrovstvo odovzdáva v rámci spolupráce 
s SOŠPg – pri vedení pedagogickej praxe. Pri-
pravuje a organizuje školské výlety a exkurzie, 
akcie v škole a zabezpečuje spoluprácu s mest-
skými organizáciami. Je aktívnou členkou OZ 
Európsky škôlkar pri MŠ Kalinčiakova.

Andrea Wissi
Pani učiteľka pracuje v materskej škole SNP 
od roku 2011. Od roku 2016 je zástupkyňou 
riaditeľky pre elokované pracovisko na Va-
janského ulici. Je rešpektovanou vedúcou pra-
covníčkou a trpezlivou uvádzajúcou učiteľkou 
pre nové kolegyne. S láskou pracuje s deťmi 
všetkých vekových skupín. Svoju odbornosť 
si pravidelne zvyšuje na školeniach a skúse-
nosti z nich prenáša do každodennej praxe. 

Zlatuša Vlasáková
V MŠ na Sládkovičovej 13 pracu-
je od jej založenia už neuveriteľ-
ných 37 rokov. Zastávala funkciu 
riaditeľky a neskôr po zjednote-
ní materských škôl v Modre bo-
la zástupkyňou. Je zakladateľkou 
úspešnej výtvarnej prehliadky det-
ských prác modranských škôlok 
„Farbuľko“. Skladá tematické 
básne, hrá deťom na gitare alebo 
na klavíri. Svojim profesionál-
nym, svedomitým a dôsledným 
prístupom pripravuje deti do ško-
ly a odovzdáva svoje znalosti štu-
dentkám SOŠP v Modre.

Jozefína Muráňová
Študovala na gymnáziu v Modre a vzdelanie 
si doplnila štúdiom v odbore špeciálna peda-
gogika. V pedagogickej praxi pôsobí od roku 
1977. V Spojenej škole Pezinok pracuje od 
roku 2012. Najskôr pracovala ako učiteľka 
v špeciálnej materskej škole v triede pre de-
ti s narušenou komunikačnou schopnosťou 
a v triede pre deti s autizmom. Svoj skvelý 
vzťah a citovú empatiu k žiakom využíva ako 
pedagogický asistent v alokovanom pracovis-
ku v Modre v triede pre žiakov s najťažším 
zdravotným postihnutím. 

Mgr.art. Lujza Ďurišová 
V ZuŠ Modra pôsobí od roku 2013 ako pe-
dagóg v hre na violončele. So žiakmi sa už 
zúčastnila viacerých celoslovenských i me-
dzinárodných súťaží. Svojich žiakov úspeš-
ne pripravila na štúdium Vysokej školy mú-
zických umení a Cirkevného konzervatória 
v Bratislave, kde sama pedagogicky pôso-

bila v šk. roku 2020/2021. Okrem pedago-
gickej činnosti sa aktívne venuje aj koncer-
tovaniu.

Mgr. Tatiana Uhrová
Za celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pe-
dagóga v školských službách bolo udelené 
ocenenie aj učiteľke ZŠ Vajanského Tatiane 
uhrovej. Tých najmenších žiakov – prvá-
kov a druhákov učí prvé písmenká, zaúča 
ich do tajov matematických čísel a znakov, 
pomáha objavovať krásy prírody a umenia. 
Deťom odovzdáva nielen vedomosti, ale 
i kus seba.

Mgr. Monika Muszelová
učiteľka primárneho vzdelávania a špeciál-
na pedagogička v ZŠ Vajanského. Ocenenie 
jej bolo udelené za aktívnu, tvorivú pedago-
gickú činnosť a angažovanosť v mimoškol-
skej činnosti. Pani učiteľka sa venuje deťom 
v dramatickom krúžku a reprezentácii ško-
ly na rôznych kultúrnych podujatiach. Pe-
dagogické skúsenosti odovzdáva žiakom aj 
v rámci projektu Spolu múdrejší.

Mgr. Mária Bernerová
Prioritou pani učiteľky zo ZŠ Ľ. Štúra je lás-
ka k deťom a učiteľskému povolaniu. Svoj-
im žiakom odovzdáva vedomosti z matema-
tiky a geografie. Pod jej vedením získavajú 

ocenenia v matematickej a geo-
grafickej olympiáde. Žiaci si vá-
žia jej nadšenie a zapálenie pre 
pedagogické povolanie, vyhľadá-
vajú jej pomoc.

Adriana Pešková
Vychovávateľka s otvoreným 
srdcom. Pedagogické skúsenosti 
odovzdáva kolegyniam, žiakov 
v školskom klube detí a študent-
kám praxujúcim v ZŠ Ľ. Štúra. 
Vedenie školy vysoko hodnotí jej 
kreativitu, nadšenie a obetavosť. 
ako vychovávateľka je človek, 
ktorý svoju lásku k deťom preu-
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kazuje nielen počas práce v školskom klu-
be, ale aj v mimoškolských aktivitách.

Mgr. Silvia Oscitá
Na Gymnáziu v Modre začala pracovať eš-
te počas štúdia na vysokej škole, kde pôsobí 
dodnes ako vyučujúca anglického jazyka. Ve-
nuje sa príprave študentov na súťaže a olym-
piády. Dôsledne pripravuje študentov na ma-
turity aj prijímacie skúšky na VŠ. Kvalitnú 
prácu odvádza i ako vedúca predmetovej ko-
misie, rovnako aj funkciu triednej učiteľky. 
Školu zapája do projektov, vďaka ktorým 
môžu študenti komunikovať v cudzom jazy-
ku so zahraničnými lektormi. Organizuje pre 
študentov exkurzie a divadelné predstavenia 
v anglickom jazyku. 

Ing. Lucia Brindzová, PhD.
Svoju pedagogickú dráhu na Gymnáziu K. 
Štúra v Modre začala v roku 2019. ako vy-
učujúca chémie úspešne pripravuje študentov 
na maturitnú skúšku. Vyniká v motivácii žia-
kov zúčastňovať sa súťaží a olympiád. Pod jej 
vedením dosahujú študenti výborné umiest-
nenia v okresných, krajských a celoštátnych 
kolách súťaží. Je triednou učiteľkou a vedú-
cou predmetovej komisie Človek a príroda. 

Mgr. Ján Belák
Pán učiteľ zo Strednej odbornej školy peda-
gogickej je koordinátorom miestneho centra 
DofE – „Medzinárodná cena Vojvodu z Edin-
burgu“, vedie dokumentáciu, realizuje expedí-
cie a je školiteľom. Je koordinátorom Žiackej 
školskej rady, triednym aj uvádzajúcim učite-
ľom. Vypracoval projekty na získanie finanč-
ných prostriedkov pre školu. Zorganizoval 
„Simulované študentské voľby“, podieľal sa 
na vzdelávaní kolegov na začiatku pandémie 
v rámci využívania moderných IT technoló-
gií. V čase dištančného vzdelávania uviedol 
do života projekt „Online čítačka kníh“. Za-
ložil diskusný a výučbový youtube kanál pre 
hodiny psychológie. Vypracoval komplexné 
pracovné listy z predmetu psychológia.

Mgr. Juraj Tibenský
Je učiteľom anglického jazyka a triednym 
učiteľom v SOŠPag. Vedie dokumentáciu 
študentských preukazov ISIC. aktívne sa 
zapája do mnohých projektov a akcií, ktoré 
sa konajú v škole. Je ochotný vždy pomôcť, 
je obľúbený pre svoju veselú povahu. Pra-
videlne sa zúčastňuje školských kurzov ako 
inštruktor. V čase dištančného vzdelávania 
sa aktívne zapájal do projektu „Online čítač-
ka kníh“. úspešne žiadal o nenávratný grant 

na vzdelanie učiteľov zo štruktúry 
Erasmus+. Zapája sa do projektu 
DofE v úlohe vedúceho a mentora 
pre žiakov.

Ing. Agáta Dudová
agáta Dudová je dlhoročná uči-
teľka vinohradníctva a odbornej 
praxe. Vštepuje študentom lásku 
k vinohradu a učí rozpoznávať jedi-
nečnosť pestovaných odrôd hrozna. 
Somelierske zručnosti predvádza 
so žiakmi na odbornej degustácii 
Vitis aurea v Modre.

Ing. Ida Matuškovičová
Pani Matuškovičová pôsobí nie-

koľko desaťročí vo vinárskej škole ako uči-
teľka ekonomických predmetov. Ekonomi-
ka, účtovníctvo, aplikovaná ekonómia lákajú 
študentov vyskúšať podnikanie „na nečisto“ 
v študentskej firme Vinárka. Vždy dokáže 
študentov nadchnúť pre tvorivosť, plánovanie 
a podnikateľské rozhodovanie.

Ing. Ľudmila Nemčeková
Pani Nemčeková pôsobí na SOŠVO od roku 
2017 ako učiteľka ekonomických predmetov. 
Študentov učí nielen ekonomickej gramot-
nosti, ale hravou a nenásilnou formou ich ve-
die k finančnej nezávislosti a tým aj schop-
nosti riadiť svoj život po finančnej stránke 
v reálnom živote. Svedčí o tom viacero pro-
jektov, do ktorých doslova vtiahla študentov 
školy. Realizovať takéto aktivity sa jej darí 
vďaka jej entuziazmu, nadšeniu pre vec a tiež 
nevšednému daru nadchnúť mladých ľudí.

(red, zdroj: riaditeľstvá 
jednotlivých škol v Modre)

Na fotografiách (zľava, od str. 8):  A. Ku-
kumbergová, A. Wissi, Z. Vlasáková, J. Mu-
ráňová, L. Ďurišová, T. Uhrová, M. Musze-
lová, M. Bernerová, A. Pešková, S. Oscitá, L. 
Brindzová, J. Belák, J. Tibenský, A. Dudová, 
I. Matuškovičová, Ľ. Nemčeková.
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Štúrka je Zelená škola
ZŠ Ľ. Štúra sa už niekoľko rokov zapája do programu 
s názvom Zelená škola. Program je súčasťou celosvetovej 
Eco-Schools. Pri realizácii programu zisťujeme vplyv našej 
školy na životné prostredie a cieľavedome tak pristupuje-
me k jeho ochrane. Sme motivovaní k realizácii dlhodobých, 
praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozi-
tívny dopad na ekologické prostredie školy. U nás sa o ekoló-
gii nielen hovorí, ale sa aj pristupuje ku konkrétnym činom. 

Spomeňme už niekoľkoročné 
separovanie odpadu, využívanie 
vermikompostovania, šetrenie 
elektrickej energie, zber – plas-
tových vrchnáčikov, použitých 
batérií a zubných kefiek, tvor-
ba výzdoby školy z použitého 

materiálu, zber odpadu v areáli 
školy, knižnú búdku, starostli-
vosť o vysadené ovocné stromy 
a kvety v obnovených črepní-
koch a o zeleň v okolí školy. 
Počas tohto školského roka 
sme sa opäť posunuli v ekolo-

gickom správaní. V celej bu-
dove sú vymenené žiarivkové 
trubice za úsporné LED tru-
bice. Sčasti sa podarilo vy-
meniť niektoré vstupné dvere. 
V školskej jedálni bola vyme-
nená umývačka riadu za novú, 
úspornejšiu. aby sme nezabú-

dali zhasínať svetlá na 
chodbách a v triedach, 
šikovní žiaci vyrobili 
nové pútavé plagátiky, 
ktoré sú pri vypína-
čoch. Niektoré triedy 
majú vymenené lát-
kové žalúzie za hliní-
kové. V budove školy 
prebehla aj výmena 
WC za ekologickejšie 
s menšou spotrebou 
vody a výmena vodo-
vodných batérií. 
Zaujímavým spestre-
ním vyučovania bolo 
aj rovesnícke učenie, 

ktoré si pre žiakov 1.stupňa 
pripravili žiaci zo 6.B trie-
dy. Mladší žiaci sa dozvedeli 
o jednoduchých, ale účinných 
a potrebných spôsoboch šetre-
nia energie i vody. Často sú to 
maličkosti ako zhasnúť svet-
lo, vypnúť počítač a televízor, 
či zodpovedné hospodárenie 
s pitnou vodou. Na prednáške 
sa žiaci aktívne zapájali a na-
vrhovali spôsoby riešenia šet-
renia energie. Nápady a ná-
vrhy boli zverejnené aj na 
EKO-nástenke vo vestibule 
školy. Všetky zapojené deti sa 
niečo nové naučili, vzájom-
ne sa obohatili a strávili spolu 
pekný čas.
Program Zelená škola nám po-
máha zaradiť sa medzi školy 
s kvalitnou proenviromentál-
nou výchovou. už v máji nás 
opäť čaká obhajoba titulu. Ve-
ríme, že bude úspešná. (set)

Prvá lego liga
Základná škola Vajanského sa aj v tomto školskom roku zapojila do celosvetové-
ho projektu First Lego League (Prvá lego liga) zameraného na inovatívne a ko-
operatívne riešenia tímových úloh. V piatok 8. 4. sa konalo okresné kolo súťaže 
„First Lego League“ v Bratislave na Strednej priemyselnej škole elektrotechnic-
kej. Súťaže sa zúčastnili aj 3 tímy z Modry so svojimi trénermi. 

Súťaž prebiehala v dvoch 
hlavných kategóriách: 
robot game a inovatívny 
projekt. Tento rok bola té-
ma súťaže Cargo a práve 
na túto tému žiaci vytvá-
rali inovatívne projekty. 
Naše tri tímy spolupraco-
vali s firmou Knott a jej 
zástupcom Ing. Jozefom 
Steinhubelom, ktorej 
sa chceme aj touto ces-
tou poďakovať za skve-
lú spoluprácu a ochotu. 
Našim žiakom sa vďaka 

tejto spolupráci rozšírili obzory a vytvo-
rili skvelé inovatívne projekty. V rámci 
súťaže predviedli úžasnú tímovú prácu, 
schopnosť prezentovať svoju prácu a kre-
ativitu pri riešení problémov. Naše tri tí-
my sa umiestnili na 2. mieste v kategórii 
Robot Design, 3. mieste v kategórii Ro-
bot game, 8. mieste za inovatívny projekt 
a na ďalšom 4. mieste v kategórii Robot 

game. Súťaž bola vysielaná aj 
naživo, na platforme Youtube 
pod názvom FLL turnaj Brati-
slava, kde si stále môžete po-
zrieť záznam. Všetkým trom 
tímom gratulujeme k úspe-
chu a tešíme sa o rok na ďal-
šiu tímovú prácu. Za odborné 
vedenie tímov ďakujeme p. 
Noskovi, Bartošovi a Janáčo-
vi a p. učiteľkám Markovičo-
vej a Jelenčíkovej. 
Link na záznam: https://www.
youtube.com/watch?v=zQv-
bI_WujYw. (mp)
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Festival pre mladých vedátorov
Malokarpatský festival vedy a techniky Amavet sa uskutoč-
ní 17. mája 2022 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre. Deti 
a študenti môžu prihlasovať svoje projekty do 13. mája cez 
formulár prostredníctvom online registračného systému do-
stupného na webe: http://www.festivalvedy.sk/. I v tomto ro-
ku sa festival koná pod organizačnou taktovkou Amavet klub 
č. 944 Impulz a Ingrid Kuníkovej a záštitu nad podujatím 
prevzal primátor Modry Juraj Petrakovič. 

Malokarpatský festival amavet 
je súťažou odbornej tvorivosti 
vo vede a technike, ktorá prebie-
ha formou panelových prezen-
tácií projektov žiakov a študen-
tov a prezentácie ich výsledkov 
ústnou formou pred členmi od-
bornej hodnotiacej komisie. Je 
určený pre žiakov základných 
a stredných škôl a gymnázií. Sú-
ťaží sa v dvoch kategóriách, I. žia-

ci prvého stupňa základných škôl 
a II. žiaci druhého stupňa zák-
ladných škôl a študenti stredných 
škôl. Festival je určený pre mestá 
a obce: Báhoň, Budmerice, Čataj, 
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, 
Limbach, Slovenský Grob, Mod-
ra, Pezinok, Píla, Svätý Jur, Šenk-
vice, Viničné, Vištuk a Trnava.
Kategória 1: žiaci prvého stupňa 
ZŠ získavajú postup na Festival 

štyroch živlov amavet, Kategória 
2: žiaci druhého stupňa ZŠ a štu-
denti SŠ získavajú postup na kraj-
ské kolo Festivalu vedy a techniky 
amavet, (rozhodnutie hodnotiacej 
komisie)
Ingrid Kuníková dodáva: „Posla-
ním súťaže je najmä rozvoj kom-
petencie a zručnosti žiakov vo ve-
de a technike ako aj vyhľadávanie 
talentovaných žiakov s nadaním 
v jednotlivých vedných odboroch. 
Festival podporuje voľnočasové 
aktivity detí a mládeže prostred-
níctvom kreatívnej činnosti vo ve-
de a technike, zároveň ich vedie 
k samostatnej tvorivej činnosti. 
V neposlednom rade je podstatnou 
myšlienkou festivalu aj podporiť 
u žiakov schopnosť prezentovať 

výsledky svojej práce a samého 
seba a to aj na vybraných medzi-
národných podujatiach podobné-
ho zamerania“. 

Program podujatia
8.30 – 9.00 príprava prezentácií
9.00 – Otvorenie 
9.00 – 12.00 prezentácie projek-
tov a hodnotenie
10.00 – 11.00 program pre hostí 
(žiaci ZŠ a gymnázia v Modre)
12.15 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 prezentácie a hod-
notenie
14.30 – 15.00 vyhlásenie výsled-
kov
Všetky ďalšie informácie k fes-
tivalu získate e-mailom na ama-
vet944@gmail.com alebo na 
mobilnom čísle 0907 786 999. 
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid 
Kuníková. (red, amavet) 

PoČítame s Ukrajinou
Pod záštitou Literárneho infor-
mačného centra sa 21. a 22. mar-
ca 2022 na Strednej odbornej 
škole pedagogickej konal lite-

rárny festival PoČítame s ukra-
jinou. Počas dvoch dní sa inte-
raktívneho podujatia spájajúceho 
viaceré druhy umenia zúčastni-

li žiačky a žiaci všetkých tried. 
Krásne tóny violončela otvori-
li školský festival. Naše recitá-
torky predniesli texty starších aj 
súčasných ukrajinských autorov 
v slovenskom a českom prekla-
de. Dozvedeli sme sa o význam-
ných ukrajinských spisovateľoch, 
ich tvorbe, živote, zaujímavos-
tiach a v neposlednom rade o ich 
priamych reakciách na súčasný 
vojnový konflikt. Niektoré zo sú-
časných literárnych textov, kto-
ré odzneli, neboli dokonca ešte 
ani publikované. Vypočuli sme 
si ukážku ukrajinskej hymny 
v podaní symfonických orches-
trov, pozreli video o krutostiach 
páchaných na ukrajine v minu-
losti aj teraz a podujatie ukonči-

li aktuálnou piesňou Nevzdám 
se, vyjadrujúcou nezlomné gesto 
umelcov z okolitých krajín. Všet-
ci zúčastnení žiaci mali možnosť 
napísať odkaz ich ukrajinským 
rovesníkom, alebo reakciu na 
vojnu v susednej krajine. Našu 
veľkú podporu ukrajine sme vy-
jadrili aj modro-žltým oblečením 
počas dvoch dní konania školské-
ho festivalu. Ďakujeme za spolu-
prácu nasledujúcim žiačkam V. 
Kupkovičovej – hra na violon-
čelo, recitácia: a. Zámečníková, 
L. Sovičová, L. Pšenicová, M. 
Opluštilová, L. Rabčanová a P. 
Rybnikárová. Podujatie pripra-
vil a zorganizoval PaedDr. adam 
Herceg v spolupráci s Mgr. Mar-
tinou Pukančíkovou. (pu)

Animátori „TIKali“ 
Blíži sa súvislá prax našich študentov 
a preto sme s animátormi z 3.CLV zamie-
rili do turistického informačného centra 
v Modre. Nakoľko aj toto môže byť nápl-
ňou ich práce po ukončení štúdia na SOŠ 
pedagogickej, animátori sa dozvedeli nie-
čo o práci v centre, ktoré ročne privíta viac 
ako 1000 návštevníkov. Veľká vďaka patrí 
referentovi TIKu Jakubovi Malíkovi, ktorý 
nás veľmi ochotne zasvätil do svojej prá-
ce a poskytol študentom propagačné mate-
riály o Modre a okolí. Klára, Nina, Maťa, 
Róbert a Tomáš z 3. CLV sa pristavili aj 

pri rozprávkových keramic-
kých kachliciach, ktorých 
inštaláciu dokončili majstri 
keramikári Jan Vigľaš, Ma-
rián Liška, Igor Mesík v júli 
minulého roku v modranskej 
komunitnej záhrade. ak si 
nájdete čas, vráťte sa do det-
stva a skúste uhádnuť, ktoré 
rozprávky sú na kachliciach 
zobrazené.
 Soňa TROJANOVSKÁ, 
SOŠ pedagogická v Modre
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Modranskí seniori bilancovali 
Po viac ako dvojročnej nútenej prestávke sa 1. apríla stretli mod-
ranskí seniori, členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska, aby zhodnotili uplynulé štvorročné obdobie svojej čin-
nosti. V pamäti mnohých z prítomných zostal 5. marec 2020. Vtedy 
sme sa my, členovia jednoty, stretli v hojnom počte na fašiangovom 
posedení v Lanžhote u Usičkov. Že to bolo naše, na dlhé obdobie po-
sledné spoločné stretnutie, s tým nikto ani vo sne nepočítal. 

Hodnotiaceho rokovania sa 
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra zú-
častnilo viac ako 70 členov or-
ganizácie za prítomnosti hostí, 
predsedníčky OO JDS Pezinok 
Márie Miškeríkovej, primáto-
ra Modry Juraja Petrakoviča, 
poslanca MsZ Jána Ziga a ria-
diteľky MsCSS Modra Jany 
Machalovej. Činnosť seniorov 
bola rôznorodá, zameraná na 
voľnočasové aktivity a záuj-
my v oblasti spoločenskej, kul-
túrnej, športovej, vzdelávacej 
a poznávacej. Činnosť bola plá-
novaná, koordinovaná a riade-
ná nielen členmi výboru, ale aj 
mnohými aktivistami z radov 
členskej základne.

V spoločenskej oblasti orga-
nizácia uskutočnila tradičný, 
v poradí už 19. a 20. ročník 
„Ples seniorov“, konaný pod 
záštitou primátora. V povia-
nočnom období pripravil vý-
bor tri novoročné stretnutia 
s kultúrnym programom a ob-
čerstvením. V roku 2020 bo-
lo novoročné stretnutie spoje-
né s ocenením našich členov za 
reprezentáciu v petangu. Oce-
nenie prevzali Vincenc Mráz, 
František Mráz, Dušan Kozák, 
Ľudovít Šebo, Peter Kľúčik, 
Jaroslav Rovenský a Vladimír 
Košnár. Organizácia nezabú-
dala ani na svojich jubilantov 
a tak sa pravidelne dvakrát roč-

ne konali stretnutia pre 119 čle-
nov organizácie. 
Neodmysliteľné boli aj kulinár-
ske aktivity. Na príprave a pre-
daji preslávených a žiadaných 
fašiangových šišiek sa v rokoch 
2018 až 2020 podieľalo 11 čle-
niek, menovite zosnulá pani Má-
ria Čeligová, ďalej Mária Kazíč-
ková, Darina Kintlerová, Mária 
Machová, Jana Durgalová, Šte-
fánia Košnárová, Oľga Falátová, 
Dana Klúčiková, Lýdia Kišoňo-
vá, Zlatica Mariothová a Vie-
ra Hinerová pri výrobe šišiek, 
Dana Heldová a Mária Hýlo-
vá pri ich predaji a Pavol Ma-
cho, František Gavorník, Dušan 
Reich a Milan Kintler pri dovoze 

tovaru. Tradičná bola aj výroba 
frkacúl v priestoroch klubu pred 
veľkonočnými či vianočnými 
sviatkami. Bohužiaľ, tie z mar-
ca v roku 2020, sme nemohli pre 
pandémiu dokončiť. 
aktívne sme sa zapojili do kona-
nia vinobrania, ktorého sa v ro-
koch 2018 a 2019 v alegoric-
kom sprievode zúčastnilo cez 30 
členov. Seniori vytvorili v pri-
liehavom kostýmovom stvár-
není alegóriu živého vinohradu. 
V septembri 2018, v spolupráci 
s mestom, Kultúrnym centrom, 
Evanjelickým cirkevným a. v. 
zborom v Modre sme zorgani-
zovali 16. ročník charitatívnej 
akcie „Na kolesách proti rakovi-

ne“. Výťažok vo výške viac než 
840 € bol použitý na zdokona-
lenie systému obrazovej analý-
zy pri výskume onkologických 
ochorení, ktorého súčasťou bo-
lo zakúpenie špeciálneho mik-
roskopu s citlivou kamerou. Rok 
2018 bol rokom významných 
výročí. Pripomenuli sme si sto 
rokov od ukončenia 1. svetovej 
vojny a storočné výročie vzni-
ku samostatnej československej 

štátnosti – 1. československej 
republiky. Pri tejto príležitosti 
bolo v klube usporiadané spo-
mienkové stretnutie s kultúr-
nym programom za účasti her-
ca Juraja Sarvaša a predstavenie 
knihy modranskej autorky agá-
ty Petrakovičovej „Modranská 
stopa Samuela Zocha“, o živote 
a pôsobení spolutvorcu Martin-
skej deklarácie.
Pestrú a bohatú činnosť vyvíjali 
naši seniori v športovej činnos-
ti a športových voľnočasových 
aktivít. Obľúbenou aktivitou 
bolo organizovanie novoroč-
ného stolnotenisového turnaja. 
V hodnotenom období sa ko-
nal trikrát – vždy v januári, 
v priestoroch telocvične Gym-
názia K. Štúra. Záujmu sa tešil 
aj dvakrát uskutočnený mikuláš-
sky žolíkový turnaj. V rokoch 
2018 a 2019 sa pravidelne v má-
ji konali mestské športové hry 
seniorov. Súťaže boli nominač-
nými pretekmi na okresné špor-
tové hry seniorov. V roku 2018 
sa ich v Pezinku zúčastnilo 18 
súťažiacich z Modry, ktorí zís-
kali až 12 medailových umiest-
není. Do krajskej súťaže se-
niorov v Malackách postúpili 
Vlado Kliman, Vlado Košnár 

a Milan Klúčik, pričom každý 
z nich mal medailové umiestne-
nie. Do nominácie Bratislavské-
ho kraja na Celoslovenské špor-
tové hry, ktoré sa konali v dňoch 
14. – 16. augusta v Bardejo-
ve postúpil náš člen V. Košnár. 
V roku 2019 sme boli organizá-
tormi xVI. ročníka Okresných 
športových hier seniorov okresu 
Pezinok. uskutočnili sa 25. má-
ja opäť v priestoroch SOŠVO za 
účasti 79 súťažiacich z desiatich 
organizácií okresu. Modran-
ských seniorov reprezentova-

lo 21 súťažiacich, ktorí získali 
spolu 29 medailových umiest-
není. Do krajského kola postú-
pili štyria reprezentanti z Mod-
ry, Oľga Falátová, Vladimír 
Kliman, Vladimír Košnár a Du-
šan Kozák, ktorí získali 5 me-
dailových umiestnení. V mar-
ci 2019 sa uskutočnil 1. ročník 
Zimných celoslovenských špor-
tových hier seniorov v Nižnej 
nad Oravou. Vzácne umiestne-
nie dosiahol náš Vlado Kliman, 
ktorý v kategórii slalomu mužov 
nad 70 rokov získal 2. miesto. 
Obľúbenou voľnočasovou ak-
tivitou seniorov je hra „pe-
tanque“. V roku 2014 aktivis-
ti vybudovali malé ihrisko na 
nádvorí v našich klubových 
priestoroch. Tu sa hralo pravi-
delne, i keď v skromných pod-
mienkach. V apríli 2018 bol 
uskutočnený mestský petango-
vý turnaj za účasti 11 mužov a 9 
žien. Na jeseň 2018 nastal vý-
znamný posun, keď skupina pod 
taktovkou Vincenca Mráza, po 
dohode s vtedajšou spoločnos-
ťou Teplo Modra (dnes Služby 
Modra) a s príslušnými organi-
záciami začala práce na úprave 
areálu volejbalového ihriska na 
Kalinčiakovej ulici na petango-
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Pozvánky
• JDS v Modre organizuje jed-
nodňový poznávací zájazd do 
Rožnova pod Radhoštěm, s pre-
hliadkou Valašského múzea 
v prírode v stredu 11. mája. Cene 
zájazdu je 25 € a je v nej zahrnu-
tá doprava autobusom, celodenná 
okružná vstupenka a sprievodca 
prehliadky Valašskej dediny. Od-
chod autobusu je o 7.00 hod zo 
zastávky pri OC Kocka. 
Prihlášky a platbu prijíma Mária 
Kazíčková (tel. 0903 397 269) 
v Klube seniorov každý piatok 
od 15.00 do 17.00 hod.
• JDS v Modre tiež pozýva na 
zájazd do divadla Nová scéna na 
muzikál „Mamma Mia!“ v piatok 
27. mája. Začiatok predstavenia 
je o 19.00 hod. Cena (doprava 
autobusom a vstupné) je: členo-
via JDS 26 €, ostatní záujemco-
via 28 €. Odchod autobusu 27. 
5. zo zastávky OC Kocka bude 
o 17.30 hod. Informácie a platba 
je možná každý piatok od 15.00 
do17.00 u anny Filipovej (tel. 
0905 110 405). (red)

vé ihrisko. Boli revitalizované 
lavičky, upravený okolitý te-
rén. Vysadila sa zeleň a upravi-
li objekty na odkladanie špor-
tových potrieb. Nadácia Revia 
poskytla dotáciu v sume 400 €, 
mesto zasa pomoc s dopravou 
materiálu, mestské organizácie 
pomohli s výsadbovým materi-
álom a technickým zabezpeče-
ním. Pri práci na úpravách sa 
vystriedali bratia Mrázovi, pani 
Mrázová, Ježovičová, Falátová, 
Kubová, Hýllová a páni Klú-
čik, Kozák, Košnár, Rovenský, 

Reich, Jedlička a Fr. Gavorník. 
ak som niekoho opomenul, nie 
úmyselne. Premiérové predsta-
venie nového ihriska sa usku-
točnilo 1. mája 2019 turnajom 
17-tich dvojíc z okresu Pezinok, 
ktorý bol zaradený do progra-
mu Okresných športových hier. 
Dňa 3. 10. 2019 nadšenci petan-
gu usporiadali 1. ročník turnaja 
4-členných družstiev o „Putov-
ný pohár“ okresnej organizá-
cie JDS Pezinok. V súťaži sa 
najviac darilo našim seniorom 
z družstva Modra „C“ v zosta-
ve: Peter Kľúčik, Miroslav Jed-
lička, Ľudovít Šebo a Emília Še-
bová, ktorí si odniesli víťazný 
pohár.
Od roku 2018, na podnet výbo-
ru JDS Modra, navrhla Komisia 
školstva, mládeže a športu pri 
MsZ v Modre pridať do anke-
ty Športovec roka aj kategóriu 
Ocenenie za aktivitu v športovej 
oblasti – kategória senior. Oce-
nenie za JDS v roku 2018 získali 
Danka Heldová a Vladimír Kli-
man a v roku 2019 Oľga Faláto-
vá a Milan Kľúčik.
V oblasti kultúrnych aktivít 
sme pre členov zabezpečili tri 
návštevy divadelného predsta-
venia v Nitre a dve na vianoč-

nom koncerte Veľkého zboru 
Donských kozákov v koncert-
nej sieni RTVS v Bratislave. Na 
okresnom a krajskom ročníku 
v prednese prózy a poézie našu 
organizáciu úspešne reprezento-
vala Oľga Falátová. V roku 2019 
sme dvakrát s veľkým úspe-
chom zorganizovaná retro akciu 
so živou hudbou Jano z Bud-
meríc „Čaj o piatej.“ V minu-
lom roku, v období čiastočných 
uvoľňovaní opatrení, bol 19. 
júna za podpory mesta, usku-
točnený v parku pred kultúrnym 

domom „Prvý senior juniáles“ 
s prítomnosťou asi 70 účastní-
kov a živou hudbou. Nechýbal 
vynikajúci guláš, ktorý pripra-
vili naši členovia, manželia Mil-
ka a Ludvík Šebovi. V súlade 
s uzatvoreným „Memorandom 
o partnerskej spolupráci miest 
Benátky nad Jizerou, Hustopeče 
a Modra bolo naše mesto orga-
nizátorom tábora seniorov, kto-
rý sa v roku 2018 konal v Štú-
rove a v roku 2021 v Tatranskej 
Lomnici.
V hodnotenom období sme pre 
členov JDS organizačne zabez-
pečili tri trojdňové poznávacie 
zájazdy do Prahy. Letný autobu-
sový zájazd s 52 účastníkmi sa 
konal 25. – 27. 6. 2018. účastní-
ci mali k dispozícii vynikajúcu 
sprievodkyňu, absolvovali pre-
hliadku Starého mesta, Hrad-
čian, Nového mesta a Vyšehra-
du. Dvakrát sme organizačne 
zabezpečili trojdňový vlakový 
zájazd do atmosféry adventnej 
Prahy, v decembri 2018 spoje-
ný s návštevou opery Bedřicha 
Smetanu – Predaná nevesta, zú-
častnilo sa ho 38 členov. V roku 
2019 to bol zájazd pre 40 účast-
níkov na predstavenie „Kdyby 
tisíc klarinetů“ v divadle Sema-

for. V rámci každého zájazdu 
bolo pre účastníkov pripravené 
aj večerné spoločenské stretnu-
tie, ako inak – v Prahe u Fleků. 
V dňoch 25. až 27. 6. 2019 sa 
konal trojdňový, náučno-po-
znávací zájazd pre 52 členov 
za poznaním pamiatok Južných 
Čiech. Pozreli sme si mesto Telč 
a miestny zámok, absolvova-
li prehliadku pivovaru Budvar, 
mesta České Budějovice, zámku 
Hluboká, známu obec Holašovi-
ce a Český Krumlov. Na jeseň 
18. októbra 2018 sa 48 seniorov 
zúčastnilo zájazdu do Zvolena 
s prehliadkou zámku, v ktorom 
je inštalovaná časť umeleckých 
zbierok SNG v Bratislave. V po-
obedňajších hodinách to bola 
prehliadka vzácnej architekto-
nickej pamiatky – dreveného ar-
tikulárneho kostola v Hronseku. 
Jarná poznávacia sezóna v 2019 
začala zájazdom do Kroměříža 
s prehliadkou historického olo-
mouckého arcibiskupského pa-
láca a návštevou výstavy Flóra 
Kroměříž. Jednodňový jesenný 
zájazd s 50 seniormi smeroval 
do Rajeckej doliny, s prehliad-
kou typickej ľudovej architektú-
ry v Čičmanoch a Slovenského 
betlehema, diela známeho ume-
leckého rezbára majstra Pekára 
v Rajeckej Lesnej. Prvý a aj za-
tiaľ náš posledný zájazd v roku 
2020 sa uskutočnil 5. 3. 2020 do 
Lanžhota na fašiangové posede-
nie vo vinárni známej speváckej 
rodiny Osičkových.
Činnosť klubu bola v roku 2021 
ovplyvnená všeobecnou pande-
mickou situáciou. Jedným z naj-
väčších negatívnych dopadov 
tejto situácie je, že priestory na 
činnosť JDS sú od marca 2020 až 
podnes z karanténnych dôvodov 
trvalo nedostupné pre našu klu-
bovú činnosť. Napriek nepriaz-
nivej situácii využívali naši čle-
novia pre činnosť voľnočasových 
aktivít najmä petangové ihrisko, 
kde sa stretávali za dodržiavania 
platných opatrení. V minulom ro-
ku 7. júla vyrazilo 50 členov na 
zájazd na Čachtický hrad, v po-
obedňajších hodinách sme ab-
solvovali prehliadku Trenčína 
a v jesennom období sme boli na 
týždennom pobyte v Hoteli urán 
v Tatranskej Lomnici. 
JDS v Modre prispela sumou 
300 € na opravu rímskokatolíc-

keho Kostola sv. Štefana krá-
ľa na námestí. Na hodnotiacej 
schôdzi bola predložená správa 
o hospodárení. Príjmy organi-
zácie v roku 2021 boli 1 519,50 
€, výdavky 1 333,60 €, zostatok 
vrátane zostatku z predchádza-
júcich období máme 1 414,70 
€. Hospodárenie bolo overené 
revíznou komisiou. Na členskej 
schôdzi bol zvolený pre nasle-
dujúce obdobie nový predseda, 
výbor aj revízna komisia. 
ako doterajší aj novozvole-
ný predseda úprimne ďakujem 
všetkým členom výboru a or-
ganizácie, ktorí sa podieľali na 
bohatej činnosti a podporova-
li uskutočňované aktivity. Oso-
bitne ďakujem za podporu sa-
mospráve mesta, primátorovi, 
poslancom, mestským organizá-
ciám a všetkým našim školám, 
sponzorom a sympatizantom za 
spoluprácu, pomoc a vytváranie 
podmienok na uspokojovanie 
záujmov seniorov v Modre. 

Vladimír MEDLEN, 
predseda Mestskej 
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Modra hlavná stanica – otvorenie 
železničnej stanice 
Do bohatej ponuky kultúrnych podujatí v Modre pribudnú aj 
ďalšie. Pod názvom Modra hlavná stanica vznikol v meste ďalší 
priestor na stretávanie sa ľudí pri hudbe, divadle a iných dru-
hoch umenia. Prvý zo série koncertov pri starom železničnom 
vagóne sa uskutoční 30. apríla 2022. Modra hlavná stanica sa 
nachádza, vďaka mestu Modra, na pozemku na Dolnej ulici, 
smerom na Zberný dvor a Vinárstvo Rychel. 

ako to teda vlastne bolo s tou že-
leznicou v Modre? Všetko pod-
statné sa dozviete už 30. apríla 
2022 o 17.00 h na otvorení že-
lezničnej stanice Modra hlavná 
stanica. Vystúpia na nej, v pris-
tavenom starom nákladnom že-
lezničnom vagóne z roku 1892, 
páni bratia Braňo a andrej Jobu-
sovci – Vrbovskí Víťazi, Roman 
Féder a Funny Fellows a vy všet-
ci, ktorí chcete byť svedkami 
historickej udalosti slávnostné-
ho odhalenia tabule Modra hlav-
ná stanica. Zverejníme aj zápis 
o tom, prečo sa v Modre nerea-
lizovala výstavba železnice. a to 
nie je všetko – budete aj pri vzni-

ku prvej virtuálnej 
železničnej trate 
na svete Modra – 
Vrbové!
V staničnom buf-
ete, hneď vedľa 
koľajiska, nájdete 
pravé modranské 
vína od Vinárstvo 
Rychel, nebude 
chýbať ani špeci-
álna edícia Fran-
kovka modrá 
z Modra hlavná 
stanica (víno do 
vlaku – vypiť bez 
meškania!). Mys-
líme aj na kávič-

károv, tú modranskú z Ebenica 
Coffee a sladký program zabez-
pečí Natália Pravdová and co. 
Na nástupišti 1 bude pristavený 
jedálenský vozeň z Bistro Ki-
nečko, Modra s ich železničiar-
skymi špecialitami. Na ďalšom 
nástupišti má svoje miesto rezer-

vované modran-
ská keramika od 
Slovenská ľudová 
majolika. Nebude 
chýbať ani špe-
ciálna keramická 
magnetka Mod-
ra hlavná stanica, 
ktorú s láskou vy-
robila Mária Ma-
linová – remaart. 
Na stanici nájde-
te aj stánok plný 
tvorivej zábavy 
a nápadov s Folly 
– knihy a kreatív-
ne potreby.
Pri vagóne, kto-

rý by sa mohol stať zaujíma-
vým objektom v meste, budú 
vystavené rôzne železničné ar-
tefakty. Modranská železnica 
je tu. Chvíľu to síce trvalo, ale 
čo je to pre nás tých pár rokov, 
konkrétne od roku 1846, ke-
dy začala premávať prvá kon-
ská železnica na trati Bratisla-
va – Trnava? Kráľovské mesto 
Modra v tých časoch vlastným 
rozhodnutím zostalo bez želez-
nice. Prišiel čas to napraviť. Dl-
hé roky sa o nej u nás doma pri 
víne len rozprávalo. Dnes už je 
konkrétne vymyslená – tak ako 
sa spieva v jednej piesni z 80. ro-
kov minulého storočia. Náš vlak 
je čisto osobný. Cestovný lístok 
na jazdu 1. triedou za dobrovoľ-
ný príspevok získate priamo na 
mieste u sprievodcu. a aj vám 
ho na mieste preštikne, nech sa 
prepravíme do lepších časov. 
Cestovný poriadok ďalších kul-
túrnych podujatí, ktoré pripravu-
jeme, nájdete čoskoro na stránke 
Modranská železnica na facebo-
oku alebo instagrame.

Petter BITTNER, 
prednosta stanice

Výstava modranskej keramiky v Nórsku
„Príbeh modranskej keramiky“ je názov výstavy, ktorú 
bude SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre prezentovať 
4. mája 2022 v Telemark múzeu porcelánu v Porsgrunne 
v Nórsku. Výstava je súčasťou projektu Deň hliny – Čaro 
hliny, v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kul-
túrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného 
z projektového grantu finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR.

Cieľom výstavy je prezento-
vať nórskemu publiku pôvod-
né, tradičné keramické remeslo 
z Modry. Chronologicky pribli-
žuje výrobu keramiky od naj-
starších čias až po súčasnosť. 
Jedinečnosť výstavy 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 v pod-
niku mesto Modra v spoluprá-
ci so SNM–Múzeom Ľudovíta 
Štúra v Modre. Medzi expo-
nátmi sa nachádzajú hrnčiarske 
výrobky, reprodukcie tradičnej 

habánskej keramiky i kerami-
ka z Modry medzivojnového 
obdobia. Možnosť prezentovať 
svoje výrobky na výstave do-
stali aj mladí súčasní keramickí 
tvorcovia, Jakub Liška s kera-
mikou Modranska a Peter Ďu-
reje. Výstava v Nórsku potrvá 
do 15. septembra.
Deň hliny – Čaro hliny získal 
grant z Islandu, Lichtenštajn-
ska a Nórska v sume 199 900 € 
prostredníctvom Grantov EHP. 
Projekt bol spolufinancovaný 
v sume 29 985,- € z prostried-
kov štátneho rozpočtu Sloven-
skej republiky. Cieľom projektu 
je podpora kapacít kultúrnych 

aktérov a podpora práce s pub-
likom.
ak sa chcete dozvedieť viac 
o programoch a projektoch fi-

nancovaných z Grantov EHP 
na Slovensku navštívte strán-
ku www.eeagrants.sk. Spoloč-
ným úsilím k zelenej, konku-
rencieschopnej a inkluzívnej 
Európe.
Agáta PETRAKOVIČOVÁ ŠI-
KULOVÁ a Viera TARKAYO-

VÁ, SNM–MĽŠ Múzeum 
slovenskej keramickej plastiky
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O modranskom Mestskom múzeu
Málokto dnes vie, že Modra mala a čiastočne aj má svoje 
vlastné Mestské múzeum, že bolo predchodcom Múzea Ľ. Štú-
ra a že jeho prvopočiatky siahajú až do rakúsko-uhorskej mi-
nulosti. Podnetom k zbieraniu cenných predmetov v Modre sa 
stal rok 1874. Na vedenie mesta sa vtedy obrátil riaditeľ Uhor-
ského národného múzea v Budapešti, prešovský rodák Ferenc 
Pulszky s výzvou, aby sa aj Modra prezentovala na pripra-
vovanej celoštátnej výstave k oslavám tisícročnice príchodu 
Maďarov do Karpatskej kotliny. Tá sa aj uskutočnila v roku 
1896. Časopis Matice Moravské o tom v roku 1896 informo-
val: „V průmyslovém paláci vystavil „Micska József“ z Modré 
své hliněné zboží rázu lidového. Napodobí dobře staré vzory 
a také – i se starým vročením – zúmyslně je padělá.“ Podľa 
viacerých novín keramika z Modry zožala veľký úspech.

Pravdepodobne v súvislos-
ti s prezentáciou na milénio-
vej výstave bola zozbieraná 
menšia kolekcia muzeálnych 
predmetov, ktoré sa stali zákla-
dom fondu pre prvé modranské 
Mestské múzeum. Jeho osud je 
zaznamenaný v zachovanej In-
ventárnej knihe muzea mesta 
Modry z roku 1935, ktorá je vo 
vlastníctve a opatere Múzea Ľ. 
Štúra. V úvodnej kapitole kni-
hy s názvom Z historie mest-
ského muzea v Modre sa uvá-
dza: „už v apríli r. 1913 urobil 
sa v Modre pokus o zriadenie 
mestského muzea v Modre. 
Boly vydané k tejto akcii aj le-
táčky – ovšem maďarské – pre 
občanov, aby staré predmety 
pre múzeum darovali. Cez voj-
nu táto snaha ustala a v júli r. 
1935 za starostovania p. Dr. 
O. Haluzického v novozriade-
ných miestnostiach na Hornej 
Bráne sa umiestnily nazbera-
né veci z r. 1913 – 1914. Za-
počalo sa so zberaním ďal-
ších muzeálnych predmetov 
v Modre aj na Královej ulici. 
Custodem muzea bol ustano-
vený H. Landsfeld, keramik. 
urobil sa prvý inventár pred-
metov a zberal sa stále mate-
riál po domoch každého roku. 
Občania mesta Modry ochotne 
a s porozumením darujú mu-
zeu rôzne predmety.“ Inventár 
pozostáva z 300 položiek – ce-
chové pečatidlá, vývesné címe-
ry, výrobky, keramiky, výšiv-
ky atď. V rubrike poznámky 
je uvedené, že sú darom mesta 
a pochádzajú „z počiatkov mu-
zea z r. 1911“. Je medzi nimi 
viacero mosadzných pečatidiel 

z 18. a 19. storočia, rôzne ko-
vové kľúče a pod. Dá sa z toho 
usudzovať, že počiatky muze-
álnych aktivít v Modre sa teda 
viažu už k roku 1911 a že prvé 
predmety daroval múzeu vlast-
ne sám modranský magistrát, 
ktorý uchovával úradné pred-
mety z čias slobodného krá-
ľovského mesta, ktorým bola 
Modra do roku 1876, kedy sa 
stala mestom so zriadeným ma-
gistrátom. 
udalosti 1. svetovej vojny 
zatlačili snahy o založenie 
mestského múzea do úzadia. 
V povojnových rokoch bo-
li v novovzniknutej Českoslo-
venskej republike zriaďované 
mestské múzeá vo väčšine čes-
kých i viacerých väčších slo-
venských mestách. 
Zámer sa v Modre mal stať 
skutočnosťou v júli roku 1935. 
Slovenský deník z júla 1935 
o tom priniesol v príspev-
ku Muzeum v Modre nasle-
dujúcu informáciu: „Herman 
Landsfeld, jeden z najlepších 
znalcov slovenskej keramiky, 
inštaluje v Modre mestské mu-
zeum, ktoré bude umiestnené 
v budove historickej Hornej 
brány. V muzeu vystavené bu-
dú historické pamiatky mesta 
Modry, cechové listiny reme-
selnícke a oddelenie sloven-
skej keramiky, ktorá sa kedysi 
v Modre vyrábala vo väčšom 
merítku, než dnes. Muzeum 
bude otvorené pri odhalení 
pomníka Ľudovítovi Štúrovi, 
ktorý má stáť na modranskom 
námestí.“ umiestnenie i exis-
tencia múzea však boli iba pro-
vizórne. Pridelené priestory 

v Hornej bráne neboli prispô-
sobené muzeálnym potrebám 
a nedošlo ani k právnemu, ani 
k personálnemu zabezpečeniu 
jeho činnosti a svoju funkciu 
preto mohlo plniť iba čiastoč-
ne. 
Zásadné zmeny sa odohrali 
v rokoch Štúrových okrúhlych 
výročí. Pri 100. výročí úmr-
tia Ľ. Štúra, v roku 1956, bo-
la slávnostne otvorená Pamät-
ná izba Ľ. Štúra. Spravoval ju 
MsNV a sprievodcovskú čin-
nosť zabezpečovali dobrovoľní 
lektori. 
Pri oslavách 150. výročia na-
rodenia Ľ. Štúra, v roku 1965, 
bolo z podnetu ústavu sloven-
skej literatúry SaV po roko-
vaniach zriadenej príslušnej 
komisie, na ktorých sa zúčast-
ňovali aj zástupcovia SNR, 
ministerstva kultúry a ďalších 
inštitúcií, zriadené v čiastoč-
ne schátranej budove bývalej 
mestskej radnice špecializova-
né literárne Múzeum Ľ. Štúra. 
Vtedy sa na základe dohody 
nového zriaďovateľa a vedenia 
mesta Modry stala jeho súčas-
ťou Pamätná izba Ľ. Štúra a za-
členené do neho boli aj zbierky 
niekdajšieho Mestského mú-
zea. S tým, že Múzeum Ľ. Štú-
ra bude zabezpečovať nielen 
starostlivosť o tento zbierkový 
fond, ale aj o celú oblasť histó-
rie Modry. 
Svoju činnosť začalo nové Mú-
zeum Ľ. Štúra v časti radnice 
29. októbra 1965 otvorením 
výstavy Život a dielo Ľudo-
víta Štúra. Ďalšie priestory sa 
z dôvodov nevyhnutnej staveb-
nej rekonštrukcie a adaptácie 
uvoľňovali iba postupne a tak 
problém s expozíciou histórie 
Modry pretrvával. V 70. a 80. 
rokoch 20. storočia bola v Hor-
nej bráne umiestnená Rytierska 
vináreň a časť exponátov sa 
ocitla v podstrešnom priestore 
brány. 
Stála expozícia Dejín mesta 
Modry bola zo spomenutých 
priestorových dôvodov otvo-
rená až v roku 1982. Možnosť 
oboznamovať sa z dejinami 
nášho mesta však trvala iba do 
roku 2006, kedy sa múzeum 

stalo súčasťou Slovenského ná-
rodného múzea a presťahova-
lo sa do bývalého Emreszov-
ského domu na námestie, kde 
sídli podnes. V súčasnosti mú-
zeum z kapacitných dôvodov 
prioritne zameriava svoje čin-
nosti na život a dobu Ľ. Štúra 
a na prezentáciu bohatých mod-
ranských keramických tradí-
cii (Galéria Ignáca Bizmayera, 
Múzeum slovenskej keramic-
kej plastiky). Takmer tisícročná 
história Modry však opäť zostá-
va v pozadí, podobne ako aj jej 
súčasti – vinárske, vinohradníc-
ke, remeselnícke či duchovné 
a kultúrne dejiny. 
Časť historických exponátov 
sa v priebehu desaťročí oci-
tala v nevhodných priesto-
roch. Najskôr pod strechou, 
potom v pivnici a teraz opäť 
pod strechou. Skutočnosťou 
je, že Modra zostáva jediným 
mestom z niekdajších piatich 
podmalokarpatských slobod-
ných kráľovských miest (Bra-
tislava, Svätý Jur, Pezinok, 
Modra, Trnava), bez vlastného 
mestského múzea, bez verejnej 
prezentácie svojej úctyhodnej 
minulosti. Dôvodov je viacero. 
Jedným je fakt, že Múzeum Ľ. 
Štúra je súčasťou Slovenského 
národného múzea, je zarade-
né do celoštátnej siete múzeí. 
V nedávnej minulosti viackrát 
zazneli slová o tom, že ak na 
zlepšenie situácie v prezentácii 
histórie Modry nie sú v Modre 
vhodné priestory a v Bratisla-
ve dostatok financií, že by to 
chcelo aspoň nejaké provizórne 
a finančne menej náročné rie-
šenie. a nechýbali ani návrhy 
na možné dočasné umiestne-
nie historickej expozície. Tieto 
hlasy však zvyčajne zapadli do 
stratena. Pretrvávajúci záujem 
občanov o históriu svojho mes-
ta je možné doložiť príkladmi 
viacerých súkromných zbierok. 
Isté je, že problém s Mestským 
múzeom nie je neriešiteľný a že 
ďalší rozvoj muzeálnych čin-
ností v blízkej dobe v našom 
meste je spoločnou úlohu vede-
nia ako SNM v Bratislave tak 
aj Msú v Modre. Občania náš-
ho mesta, tak ako vždy v minu-
losti, určite prispejú svojim die-
lom k ich naplneniu.

Karol KANTEK
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Život vo florbalovom Športovom klube Modra 
Po skončení opatrení sme naplno začali znovu trénovať 
a čo je hlavné – začali sme hrať súťaže. Naplno sa roz-
behli súťaže v kategóriách staršia prípravka, kde máme 
zastúpenie dvoch družstiev a to ŠK Florbal Modra – zelení 
a ŠK Florbal Modra – žltí. Zápasy v lige začali aj mlad-
ším a starším žiakom. V dievčenských kategóriách začali 
mladšie žiačky, staršie žiačky U16 a dorastenky. 

Okrem ligy sa spustili aj mimo-
ligové turnaje a priateľské zápa-
sy, kde sa hrá aj o cenné kovy. 
Svoj prvý priateľský zápas si 2. 
4. zahrali aj naše mladšie žiačky 
ročník 2010, 2011, 2012. Svoj 
zápas proti Vreteniciam Rado-
ľa (KNM) vyhrali vysoko 13:2. 
Turnaj mladších žiakov sa hral 9. 
4. v Rovinke. Spomedzi 5 druž-
stiev naši hráči obsadili pekné 2. 
miesto po troch víťazstvách, jed-
nej remíze a jednej prehre. Do-
rastenky nastupovali v Západo-

slovenskom kraji a obsadili 3. 
miesto.
Najväčšie nádeje sme v sezóne 
2021/2022 vkladali do dievčat 
v u16. Nesklamali. V prvom roč-
níku novej celoštátnej ligy u16 
dievčat získali bronzové medai-
ly za krásne 3. miesto. Po ťaž-
kých dvoch koronových rokoch 
je to veľký úspech. Keď si tieto 
isté dievčatá v roku 2020 svoj-
im 6. miestom v kvalifikácií vy-
bojovali postup do ligy u16 ani 
si skromne nepomysleli, že by 

mohli skončiť na treťom mieste. 
Je to pre ne odmena za ich prí-
stup k tréningom a myslím si, že 
ešte nepovedali posledné slovo. 
V dňoch 13. –15. 5. sa zúčastnia 
Majstrovstiev Slovenska doraste-

niek v Nemšovej. 
Svojich majstrov-
stiev sa dočkajú aj 
mladší žiaci 20. – 
22. 5. a aj obe star-
šie prípravky 27. 
– 29. 5. Držte nám 
palce a detí vám 
sľubujú, že budú 
hrdo reprezentovať 
naše mesto Modru.
ak by sa k nám 
ešte chceli pridať 
ďalšie dievčatá 
a chlapci v rôznom 
veku, budeme radi. 

Nábor nových členov prebieha 
celoročne.
Ďakujeme rodičom za aktívnu 
pomoc a partnerom klubu za ich 
podporu.

Peter HOLEKŠI, tréner 

Veľkonočné sviatky v Mereme
Veľká noc sa považuje za najdôležitejší kresťanský sviatok, ktorý 
so sebou nesie aj veľa pohanských zvykov. Klienti Domova sociál-
nych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema si ho 
každoročne pripomínajú udržiavaním mnohých ľudových tradícii.

Toto predsviatočné obdobie bolo 
u nás naplnené radosťou a tvori-
vou prácou. V kreatívnych a re-
meselných dielňach vznikli pod 
šikovnými rukami klientov a za-
mestnancov prekrásne dekorá-
cie, ktorými následne vyzdobi-
li celý interiér zariadenia. Okná 
osviežili symboly jari a celá Me-
rema sa rozžiarila pestrými far-
bami. Nezabudlo sa ani na veľ-
konočné korbáče, do techniky 
pletenia ktorých našich klientov 

zasvätil drotársky majster pán 
Kunetka. Vždy prízvukuje, že 
prúty musia byť dostatočne dl-
hé a hlavne ohybné, aby sa pri 
šibaní slečiniek hneď nedolá-
mali. Pletenie korbáčov a výrob-
ky z kreatívnych dielní Merema 
prezentovala 9. apríla na Vítaní 
jari v Kultúrnom dome v Mod-
re. Pestrofarebné keramické va-
jíčka, ako symbol nového života 
boli zaslané do súťaže veľko-
nočných dekorácií vyhlásenej 

Odborom sociálnych vecí BSK 
a veríme, že budú mať úspech. 
Tí klienti, ktorým nebolo do-

priate stráviť sviatky s rodinou si 
vychutnali pondelkovú šibačku 
v kruhu zamestnancov. Pripravili 
im stôl plný dobrôt a za vyšiba-
nie nechýbala ani sladká odme-
na. Milada BARČÍKOVÁ
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 Ďakujeme za spoluprácu partnerom ŠK Modra   

 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

Predaj florbalového vybavenia, 10% zľava pre členov klubu 
www.florbal4u.com, 0948 495 924,   
predajňa: Tomášikova 13, Bratislava    
 
 

 

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

 

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

 
 
 

 

Reklamná agentúra s vlastnou výrobou 
kontakt: Peter Bitter, 0905 541 288, www.bitter.sk  

 

Zemné, výkopové a búracie práce, odvoz odpadu a dovoz štrkov 
kontakt: Martin Heriban, 0904 527 658 
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Deň modranských pivníc 2022
Všetkým milovníkom vína a nášho mesta je určený už 19. 
ročník tradičného podujatia Deň modranských pivníc, ktorý 
sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022.

Po dvoch rokoch neistoty, kedy 
sme nevedeli, či sa nám poda-

rí podujatie zorganizovať, sa si-
tuácia pomaly vracia do normá-

lu. Cítime to pri ľuďoch, ktorí 
sa k nám každý rok vracajú, ale 
záujem prejavuje aj veľa nových 
návštevníkov. Počas pandémie 
sme nemohli odprezentovať ani 
modranské pivnice, ktoré ľudia 
vždy s nadšením u nás objavujú 
a považujú ich za ďalšie modran-
ské klenoty. 
Tento rok sa vynasnažíme nad-
viazať na roky pred pandémiou, 
aby návštevníci mohli stráviť 
v Modre ďalší nezabudnuteľ-
ný jarný deň. Ročník 2021 pat-

ril k tým zaujímavejším, takže 
sa návštevníci majú na čo tešiť. 
Do obľúbenej vinárskej akcie sa 
zapája takmer štyridsiatka vinár-
stiev, vďaka čomu budú môcť 
milovníci vína spoznávať neko-
nečné množstvo lokálnych vín. 
ako každý rok, aj tento, sme našu 
pozornosť venovali kyvadlovej 
doprave, ktorá zabezpečí komfort 
pri vzdialenejších presunoch me-
dzi jednotlivými pivnicami.
Verím, že sa všetci spolu 14. mája 
stretneme na ďalšom vydarenom 
ročníku Dňa modranských piv-
níc. Michal PETRÍK,

za organizátorov

22.5. - 19:00 - KC Modra - vstupenky: www.maok.sk 

ALICA
BELICA

JOHI

Koncert spojený s výstavou 

LIBUŠA 
KAMALÁ 

ČTVERÁKOVÁ

MAOK&MAOK
 F O D O R
RÉKA 

Zvuky v obrazzch
Zvuky:

Obrazy:

Vínový trh štartuje 
svoju ďalšiu sezónu
Sezóna trhov v Modre na námestí sa začína. Združenie Ví-
no z Modry v spolupráci s mestom Modra a Tržnicou Nivy 
pozývajú na sobotný Vínový trh. Ten prvý sa bude konať 
už 7. mája na námestí, pod súsoším Ľ. Štúra. 

Ďalšie trhy budú 4. júna, 6. 
augusta a posledný 1. októbra. 
ako spomenula Želmíra Ze-
lenayová za organizátorov, 
v tomto roku budú prizýva-
ní na trh aj mimomodranskí 
vinári, pričom naďalej pla-
tí, že to budú producenti vín 
z modranského vinohradníc-
keho rajónu. V ponuke trhu 
by nemali chýbať ani gastro 
špeciality z lokál-
nych podnikov. 
Medzi asi tridsiati-
mi trhovníkmi bu-
dú okrem vinárov 
aj výrobcovia tra-
dičnej keramiky, 
aj napríklad trič-
ká Scrawl od Do-
minika Trusinu 
alebo čaje priamo 
z ázie od Modra-
na Michala Bútora. 
„Chceme, aby bol 
náš trh pestrý a aby 
na ňom nechýbali 
lokálne špeciality 
ako napríklad scís-
kanice z Dubovej, 
ale zároveň chceme 
prinášať do Mod-
ry aj zaujímavosti 

zo sveta, či už kakao dováža-
né priamo z Kolumbie alebo 
typické portugalské koláčiky 
pastel de nata. Dôležitou sú-
časťou trhu bude aj gastronó-
mia. Postavíme ju na obľúbe-
ných foodtruckoch, ale aj na 
jedle z Modry“, dodáva. 
Kontakt pre záujemcov o pre-
daj: zelmira.zelenayova@trz-
nicanivy.sk. (red)
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Spomienka
Dňa 22. 4. 2022 uplynulo 5 rokov čo od nás na-
vždy odišiel náš drahý Jozef Nemčovič. Kto ste 
ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. 
Navždy zostane v našich srdciach, nikdy neza-
budneme. S láskou spomína manželka, synovia 

s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

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

Spomíname
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, bude-
me mamička drahá, stále na teba spomínať. Ten, 
kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal rád ne-
zabudol. V týchto dňoch si pripomíname nedožité 
73. narodeniny našej mamy Eriky Kollárovej a 4 

roky čo si nám navždy odišla. S láskou v srdci na teba spomína tvoj 
manžel Štefan, sestra Zuzana, dcéra Erika, synovia Eduard a Štefan 
a všetky tvoje vnúčatá.

Nezabudneme
Dňa 18. apríla uplynulo 18 rokov, čo nás nečaka-
ne navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Jozef Kovačovič. Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Spomíname
Odišiel na cestu, kde ide každý sám, len dvere spo-
mienok zostali otvorené dokorán. Len ten kto niekoho 
stratí vie, čo je bolesť a žiaľ. Dňa 18. 5. 2022 uplynie 
smutných deväť rokov, čo nás opustil náš drahý man-
žel, otec, svokor, dedko a pradedko Eduard Ochaba. 
S bolesťou v srdci spomína manželka, deti, zať, vnúčatá a pravnučky.

Tichá spomienka
Dňa 11. mája 2022 si pripomenieme nedožité 100. 
narodeniny našej mamy, babky a prababky Zuzany 
Ružekovej. Za tichú spomienku so smútkom v srd-
ci ďakujú deti s rodinami. 

Riadková 
inzercia

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

Tel.: 0915 977 517
 z Kúpim auto alebo motocykel 

čz, jawa aj ND.
Tel.: 0903 818 122

 z Kúpim babetu a staršiu vzdu-
chovku. Tel.: 0907 374 235

Májová uzávierka
Májová uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 11. mája do 
12.00 h. Kontakt: zvesti@kcmodra.sk, 0911 999 784. (red)

Po dlhodobej chorobe je zubná ambulancia
na Kostolnej 3 v areáli SOŠ vinárskej Modra

opäť v plnej prevádzke.

ORDINAČNÉ HODINY:
PO - PIA od 10.00 do 17.00

SO - NE: pohotovosť

Kontakty:
0902 883 600 alebo 0903 785 346

DÁME 
DO PRENÁJMU

priestory 
v centre MODRY.

Na kancelárske
alebo 

skladové účely.
 

Mobil: 
0903 248 802

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)

 
 

                 
Sprostredkujeme profesionálne 

predaj Vašej nehnuteľnosti 

Ing. Milan Kľúčik 
realitný maklér 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

«

+421 905 821 171
klucik@abyvam.sk
www.abyvam.sk
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Program Lýcea v máji
V máji chceme tvoriť vonku! Preto sme 
sa tento mesiac rozhodli maximum na-
šich aktivít preniesť do exteriéru.

Piplačky
každý utorok (3., 10., 17. a 24. a 31.mája) 
od 18.00 do 20.00, vstupné 5€
Témou májových Piplačiek je výroba 
šperkov z recyklovaných materiálov. Kur-
zom nás bude sprevádzať Soňa Kozáková, 
výtvarníčka a umelecká šperkárka. Vyro-
bíme si šperk z mosadze a medi, z drôtu 
a recyklovaného plastu. ak nám to počasie 
dopraje, budeme tvoriť na našom dvore.

Workshop Olejomaľby – Michal Mach
7. 5. 2022 od 14.00 do 18.00, cena kur-
zu 45€
Maľovať v plenéri je zážitok a preto vás 
s Michalom chceme vziať von. Dúfame 
v pekné počasie, ak by nám to náhodou ne-
vyšlo budeme v ateliéri. Po skončení wor-
kshopu si domov odnesiete vlastné ume-
lecké dielo.

Moodre reči s Modranom Matúšom Jura-
nom 
19. 5. 2022 o 18.00, vstupné 2€

Osobný tréner a nutričný kouč sa s nami 
porozpráva o harmonickom súlade a vy-
váženosti fyzickej a duševnej stránky člo-
veka. Matúš rád cvičí vonku v prírode, 
dozvieme sa o benefitoch outdoorových 
tréningov a aj o tom ako sa mať lepšie vo 
vlastnom tele.

Demokratka Erža, divadelné predstave-
nie 
24. 5. 2022 o 19.00, vstupné 5 €
Dokumentárna dráma otvára zabudnu-
tý povojnový súdny proces. Kto udal Dr 
alžbetu Gwerkovú Göllnerovú (1905–
1944), hungaristku, slovakistku, historič-
ku a priekopníčku demokracie pre ženy? 
Projekt inšpirovaný dramatickým príbe-
hom a myšlienkami významnej osobnosti 
Dr. alžbety Gwerkovej Göllnerovej. In-
scenácia je naštudovaná priamo v Ban-
skej Štiavnici, kde prežila posledné roky 
svojho života. Text inscenácie vznikol na 
základe archívnych výskumov a autentic-
kých materiálov, ktoré autorka a režisé-
rka anna Grusková zhromaždila na zá-
klade štvorročného výskumu. účinkujú 
Lenka Libjaková a Šimon Ferstl. Predsta-
venie bolo preložené z apríla.

SWAP rastlín
28. 5. 2022 od 10.00 do 15.00, vstupní 3 €
Náš obľúbený swap rastlín je tu! a tento-
krát sa máte na čo tešiť, pretože swapovať 
budeme v areáli Modranského sirotinca. 
Pre ďalšie podrobnosti sledujte náš face-
book. Diana JANDORFOVÁ,

za ľudí z Lýcea

Laco Teren v Majolike
Hovorí sa, že umenie spája 
a spojilo aj rodeného prešpo-
ráka, známeho akademického 
maliara Laca Terena z Brati-
slavy s dlhoročnými majstrami 
maliarmi z modranskej Sloven-
skej ľudovej majoliky. V roku 
2019 si Laco Teren začal pl-
niť svoj tajný sen z mladosti. 
„V osemdesiatych rokoch mi-

nulého storočia som túžil ma-
ľovať moje motívy na keramiku 
v Majolike Modra. Po rokoch 
sa to vďaka priateľom podari-
lo, tak som začal s tými osem-
desiatymi, čas je elastický a ja 
maľujem, ako keby som sa vrá-
til a začal znovu. Som rád, že 
so mnou môžete zdielať jeden 
z mojich splnených snov”. 

Majster Teren je dnes kolegom aj 
priateľom tunajších modranských 
maliarov. úzko spolupracoval 
s Drahomírou Peškovou či Jura-
jom Hanulíkom z Majoliky. „Veľ-
mi sa tešíme z tejto spolupráce, 
ktorá dokazuje, že umenie skutoč-
ne spája. Je nám cťou ponúknuť 
majstrovi Lackovi Terenovi naše 
priestory na jeho tvorbu. Rovnako 
sa tešíme aj ďalším možným budú-
cim spoločným projektom. Tento 
skvelý človek s citlivou umeleckou 
dušou nám prináša do našej kaž-
dodennej práce vždy osvieženie 

a výbornú tvorivú atmosféru“, ho-
vorí Filip Fuňa za SĽM v Modre.
Laco Teren najradšej zo všetké-
ho maľuje v pivničnom ateliéri 
na Grösslingovej ulici v Bratisla-
ve alebo v tom vidieckom v Mie-
rove, či práve v modranskej Ma-
jolike, kde v roku 2019 vznikla 
aj značka Teren edition. Majster 
aktuálne tvorí kolekciu úžitko-
vej keramiky s motívmi kvetov 
a ovocia.
Galériu obrazov a keramiky spo-
lu s e-shopom nájdete na stránke: 
www.lacoteren.com. (red)
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Silné reči v Modre
Pozývame vás na stand-up comedy show 18. 
mája v KD Modra. Začiatok o 19.00 hodine, 
vstupné 13 eur. Vystúpia Jakub Gulík, Da-
no Čistý, Jaro abáfy a Jakub Zitron Ťapák. 
Vstupenky na: listky.silnereci.sk. (red)



21

Kráľovská lajdinontka 2022
Po dvojročnej nútenej prestávke, vyhlasujeme opäť súťaž 
v pečení, ktorá sa uskutoční v rámci podujatia Kráľovské 
hodovanie 2022. Tento rok súťažíme o tie najlepšie pagáče. 
Môžu byť tradičné kysnuté, maslové, škvarkové, zemiako-
vé, s tvarohom, ale aj „šikovné“ bez kysnutia. 

Chuť, vzhľad, kvalitu ohodno-
tí porota zložená z odborníkov 
a nadšencov pečenia. Vyhodno-
tenie sa uskutoční na hlavnom 
pódiu v sobotu 4. 6. o 15.00 h. 
Víťazka z roku 2019 odovzdá 
putovnú zásteru a čepiec ak-
tuálnej víťazke/víťazovi. Do 
súťaže sa môže zapojiť každý 

a snáď by sa už mohli „pochla-
piť“ aj muži. 
Pagáče treba priniesť v deň ko-
nania podujatia do Kultúrneho 
domu Modra – Kráľová v čase 
od 10.00 – 11.00 h., kde budú 
slané dobroty prevzaté, zapísa-
né a označené. Minimálny po-
čet pagáčov je 30 ks. (el)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Spoločne pre Ukrajinu
Modra opäť raz vyjadrila solidaritu a empatiu. Benefičný 
koncert uskutočnený v nedeľu 27. marca pred kultúrnym 
domom, venovaný ukrajinským rodinám v Modre, navštívi-
lo takmer 500 ľudí. K nim počas popoludnia pribúdali ďal-
ší, ktorí sledovali online prenos. 

Charitatívna akcia zaznamena-
la mimoriadny úspech a vďaka 
ochotným darcom sa podari-
lo priamo na mieste vyzbierať 
hotovosť 5 359 eur. Na zriade-
ný transparentný účet „Mesto 
Modra – pomoc pre ukrajinu“ 
pribudlo počas koncertu a po 
ňom 1491 eur a vďaka štedré-
mu darcovi a spoločnosti Cloc-
kwise s.r.o. ďalších 4 000 eur. 
Program tvorili vystúpenia tri-
nástich hudobných zoskupení 
zo Slovenska spolu s hosťami 
z ukrajiny. Všetci účinkovali 
bez nároku na honorár. Výťa-
žok z koncertu spolu s ostat-
nými vyzbieranými financiami 
je adresne použitý pre potre-

by pomoci utečencom z ukra-
jiny, ktorí sa rozhodli zostať 
v Modre. 
Poďakovanie patrí všetkým 
umelcom, darcom a návštevní-
kom, ktorí myš-
lienku a akciu 
podporili. Be-
nefičný koncert 
vznikol vďaka 
spolupráci KC 
Modra s podpo-
rou mesta Modry, 
občianskych akti-
vistov, miestnych 
vinárov, firiem 
a mnohých ďal-
ších podporova-
teľov. (red)
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Májové podujatia v knižnici
Puf a Muf

Všetky deti vo veku od 3 ro-
kov srdečne pozývame 12. má-
ja o 17.00 h na veselé príbehy 
o dvoch nezbedných kocúroch 
Pufovi a Mufovi. Dva sláv-
ne kocúriky ožijú v knižni-
ci v predstavení Divadla TuŠ. 
Čaká ich poctivá školská prí-
prava, pri ktorej nesmie chýbať 
šibalstvo a zopár nezbedných 
nápadov. a napokon, vytúže-

né prázdniny na dedine. Vese-
lé príhody Pufa a Mufa uvidíte 
v podaní bábkoherečiek Barbo-
ry Krajč – Zamiškovej a Viktó-
rie Sedlákovej. Kniha od Nata-
še Tanskej je ideálnym čítaním 
pre začínajúcich čitateľov. Náj-
dete v nej všetko, čo majú deti 
rady: úsmevné príbehy, vtipné 
dialógy, krátke vety, veľké pís-
mená a skvelé ilustrácie. Príbe-
hy Pufa a Mufa vyšli doteraz 

v deviatich jazykoch. Vrelo od-
porúčame na spoločné večerné 
čítanie s deťmi.

Literárna revue
Ďalším literárnym podujatím, 
na ktoré by sme chceli pozvať 
predovšetkým dospelé publi-
kum je Literárna revue s Da-
dom Nagyom naživo. Podujatie 
sa koná v mestskej knižnici 2. 
júna o 18.00 h. Dado Nagy je 

už našim pravidelným hosťom. 
Stretávame sa s ním v letnej 
čitárni na literárnych kvízoch 
alebo na stretnutiach s deťmi, 
ktorým odporúča kvalitnú lite-
ratúru. Je neodmysliteľne spätý 
so svetom literatúry a kníh na 
Slovensku už od deväťdesia-
tych rokov. Stretnutie s ním je 
vždy zážitkom. ak ste ešte ne-
mali možnosť stretnúť sa s ním 
osobne, srdečne vás pozývame 
do Mestskej knižnice v Modre.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
mestská knižnica 

V marci patrila knižnica deťom
Marec mesiac knihy bol taký, 
aký má byť. Dopoludnia plná či-
táreň detí, zaujímaví hostia a ve-
ľa, veľa čítania. Pozor, Verona! 
– diskusia pre dospelých aj dec-
ká s modranskou autorkou Vero-
nikou Šikulovou a nechýbala ani 

zaujímavá prednáška s environ-
mentálnou témou Človek ver-
zus planéta na tému zmien, ktoré 
spôsobuje činnosť človeka. 
Tešíme sa, že po dvoch rokoch 
sa v marci opäť zaplnili priesto-
ry knižnice návštevníkmi, pre-

dovšetkým deťmi z materských 
a základných škôl. Tento rok 
boli našimi favoritmi pre detské 
podujatia dve knihy, najnovšia 
kniha Veroniky Šikulovej Po-
zor, bodkovaný pes! Hlavnou 
postavou knihy je veselý a tiež 
trochu neposlušný dalmatínec 
Dunčo. Príbehy bodkovaného 
psa dopĺňajú ilustrácie Oksany 
Paliy. Našou druhou favoritkou 
bola kniha, ktorú pozná už nie-
koľko generácií detí. Napísal ju 
a sám ilustroval spisovateľ Jo-
sef Čapek. Prvýkrát vyšla v ro-
ku 1929. ak ste tipovali Roz-
právky o psíčkovi a mačičke, je 
to správna odpoveď. Je úžasné, 
že aj po viac ako osemdesiatich 
rokoch dokáže kniha potešiť 
a pobaviť deti od útleho veku. 
Obidve vrelo odporúčame ro-
dičom na spoločné večerné čí-
tanie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pri-
jali pozvanie na naše marcové 
podujatia. Spisovateľke Veroni-
ke Šikulovej, Kataríne Cigáno-
vej a Daniele Tóthovej z Malo-
karpatskej knižnice v Pezinku za 
predstavenie knihy Pozor, bod-
kovaný pes! Za pútavé čítanie 
rozprávok O psíčkovi a mačičke 
pedagogičke a herečke Martine 
Michalcovej. Ďakujeme Pav-
lovi Kenderessymu zo Sloven-
skej akadémie vied za prednášku 
o vedeckých faktoch o vplyve 
človeka na našu planétu. Všet-
kým pani učiteľkám za záujem 
navštíviť našu knižnicu. Deťom 
za počúvanie a nadšenie. Za 
krásne záložky do kníh, ktoré 
pre nás vyrobili deti z Materskej 
škôlky SNP. Radi vás uvidíme 
opäť v našej mestskej knižnici. 
Podujatia v mestskej knižni-
ci z verejných zdrojov finančne 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Renáta KULIFAJOVÁ,

mestská knižnica

Klub Za Oponou︱13. 5.︱20:00
Sokolská 8︱Modra︱vstup: 12 €
v predpredaji v sieti Tootoot: 10 €

Kubo 
      Ursiny    &
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13:00
OTVORENIE PODUJATIA

a privítanie turistov

13:30
Slávnostná jazda prvého
česko-slovenského auta

Tatra Prezident

16:00
Fats Jazz Band18:00

Trio 
Komorního Jazzu

14:00 / 17:00 / 17:30
dobové módne prehliadky /  

 SÚŤAŽNÁ módna prehliadka 
dobových kostýmov o 17.30

21:00
Nemý film 

s klavírnym doprovodom
Petra Tarkaya

14:30
Divadlo Žihadlo

„Dlhý Široký
a Bystrozraký“

Sprievodný
program

Túra po okolí s Modranským turistickým spolkom 10.00 – 13.00  / maľba v plenéri s Michalom 
Machom / výstava starých rádií zo zbierky Branislava Čepca / komentované prehliadky k vilám / 
fotokútik / bublinová show / skautské hry / tvorivé dielne pre deti / burza platní / rozcvička 
s pánom Zochom / veteráni / lokálne gastro a modranské vínko / vláčik Prešporáčik

modranský piknik  21. máj 2022
lúka Otčenáška, Harmónia

www.kcmodra.skRáčte sa dostaviť...

najlepší

piknik robia

v modre

v zdravom tele
zdravý duch

19:30
SwinGang



Kultúrne podujatia v máji
4. 5., 18.00 h: Ku dňu matiek, koncert 
žiakov ZuŠ Modra, miesto: KD Modra, 
organizátor: ZuŠ Modra

12. 5., 17.00 h: Puf a Muf, veselé príbehy 
o dvoch nezbedných kocúroch, prezentá-
cia knihy Nataši Tanskej, miesto: Mestská 
knižnica, organizátor: KC Modra, vstupné 
dobrovoľné

13. 5., 20.00 h: Klub Za Oponou – Kubo 
Ursiny & Teatro Fatal. Nebudú chýbať 
ani skladby z dielne Deža ursinyho a Iva-
na Štrpku, miesto: KD Modra / KZO, or-
ganizátor: KC Modra, vstupné: 10 € (pred-
predaj, tootoot), 12 € (na mieste)

14. 5., 10.00 – 22.00 h: Noc múzeí a ga-
lérií, prehliadky výstav a expozícií, orga-
nizátor: Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky a SNM–Múzeum Ľ. Štúra
14. 5., 13.00 – 22.00 h: Deň modranských 
pivníc, organizátor: Víno z Modry, www.mod-
ranskepivnice.sk

17. 5., 9.00 – 15.00 h: Malokarpatský fes-
tival vedy a techniky a Festival 4 živlov – 
Amavet 2022, miesto: KD Modra, organizá-
tor: amavet klub 944 Impulz

18. 5., 19.00 h: Silné reči – stand-up come-
dy show, miesto: KD Modra, vstupné: 13 €, 
predpredaj na www.listky.silnereci.sk

19. 5.: Ekotopfilm–Envirofilm, 8.30 – 
12.30: Junior festival pre školy, 16.00 – 
21.30: Premietanie pre verejnosť, diskusia, 
miesto: kino Mier Modra, organizátor: MFF 
Eko, s.r.o.

20. – 21. 5.: Otvorené pivnice na Sv. Ur-
bana, organizátor: Malokarpatská vínna 
cesta, mvc@mvc.sk

21. 5., 13.00 – 22.00 h: Modranský pik-
nik, otvorenie turistickej sezóny v Harmónií 
v noblesnom štýle, miesto: lúka Otčenáška, 
Modra – Harmónia, organizátor: KC Modra

22. 5., 19.00 h: Zvuky v obrazoch, hudobné 
spojenie slovenského hudobníka Maok-a s ru-
munskou speváčkou a perkusionistkou Ré-
kou Fodor. Koncert doplní vernisáž obrazov. 
Miesto: KD Modra, organizátor: Martin Tesák, 
vstupenky: www.maok.sk

23. 5., 19.00 h: Koncert skupiny Blue Band, 
účinkujú žiaci ZuŠ Modra, miesto: kino Mier 
Modra, organizátor: ZuŠ Modra, vstupné dob-
rovoľné 

27. 5.: Hľadá sa hviezda – pop star, II. ročník 
Celoslovenskej súťaže, miesto: KD Modra, or-
ganizátor: ZuŠ Modra

4. 5., 17.00 h: Dr. Milan Rastislav Štefánik, 
brigádny generál (1880 – 1919), vernisáž vý-
stavy pri príležitosti 100. výročia tragickej smr-
ti, trvanie: 6. 6. 2022, miesto: SNM–Múzeum 
Ľ. Štúra, organizátor: SNM–MĽŠ v Modre.

Pripravujeme
4. 6., 13.00 – 24.00 h: Kráľovské hodova-
nie, miesto: KD Modra- Kráľová.
Zmena programu vyhradená!  (kc)
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