
Spolupatričnosť so susedmi
„Ľudská pomoc v núdzi neobo-
hacuje len toho, kto ju dostáva, 
ale aj toho, kto ju poskytuje.“

Václav Havel

Aká musí byť predstava byť do-
nútený zo dňa na deň opustiť 
svoj domov, rodinu, život, kto-
rý ste si doposiaľ budovali? Pre 
utečencov z Ukrajiny je to rea-
lita. Po 24. februári sa im život 
otočil tak, ako by sa im nikdy ne-
bolo bývalo prisnilo. Každý je-
den z nich, matky s deťmi, kto-
ré mohli krajinu opustiť alebo 
chorí a starší ľudia si bez pomoci 
v inej krajine ťažko poradia. Na-
šťastie ju vďaka stovkám dobro-
voľníkov dostávajú už na ukra-
jinsko-slovenských hraniciach. 
Z nich sa ich viac než 210 usadi-
lo u nás v Modre.
Ukrajinské deti začínajú navšte-
vovať školy, spoznávajú sa s no-
vými kamarátmi, adaptujú sa 
v novom prostredí. Základná 
škola Vajanského mala k 18. 3. 

(termín red. výroby MZ) umiest-
nených 14 školákov a v MŠ má-
me i päť nových ukrajinských 
škôlkarov. Mesto, školy a orga-
nizácie vytvorili tím ľudí, ktorí 
sa denne starajú o “našich” ukra-
jinských občanov. Pomáhajú im 
vybavovať potrebné náležitosti 
na polícii a úradoch, zabezpeču-
jú im stravu, hygienu a mnohé 
potrebné drobnosti. Ubytovanie, 
tlmočenie, preprava, jazyková 
výuka aj morálna podpora – to 
všetko u nás odídenci z Ukrajiny 
nájdu. V rámci vytvorenej face-
bookovej skupiny si ľudia pomá-
hajú pri tom čo, kto a pre koho 
potrebuje. Našťastie sa ukazuje, 
že rozdeliť sa s tými, ktorí to po-
trebujú viac než my sa stáva ako-
si samozrejmosťou.
Ukrajinskí občania našli u nás 
dočasne útočisko v ubytovacích 
zariadeniach, ktoré ako prvé ih-
neď po vypuknutí vojnového 
konfliktu zareagovali. Hotel pod 
Lipou, Penzión Berea, Penzión 

Harmónia, internát Strednej od-
bornej školy vinársko-ovocinár-
skej, aj ubytovacie kapacity Štu-
dijného a kongresového stredisko 
UK Bratislava v Harmónii, títo 
a mnohí ďalší jednotlivci a rodiny 
v Modre poskytujú bývanie a úto-
čisko. Spolupatričnosť a súdrž-
nosť cítiť na každom kroku.
Preto u nás v Modre vďaka dob-
rým ľuďom aktuálne máme 
(k 18. 3.) 118 dospelých a 87 
ukrajinských detí. Z toho v uby-
tovacích zariadeniach je 146 ľudí 
a v 17 domácnostiach Modranov 
býva 59 ľudí (33 dospelých a 26 
detí). Znie to jednoducho, no 
mať strechu nad hlavou, miesto 
kde sa si možno oddýchnuť, zo-
hriať a tráviť čas so svojimi blíz-
kymi je v dnešných dňoch asi 
najžiadanejším snom každého 
človeka utekajúceho z bombar-
dovanej krajiny. Sused je sused 
a tí si pomáhajú.
Okrem mesta a jeho zamestnan-
cov, ktorí venujú čas rodinám 

často aj mimo pracovného času, 
okrem hotelov a ubytovateľov, 
sa Ukrajincom venujú aj ďalší 
dobrovoľníci. Ku koncu týždňa 
(18. 3.) sa ich prihlásilo ďalších 
17. Modra uvíta ďalších. Kaž-
dá ruka je dobrá a pomoci bude 
treba ešte veľa. Nevieme koľko 
občanov k nám ešte pricestu-
je, koľkí cez Modru iba prejdú 
a koľkí sa rozhodnú po získa-
ní dokladu o tolerovanom po-
byte “odídenec” u nás zotrvať. 
Humanitárnu pomoc rozbehla 
Modra obdivuhodne, i tu sa uká-
zalo, ako súdržní a empatickí 
sme. Pokračujme. Od začiatku 
ukrajinsko-ruskej vojny Mod-
rania ukazujú spolupatričnosť. 
Kultúrny dom vyvesil UA vlaj-
ku, prvú zbierku zorganizovali 
ľudia z Lýcea a občianski akti-
visti, výťažok z koncertu v Klu-
be Za Oponou v KD Modra 
putoval na účet organizácie Člo-
vek v ohrození, mesto založilo 
transparentný účet a z rozpočtu 
vyčlenilo 10 tisíc eur na pomoc 
pre konkrétne rodiny zostávajú-
ce v Modre.
A vklady denne pribúdajú, jed-
notlivci aj podnikatelia posky-
tujú rôzne materiálne zabez-
pečenie, poradilo sa vybaviť 
lektorov slovenského jazyka, 
v knižnici nájdu ukrajinské 
deti knižky zdarma. Ukrajin-
cov sprevádzame po úradoch 
aj lekároch, zabezpečujeme im 
stravu a ubytovanie. Začiat-
kom ďalšieho týždňa sa rozbie-
ha pomoc v hľadaní práce. Nie 
je toho málo. I keď nevieme 
dať ľudom v núdzi to po čom 
by túžili – ich doterajší život 
a miesta, ktoré mali radi, daj-
me im aspoň to čo je v našich 
možnostiach. Naša pomoc by 
mala vyvrcholiť v nedeľu 27. 3. 
o 15.00 na Koncerte pre Ukra-
jinu (priestranstvo pred KC 
Modra), ktorý pripravuje KC 
Modra a občianski aktivisti.
Podrobnejšie k téme nájdete 
v čísle na stranách 3, 11 – 14. 

Jana KUCHTOVÁ, 
za redakciu MZ fO
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Jarné upratovanie bude na Deň zeme
Dobrovoľníci, jednotlivci ako aj občianske združenia sa v spolu-
práci s mestom Modra môžu zapojiť do tohtoročného jarného 
upratovania v piatok 22. apríla a v sobotu 23. apríla 2022. Ak 
máte záujem pridať sa, prihláste sa vopred u koordinátorky ak-
cie Kataríny Ružekovej Poltárskej na tel. číslach 033/6908 318, 
0911 406 300 alebo e-mailom na katarina.ruzekova@msumod-
ra.sk najneskôr do 20. apríla do 12.00 hod. 

Počas Jarného upratovania sa bude 
zbierať, ak to bude možné, zvlášť 
odpad plastový (plastové obaly, 
tetrapaky, kovy), sklo, zmesový 
komunálny odpad, drobný staveb-
ný odpad, poprípade elektro od-

pad a iné. Mesto Modra poskytne 
všetky potrebné informácie vráta-
ne miest určených na uloženie vy-
zbieraného odpadu, taktiež vrecia 
a ochranné rukavice. tie si budete 
môcť vyzdvihnúť na dvoch odber-

ných miestach: v kancelárii prvé-
ho kontaktu, Štúrova 59 u Jakuba 
Malíka (tel.: 033/6908 324). a na 
mestskom úrade, Dukelská 38 
u Kataríny Ružekovej Poltárskej 
(tel.: 0911 406 300). Prevzatie 
vriec a rukavíc pre jarné upratova-
nie je na oboch miestach je možné 
iba po telefonickom dohovore.
„Prosíme všetkých účastníkov 
jarného upratovania, aby reš-
pektovali vopred dohodnuté sta-
novištia na ukladanie vyzbiera-
ných vriec s odpadom a taktiež, 

aby dbali na vlastnú bezpečnosť 
pri práci  zodpovedným použí-
vaním ochranných prostriedkov. 
Zároveň vyzývame, aby občania 
nevhadzovali odpad z jarného 
upratovania do kontajnerov na 
stojiskách pri bytových domoch. 
Vopred všetkým ďakujeme za 
spoluprácu“, povedala K. Ruže-
ková Poltárska.
Jarné upratovanie organizuje 
mesto Modra v spolupráci s mest-
skou spoločnosťou Služby Modra.
 (red, krp)

Zberný dvor má novú prístupovú cestu
Zberný dvor je určený pre fyzické osoby – poplatníkov mesta 
Modry, ktorí platia za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad. Pri vstupe je potrebné preukázať sa občianskym preu-
kazom, v prípade vlastníctva nehnuteľnosti s trvalým pobytom 
mimo Modry aj rozhodnutím o zaplatení dane – poplatku za ko-
munálny odpad a listom vlastníctva. Odpad je možné na Zberný 
dvor odovzdať bezplatne, okrem drobného stavebného odpadu. 
Takýto odpad z bežných udržiavacích prác a opráv, na ktoré sa 
nevyžaduje stavebné povolenie od fyzických osôb je možné ulo-
žiť na ZD za poplatok vo výške 36,50 €/t.

Zberný dvor neuskutočňuje zber 
od podnikateľov. Mesto Mod-
ra sa obracia na užívateľov ZD, 
aby ho využívali počas otvára-
cích hodín, v pondelok až piatok 
od 11.00 o 17.00 hod a v sobotu 
od 8.00 do 17.00 hod a nenechá-
vali objemný odpad na kontajne-
rových stojiskách ani za plotom 
areálu dvora. Od 10. 3. 2022 sa 
na Zberný dvor dostanete po no-
vej prístupovej ceste. 

Na zbernom dvore možno odo-
vzdať aj vytriedené zložky ko-
munálneho odpadu, na ktoré 
sú alebo nie sú v meste osobi-
té nádoby: zmesi betónu, tehál, 
škridiel, obkladového materiá-
lu a keramiky, papier a lepenka, 
sklo, šatstvo, textílie, rozpúš-
ťadlá, kyseliny, zásady, fotoche-
mické látky, pesticídy, žiarivky 
a iný odpad obsahujúci ortuť, 
jedlé oleje a tuky, oleje a tuky 

iné ako uvedené v 200125, farby, 
tlačiarenské farby, lepidlá a živi-
ce obsahujúce nebezpečné látky 
farby, tlačiarenské farby, lepidlá 
a živice, detergenty obsahujú-
ce nebezpečné látky, detergenty, 
cytotoxické a cytostatické lieči-
vá, batérie, vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20012, a 200123 ob-
sahujúce nebezpečné časti, vy-
radené elektrické a elektronic-

ké zariadenia, drevo obsahujúce 
nebezpečné látky, drevo iné ako 
uvedené v 200137, plasty, kovy 
– hliník, železo a oceľ, zmieša-
né kovy, biologicky rozložiteľný 
odpad, objemný odpad a drobný 
stavebný odpad.
V prípade ďalších informácií 
o ZD kontaktujte mestský úrad, 
na tel. č. 033/6908 318, katarina.
ruzekova@msumodra.sk.

(red, krp)

Na jar nezabudnime deratizovať 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave vy-
zýva obce, občanov aj podni-
kateľov na vykonanie jarnej 
deratizácie na území Bratislav-
ského kraja. Deratizovať musí-
me v termíne 1. 4. 2022 do 31. 
5. 2022.
Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR 
č.355/2007 Z.z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdra-
via a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších 
predpisov, jedným z opatrení na 
predchádzanie vzniku a šíreniu 
prenosných ochorení je regulá-
cia živočíšnych škodcov. tieto 
opatrenia podľa ustanovení § 51 
ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. 
a) a § 53 písm. a) uvedeného zá-
kona vykonávajú všetky fyzické 
osoby – občania, podnikatelia, 
právnické osoby i obce.
Potkany sú škodcovia, ktorí dis-

ponujú vysokou reprodukčnou 
schopnosťou a za vhodných pod-
mienok často dochádza k ich 
premnoženiu vo vnútorných, 
ale aj v priľahlých vonkajších 
priestoroch. Jediným efektívnym 
spôsobom ich regulácie je pra-
videlná celoplošná deratizácia, 
vykonávaná najmenej dvakrát 
ročne biocídnymi prípravkami, 
určenými a schválenými na tento 
účel. (red)
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Modranská mestská polícia má 
k dispozícii nový AeD – auto-
matický externý defibrilátor na 
záchranu života a zdravia obča-
nov. V prípade potreby a náhle-
ho ohrozenia života je hliadka 
MsP Modra schopná podať ne-
odkladnú prvú pomoc s prístro-
jom, ktorý sa používa pri zástave 
srdca do príchodu záchranárov 
z RZP (rýchla zdravotná po-
moc).
Kontakty na hliadku MsP: 
159 alebo 0911 436 752

Defibrilátor       má aj polícia 
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Príhovor primátora 
Milí spoluobčania, posledné dva roky od základov zmenili a po-
sunuli naše životné hodnoty i očakávania. Ocitli sme sa v do-
be, kedy si uvedomujeme oveľa viac ľudskú krehkosť, ale i silu 
a vzájomnú spolupatričnosť. Mnohí z vás stratili to najcennej-
šie, svojich blízkych, ďalší zasa prácu a dostali sa do existenč-
ných problémov. Naše životy na dlhý čas ovplyvnila epidémia. 
Všetci sme sledovali správy a tešili sa z jej ústupu. Ľudia sa ešte 
nestačili spamätať z krízy, ktorú táto epidémia a zmyselné aj ne-
zmyselné opatrenia, ktoré ju sprevádzali spôsobila.

Pred sedemdesiatimi siedmimi 
rokmi, 1. 4. 1945 oslobodili Mod-
ru vojská II. ukrajinského frontu 
pod vedením maršala Malinov-
ského. Rodion Jakovlevič Mali-
novskij bol rodák z Odesy. Je to 
neuveriteľné, na Odesu a mnohé 
ukrajinské mestá dopadajú dnes 
ruské bomby. Zomierajú civilis-
ti, ženy a deti. Z nemocníc, škôl, 
kultúrnych pamiatok a obytných 
budov sú ruiny.
Opäť sledujeme správy, počú-
vame neskutočné príbehy ľu-
dí, ktorí boli nútení utiecť zo 

svojich domovov. Slovensko sa 
stáva prestupnou stanicou a do-
movom pre vojnových utečen-
cov, ľudí, ktorí hľadajú útočisko 
a pomoc. Aj v našom meste sa 
pohybuje čoraz viac žien a detí 
rozprávajúcich ukrajinským ja-
zykom. Stali sa z nich vyhnanci 
a bezdomovci odkázaní na na-
šu pomoc. Nevdojak mi prichá-
dza na um veta modranského 
farára Samuela Zocha, „tak ako 
v kvapke vody možno sledovať 
všetky vlastnosti vody, tak nie-
len vo veľkých, ale i malých ve-

ciach každého jednotlivca sa od-
ráža naša ľudskosť.“
Modrania založili v meste prvý 
slovenský sirotinec, „hniezdo zá-
chrany“ pre deti všetkých vyzna-
ní. Počas druhej svetovej vojny 
v ňom ukrývali dokonca židov-
ské deti. Budovu sirotinca vysta-
vali modranskí remeselníci za je-
den rok a práve od modranských 
rodín dostávali siroty podstatné 
príspevky počas hospodárskych 
kríz a vojen. Dobročinná práca 
Samuela Zocha a jeho manžel-
ky Marienky bola neopísateľná. 
Podpora ľudí v miestnom chu-
dobinci, potravinové zbierky 
a zbierky šatstva pre vojakov na 
fronte a ich príbuzných, peňažné 
zbierky pre rodiny emigrantov, 
nemocničné ústavy a chorých 
sa stali súčasťou života Mod-
ranov. Ľudia z Modry boli hrdí, 
keď mohli pomôcť mechom ze-
miakov, alebo vrecúškom cukru. 
Manželia Zochovci sa stali vzo-
rom, ku ktorému sa chceli priblí-
žiť všetci v ich blízkosti. Postave-

ním, gestom, jazykom, myslením 
a najmä činom Modra na prelo-
me 19. a 20. storočia prerástla os-
tatné slovenské mestá. Chodiac 
dnes ulicami a sledujúc spolupat-
ričnosť a prácu mnohých rodín, 
jednotlivcov, aktivistov, inštitú-
cii, cirkví, ubytovacích zariade-
ní a mojich kolegýň a kolegov 
pomáhajúcich ukrajinským ute-
čencom, mám pocit, že vytvára-
me opäť niečo veľké. Pomyselnú 
reťaz, ktorá nás spája, zjednocuje 
a dodáva nám energiu byť silnej-
šími.
Milí Modrania, nestrácajme silu, 
odvahu a nádej! Buďme k sebe 
ľudskí a snažme sa vytvoriť do-
mov tým, ktorí ho stratili a potre-
bujú. Ak je to možné, podporte 
ľudí v núdzi ak nie materiálne, 
tak aspoň úsmevom a ústretovos-
ťou, veď nevieme, kedy sa môže-
me v podobných situáciách ocit-
núť sami.
Želám vám, aby vás neopúšťal 
optimizmus a empatia!

Juraj PETRAKOVIČ

SK27 0900 0000 0051 8829 8269 je 
transparentný účet pre rodiny z Ukrajiny
Osudy rodín, ktoré utekajú pred 
vojnou z Ukrajiny nám nie sú ani 
v Modre ľahostajné. Spoločnými 
silami sme už pomohli stovkám 
utečencov, viacerí cez nás pre-
chádzajú a smerujú do iných kra-
jín európy. tí, ktorí sa rozhodli 
zotrvať v Modre, potrebujú ďal-
šiu pomoc. Keďže krízové situá-
cie si vyžadujú krízové riešenia, 
stretli sa 10. marca 2022 poslanci 
Mestského zastupiteľstva mes-

ta Modry na mimoriadnom za-
sadnutí a schválili sumu 10 000 
eur na pomoc utečeneckým rodi-
nám, ktoré zostali v Modre. 
Zároveň bol mestom založený 
transparentný účet „Mesto Mod-
ra–pomoc pre Ukrajinu pod čís-
lom SK27 0900 0000 0051 8829 
8269, kde môže prispieť každý 
kto má možnosť. Z tejto finanč-
nej zbierky bude priebežne rea-
lizovaná adresná pomoc pre kon-

krétne rodiny z Ukrajiny, ktoré 
sa usadili v Modre. K 19. mar-
cu (termín redakčnej výroby no-
vín) bolo na účte spolu takmer 
15 900 eur, vrátane schváleného 
príspevku mesta vo výške 10 000 
eur.
Aj touto cestou patrí poďakova-
nie všetkým, ktorí pomohli a po-
máhajú. O použití finančných 
prostriedkov bude mesto Modra 
priebežne informovať. (red)

Distribúcia daňových výmerov
Čas daní sa blíži. Mestský úrad 
finalizuje podklady na rozhod-
nutia za daň z nehnuteľností a za 
poplatok za komunálny odpad. 
V priebehu mesiaca apríl budú 
daňovníkom postupne distribu-
ované do poštových schránok. 
Občania, ktorí majú aktivovanú 
elektronickú schránku cez Slo-

vensko.sk, si rozhodnutia v tej-
to schránke nájdu už v marci. 
Zaplatiť dane a poplatky môže-
te po obdŕžaní rozhodnutia bez-
hotovostne cez internet banking 
alebo osobne v pokladni MsÚ. 
Nezabudnite mať pri sebe aj 
rozhodnutie, ktoré obsahuje čia-
rový kód a QR kód. (red)

Vítanie malých Modrankov
Mesto Modra aj v tomto ro-
ku plánuje slávnostné stretnu-
tia primátora s najmenšími 
Modranmi a ich rodičmi. Prvé 
Uvítanie do života sa uskutoč-
ní 18. 6. o 16.00 v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra v Modre. Rodi-
čia sa môžu prihlasovať do 10. 
6. 2022. Žiadost o uvítanie so 

života spolu so súhlasom so 
spracovaním osobných úda-
jov nájdete na www.modra.sk 
v časti Ako vybaviť. 
Kontakt: eva Horváthová, 
033/ 6908 327, 0911 852 144, 
eva.hovathova@msumodra.sk.
 (red)

Kontakt za RZP:
155, prípadne jednotné číslo 112
Pripomíname, že ďalší externý 
defibrilátor je umiestnený v špe-
ciálnej skrinke na stene pri vcho-
de do Gymnázia Karola Štúra. 
Vďaka zrozumiteľným poky-
nom sa stáva resuscitácia jed-
noduchšia aj pre laikov, pre kto-
rých je prístroj určený a zvyšuje 
sa tým aj šanca na záchranu ľud-
ského života. V prípade použitia 
prístroja vždy volajte linku 155.

(zt, red)

Defibrilátor       má aj polícia 
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Rekonštrukcie v Kultúrnom dome Kráľová
Mesto Modra i v tomto roku re-
alizuje niekoľko investičných 
akcií. Jednou z nich je opra-
va strechy a prednej fasády na 
Kultúrnom dome Kráľová a re-
novácie vo vnútorných priesto-
roch.

V marci 2022 boli v spoločen-
skej sále vymenené staré žiariv-
kové trubice na strope za nové 
a úspornejšie LeD trubice vráta-
ne opravy prislúchajúcej elektro-
inštalácie ako aj opravy elektric-
kého spínania osvetlenia. Práce 

stáli celkovo 1 580,73 eur. Ďalej 
bola uskutočnená renovácia pô-
vodnej drevenej podlahy, kon-
krétne v hlavnej sále a v priesto-
roch kuchyne so šatňou. Prácam 
predchádzala oprava poškode-
ných parkiet a inštalácia okrajo-

vých líšt. Vo finále boli parkety 
viacnásobne prebrúsené a apliko-
vané dve vrstvy laku. táto časť 
prác stála 4 664,04 eur. Čosko-
ro čaká kultúrny dom ešte oprava 
strechy, zateplenie a maľovanie 
prednej fasády. (red)

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

V roku 2021 sme triedili odpad na úrovni 55%
Úroveň triedenia komunálnych odpadov v meste Modra za rok 
2021 je približne 55 %. V zmysle prílohy č. 1 Nariadenia vlády Slo-
venskej republiky č. 330 zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovu-
je výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvi-
siace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, 
sa stanovuje sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu 
(20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku pri miere vy-
triedenia 54,936% v meste Modra na 15 Eur/t. 

V porovnaní s rokom 2020 
sa úroveň vytriedenia odpa-
du v minulom roku 2021 zvý-

šila o 5%. V roku 2021 mesto 
Modra zaviedlo zber biolo-
gicky rozložiteľného kuchyn-

ského odpadu. Mesto ďakuje 
každému obyvateľovi, ktorý 
pristupuje k otázke odpadové-
ho hospodárstva korektne a od-
pad triedi. 
V roku 2021 sme v Modre vy-
produkovali 1905 t zmesové-
ho komunálu, 502 t objemného 
odpadu, 241 t papiera a lepen-
ky, 202 t skla, 10 t obalov z ko-
vu, 0,5 t jedlých olejov a tukov, 
238 t plastov, 801 t biologic-

ky rozložiteľného odpadu, 65 
t biologicky rozložiteľného ku-
chynského odpadu, 231 t drob-
ného stavebného odpadu, 41 
t šatstva, 23 t textílií.
Množstvá všetkých ostatných 
druhov odpadov vyprodukova-
ných obyvateľmi mesta Modry 
za rok 2021 nájdete v PDf prí-
lohe na stránke www.modra.sk. 

(red, krp)

Pozor na lesné požiare
Jar býva spojená so zvýšeným výskytom požiarov suchých po-
rastov, trávy a konárov. Vo väčšine prípadov tieto malé požia-
re predchádzajú vzniku veľkých. Medzi najnebezpečnejšie pat-
ria lesné požiare. Ako uvádzajú hasiči z OR HaZZ v Pezinku, 
v mnohých prípadoch občania porušujú zákon a svojim nezod-
povedným konaním ohrozujú seba i svoje okolie. Vypaľovanie 
trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto hasiči vyzýva-
jú k rešpektovaniu zákona o ochrane pred požiarmi.

V jarnom období sa pre tisíce 
ľudí začína sezóna spojená s od-
straňovaním opadaného lístia či 

suchej trávy, strihaním strom-
čekov a všeobecne starostli-
vosťou o svoje záhrady. Mnohí 

oheň využívajú ako pomocníka 
týchto prác. ten však v tomto 
období veľmi ľahko dokáže pre-
rásť v požiar a tým začne platiť 
porekadlo „Oheň je dobrý slu-
ha ale zlý pán!“ Opadané lístie 
sa ľahko zapáli a holé konáre 
stromov len veľmi krátko odo-
lajú plameňom požiaru. Suchá 
tráva predstavuje ideálnu „živnú 
pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne 
rozvinutý požiar. Preto sa spaľo-
vať môže len za splnenia urči-
tých požiadaviek. Vypaľovanie 
je za každých okolností zakáza-

né a trestne sankcionované. 
Vypaľovanie trávy je každoroč-
ne sa opakujúcim javom a preto 
sa na občanov obracia OR HaZZ 
v Pezinku s výzvou rešpektovať 
zákon o ochrane pred požiarmi 
a žiada ich, aby: nevypaľova-
li trávu ani iné suché porasty, 
nezakladali oheň v prírode na 
miestach, kde to nie je dovolené, 
aby nefajčili v lesoch! Pri spozo-
rovaní požiaru ho ihneď ohlásiť 
na linku tiesňového volania 150. 

(red, zdroj: 
OR HaZZ v Pezinku)
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Zmeny v platenom parkovaní
Od 1. 4. 2022 nás v Modre čakajú zmeny v platenom parkovaní. 
Pribudnú ďalšie parkovacie zóny, zmení sa cenník parkovného. 
Maximálna povolená rýchlosť v celej zóne rozšíreného spoplat-
neného parkovania sa znižuje na 30 km/hod. Na Hornej ulici 
budeme po novom môcť ísť iba 40tkou.

„Tieto rýchlostné úpravy si vy-
žiadala mimoriadne frekvento-
vaná a neprimerane rýchla do-
prava v najužšom centre mesta 
Modry a skĺbilo sa to v projekte 
organizácie dopravy pre rozšíre-
nie zóny spoplatneného parkova-
nia“, vysvetľuje Renáta Klimen-
tová z MsÚ Modra.
Platené parkovanie v Modre na 
námestí funguje od roku 2017. 
Občania sa aj dnes o tému ak-
tívne zaujímajú. Modrania aj 
návštevníci nastavený systém 
v prevažnej miere akceptujú. 
„Z podnikateľských kruhov sa 
dokonca ozýva požiadavka na 
spoplatnenie aj víkendových 
dní“, hovorí za prevádzkovateľa 
Služby Modra Ján Zigo. V prie-
behu prevádzky parkovania pri-
šlo k niektorým úpravám, ktoré 
reagovali na požiadavky verej-

nosti. Regulácia parkovania sa 
ukázala ako téma, ktorú je po-
trebné riešiť, nakoľko verejné 
priestranstvá začali slúžiť poväč-
šine na tento účel.
Od 1. 4. 2022 vstupujú do plat-
nosti zmeny schválené VZN č. 
2/2022 na mestskom zastupiteľ-
stve. Rozširuje sa platené parko-
vanie na tzv. starý trh (Bodické-
ho ulica), na časť Moyzesovej 
ul., pred Hotel Modra a na časť 
Štúrovej ul. pod Hornou brá-
nou. Zvyšuje sa základná sadzba 
1 hod. parkovania z 0,3 eur na 
0,5 eur pri platbe v hotovosti cez 
parkomat,  SMS služba (elektro-
nický parkovací lístok) z 0,50 
na 0,65 a pri platbe cez mobilnú 
aplikáciu (elektronický parkova-
cí lístok) z 0,35 na 0,55. Možnosť 
zakúpenia rezidentských kariet 
platí pre všetky zóny (okrem zó-

ny Z Piesok – Zochova Chata) 
a ich cena sa nezmenila.
Na základe čoho sa určovala no-
vá sadzba za parkovanie? Ján Zi-
go vysvetľuje: „V procese roz-
hodovania poslancami MsZ sa 
argumentovalo zriaďovacími ná-
kladmi rozširovania dočasného 
parkovania, porovnávaním cien 
dočasného parkovania v iných 
blízkych mestách, zvýšenou mie-
rou kontroly a prevádzkových 
nákladov po rozšírení zón, za-
chovaním výnosu z dočasného 
parkovného“. 
V rozšírených zónach pribud-
nú nové 3 nové parkomaty, dva 
v zóne e a f a jeden pri Hoteli 
Modra.. Ďalším intenzívne pou-
žívaným spôsobom je platba cez 
službu SMS zaslaním formátova-
nej správy na číslo 2200, pričom 
do 30 sek. príde výzva na potvr-
denie platby, 10 min pred uplynu-
tím doby zaplateného parkovania 
príde užívateľovi upozornenie 
o vypršaní času a s možnosťou 
predĺženia. Služba sms posky-
tuje okrem  zóny parkoviska na 

Piesku (Zochova chata) aj 15 min 
parkovania zadarmo, len formou 
zaslania SMS... Pre obyvateľov 
a zamestnávateľov z dotknutých 
zón je efektívnou možnosťou 
úhrady za dočasné parkovanie 
zakúpenie rezidentských kariet. 
Sú platné 1 rok a možno ju za-
kúpiť u prevádzkovateľa dočas-
ného parkovania v mestskej spo-
ločnosti Služby Modra, s.r.o., na 
Šúrskej 5.
Aký je ročný výnos z platené-
ho parkovania uvádza Ján Zigo 
zo spoločnosti Služby Modra. 
„Ako prevádzkovateľ dočasné-
ho parkovania prevedieme mestu 
v priemere 35 tisíc eur za rok, čo 
je výnos po odpočítaní prevádz-
kových nákladov. Uvedený výnos 
však zďaleka nepokryje finanč-
né nároky na rozvoj verejných 
priestranstiev. Je to iba jedným, 
nie podstatným zdrojom na ich 
riešenie. Preto opakujeme, že za-
vádzanie dočasného parkovanie 
sa realizuje predovšetkým z dô-
vodu potreby regulácie parkova-
nia na verejných priestranstvách. 
Platba za parkovanie je len ná-
strojom na túto reguláciu“. 

(red)

Park Modra 
Mladí skateri, kolobežkári aj ostatná verejnosť sa čosko-
ro dočkajú nového športového parku. Doposiaľ nevyužívaný 
priestor za rybníkom na Dolnej ulici sa postupne pripravuje 
na realizáciu projektu s názvom Park Modra. 

Potreba vybudovania športové-
ho areálu zameraného na akti-
vity s prekážkami pre skatebo-
ardy a kolobežky je v Modre 
už dlhšiu dobu. Mesto preto 
reflektuje na výzvy športovej 
mládeže a kvituje snahu vyu-

žívať svoj voľný čas zmyslupl-
ne, pohybom a športom. Projekt 
Parku Modra je aktuálne vo fá-
ze prípravy lokality. Doposiaľ 
bolo dané územie nevyužíva-
né. Bolo vydané územné roz-
hodnutie a zrealizovaný výrub 

vyčlenených náletových drevín 
a zelene. 
Do budúceho Parku Modra sa 
dostanete cestou od modran-
ského rybníka pod mestským 
cintorínom. Park má ambíciu 
ponúknuť mládeži a širokej ve-
rejnosti športovú zónu spojenú 
s oddychovou zónou. 
V prvej etape projektu by mala 
byť do konca roka 2022 vybu-
dovaná betónová hladená plo-
cha s prvkami skate parku a mi-
nirampou. Následne sa bude 
budovať druhá samostatná zóna 

pozostávajúca zo skateboardo-
vého bazéna pre pokročilejších 
aj začínajúcich jazdcov. Na Slo-
vensku sa nachádza len niekoľ-
ko takýchto bazénov a Modra 
bude mať jeden z nich. Chod-
níky v území budú vybudované 
ako spevnená mlatová plocha. 
Ostatná plocha parku je určená 
na výsadbu novej zelene a vy-
budovania priľahlých oddycho-
vých zón. Projekt je zverejnený 
na mestskom webe www.mod-
ra.sk v sekcii Aktuálne riešime.
 (red)
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Zápis detí do materských škôl
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomnej žia-
dosti zákonného zástupcu, ktorú predkladá riaditeľke konkrét-
nej materskej školy. Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimár-
ne vzdelávanie sa podávajú od 1. mája do 20. mája.

Pri zápise je povinnosťou predlo-
žiť:
• písomnú žiadosť, ktorá musí 
obsahovať potvrdenie o zdravot-
nom stave dieťaťa 
• k nahliadnutiu originál rodného 
listu dieťaťa (pri osobnej návšte-
ve)
• ak má dieťa špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby, predloží 
zákonný zástupca aj vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie (pri 
osobnej návšteve)

Žiadosti sa podávajú:
• osobne 18. 5. 2022 v konkrét-
nych materských školách za do-
držania aktuálne platných opatre-
ní vydaných Úradom verejného 
zdravotníctva SR
• elektronicky prostredníctvom 
elektronického podania doručené-
ho do elektronickej schránky ma-
terskej školy alebo elektronického 
dokumentu, ktorý je autorizovaný 
kvalifikovaným elektronickým 
podpisom v súlade s § 59 ods. 6 
zákona 245/2008 Z. z. 
• písomne poštou na základe 
vlastnej žiadosti, ktorá musí ob-
sahovať náležité údaje podľa § 
11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až 
šiesteho bodu a písm. b) v súla-

de so zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní alebo pro-
stredníctvom formulára zverejne-
ného na web stránke konkrétnej 
materskej školy
• čas otvorenia materskej ško-
ly pre osobné prijímanie žiados-
tí na pobyt dieťaťa dňa 18. mája 
2021 si určí každá materská škola 
osobitne a zverejní na svojej web 
stránke. 
formuláre „Žiadosti na prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie do materskej školy“ sú 
k dispozícii na web stránkach jed-
notlivých materských škôl.
Na predprimárne vzdelávanie sa 
prijíma dieťa od troch rokov veku 
dieťaťa, výnimočne možno prijať 
dieťa od dovŕšenia dvoch rokov 
veku. Prednostne sa prijímajú de-
ti, pre ktoré je plnenie predprimár-
neho vzdelávania povinné.
Spádové materské školy v jednot-
livých okruhoch materských škôl 
sú uvedené vo Všeobecne záväz-
nom nariadení č. 1/2022 o určení 
školských obvodov v meste Mod-
ra.
Podľa § 59a školského zákona 
povinné predprimárne vzdeláva-
nie plní dieťa v materskej škole 
v obci, v ktorej má trvalý pobyt 
(„spádová materská škola“), ak 

zákonný zástupca alebo zástup-
ca zariadenia pre dieťa nevyberie 
inú materskú školu. Dieťa mô-
že plniť povinné predprimárne 
vzdelávanie aj v inej ako spádo-
vej materskej škole, ak ho riadi-
teľ tejto materskej školy prijme 
na predprimárne vzdelávanie. 
Riaditeľ spádovej materskej ško-
ly je povinný prednostne prijať 
na povinné predprimárne vzde-
lávanie deti s trvalým pobytom 
v obci a deti umiestnené v za-
riadení na základe rozhodnutia 
súdu. Dieťa môže plniť povinné 
predprimárne vzdelávanie mimo 
obce, v ktorej má trvalý pobyt, 
na základe rozhodnutia riaditeľa 
materskej školy, do ktorej sa hlá-
si. Riaditeľ materskej školy, do 
ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi 
túto skutočnosť riaditeľovi spá-
dovej materskej školy.
Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt 
v Slovenskej republike, plní po-
vinné predprimárne vzdelávanie 
v materskej škole, ktorú určí or-
gán miestnej štátnej správy v škol-
stve. Ostatné  podmienky prijíma-
nia detí do materských škôl určuje 
riaditeľka materskej školy. 
Vzhľadom na súčasnú pandemic-
kú situáciu žiada mesto Modra 
zákonných zástupcov detí, aby 
priebežne sledovali web stránku 
mesta aj web stránky materských 
škôl. Ak bude v čase prijímania 
detí do materskej školy prebie-
hať mimoriadna situácia, núdzo-

vý stav alebo výnimočný stav 
vyhlásený v súvislosti s ochore-
ním Covid-19 alebo v súvislosti 
so situáciou na Ukrajine a ak to 
technické podmienky umožňujú, 
odporúča sa komunikácia elek-
tronickou formou, prípadne iným 
spôsobom v závislosti od priesto-
rových možností konkrétnej ma-
terskej školy s dôrazom na do-
držiavanie nariadených opatrení 
ÚVZ, resp. príslušného regionál-
neho úradu verejného zdravotníc-
tva a ministerstiev.

Pri zápise detí cudzincov – 
z Ukrajiny, je nutné predložiť:
• štatút dočasného útočiska (Po-
tvrdenie o udelení tolerovaného 
pobytu na území SR – Odídenec), 
• cestovný pas a prihlášku do ma-
terskej školy potvrdenú všeobec-
ným lekárom pre deti a dorast. 
V prípade zmien budú všetky ak-
tuálne doplnené. 
Ak potrebujete poradiť, kontaktuj-
te Michaelu Galovičovú z MsÚ,  
033/6908314 alebo michaela.ga-
lovicova@msumodra.sk. Infor-
movať sa môžete aj na e-mailo-
vej adrese riaditeliek konkrétnych 
materských škôl.
MŠ SNP 14: www.materskasko-
lamodra.sk, e-mail: riaditelka.
mssnp14@gmail.com
MŠ Kalinčiakova 11: www.mska-
linciakova.sk, e-mail: riaditelka@
mskalinciakova.sk
MŠ Sládkovičova 13: www.
mssladkovicova13.sk, e-mail: 
mssladkovicova13@gmail.com.

(msú, red)

Novinky zo „Štúrky“
Lyžiarsky výcvik

V dňoch 14. – 18. 2. 2022 sa 
zrealizovali lyžiarsky výcvik 
pre žiakov 8. ročníka s den-
ným dochádzaním na Zocho-
vu chatu a Pezinskú babu. Pod 
vedením inštruktorov z teamu 
Happy Kids naši žiaci napl-
nili cieľ lyžiarskeho výcviku. 
Začiatočníci zvládli základnú 
techniku lyžovania a tí pokro-
čilí si zdokonalili svoje lyžiar-
ske zručnosti. Všetci žiaci boli 
v závere odmenení lyžiarskou 
medailou. Veríme, že si  kaž-

dý zo zúčastnených žiakov ly-
žiarsky výcvik užil. 

Karneval
„Chystajte si deti masky, bude 
smiech a špás, fašiangový karne-
val zas prišiel medzi nás...“
Karneval patrí medzi najobľú-
benejšie oslavy v škole. Aspoň 
v jeden deň roka sa všetky deti 
môžu premeniť na obľúbené roz-
právkové bytosti, ale aj na obľú-
bené postavy či zvieratká. Po jar-
ných prázdninách, v pondelok 7. 
marca, zavítal karneval aj do na-

šej školy. Deti v pestrofarebných 
maskách sa na popoludnie  plné 
zábavy a smiechu veľmi teši-
li. Karneval otvorila promenáda 

masiek podľa tried, spoločné fo-
tenie v maskách. Potom nasledo-
vali veselý tanec, súťaže a zába-
va. (ms)

fO
tO

: A
R

C
H

íV
 Š

K
O

Ly



7
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o / I n z e r c i a

Nová škola Eureka
Eureka je nová súkromná základná škola v Modre, v ktorej bu-
de konvenčný spôsob vzdelávania prehĺbený o jedinečné metódy. 
Dôraz nebude kladený na memorovanie naučených poznatkov, 
ale predovšetkým na prepájanie súvislostí, rozvoj kritické-
ho myslenia a vytváranie si vlastného názoru. Štátny školský 
vzdelávací program pre primárne vzdelávanie bude doplnený 
o Montessori princípy a dôraz na výučbu cudzích jazykov. 

Nová škola sa nachádza v are-
áli SOŠ vinársko-ovocinár-
skej, v historickej budove 
navrhnutej známym sloven-
ským architektom D. S. Jur-
kovičom. Má výnimočnú po-
lohu, neďaleko centra mesta 
a zároveň v priamom kontakte 
s prírodou. Cieľom je vytvo-
riť komunitnú základnú školu 
rodinného typu, od prvého až 
po deviaty ročník, ktorá po-
skytne bezpečné, prijímajú-
ce a podporujúce vzdelávacie 
prostredie, ktoré je akademic-
ké aj praktické. Výučba bude 
prebiehať v blokoch, logic-
kým prepájaním predmetov. 
Dopoludňajší blok bude veno-
vaný základným predmetom, 

jazykom a prírodným vedám. 
Popoludňajší bude zamera-
ný na umenie, šport, praktic-
ké dielne a všeobecný rozvoj 
detí. „Vďaka menšiemu poč-
tu žiakov v triede vytvoríme 
priestor pre individuálny prí-
stup učiteľa k žiakovi. Záro-
veň budeme podporovať prá-
cu žiakov v skupinách rôznych 
ročníkov“, hovorí Dominika 
Menyhartová z OZ Za lepšie 
vzdelávanie.
V školskom roku 2022/2023 
bude škola prijímať 30 žiakov. 
Na základnú školu eureka, 
môžete prihlásiť aj vaše dieťa, 
všetky potrebné informácie 
nájdete na www.zseureka.sk.

(red, eureka) www.zseureka.sk

Otvárame súkromnú základnú školu v Modre!
Pre viac informácií nám napíšte na info@zseureka.sk,
veľmi radi si s Vami dohodneme aj osobné stretnutie.

Modrá Líška – šport deťom
Modrá líška je začínajúce občianske zdru-
ženie, vytvorené skupinou pedagógov 
s viacročnými skúsenosťami v oblasti športu 
na Slovensku i v zahraničí. Združenie reali-
zuje projekt s názvom Šport deťom, ktorý je 

zameraný na všestrannú pohybovú prípravu predškolákov (3 až 
6 rokov) a detí v mladšom školskom veku (6 až 9 rokov). Modrá 
líška s deťmi trénuje v telocvični Strednej odbornej školy peda-
gogickej, ktorá ponúka aj potrebné materiálne vybavenie.

„Športová príprava detí pred-
školského veku by mala byť 
všestranne zameraná na rôz-
ne športy a pohybové aktivity. 
Všeobecne v mestách vznikajú 
športové organizácie, ktoré sa 
venujú už konkrétnemu športu, 
ako napríklad futbal, hádzaná, 
florbal, a začínajú až v školskom 
veku. Preskočením všestran-
nej pohybovej prípravy, hlavne 
v predškolskom veku,  však chý-
ba deťom potrebný základ, na 
ktorom by mohli neskôr stavať 
v ich vybranom športe a dosa-
hovať tak oveľa lepšie výkony“, 

vysvetľuje Mgr. Juliana fázik zo 
združenia.
Absencia všestranne pohybovej 
prípravy malých detí bola preto 
dôvodom otvoriť projekt Šport 
deťom. Mgr. Juliana fázik do-
pĺňa: „Pohyb je dôležitý taktiež 
pre mentálny vývin dieťaťa, jeho 
socializáciu, spoluprácu, zdravé 
ovládanie emócií a prekonáva-
nie strachu z nových výziev. Zá-
merom nášho projektu je zapo-
jenie čo najširšieho spektra detí 
uvedených vekových kategórií 
k vytváraniu pozitívneho vzťa-
hu k pravidelnému športovaniu, 

upevňovaniu si zdravia, preven-
cii pred zraneniami, získavaniu 
samoobslužných a iných návy-
kov, a v neposlednom rade roz-
víjaniu pohybových schopností, 
zisku nových zručnos-
tí a morálno-vôľových 
vlastností, ktoré sú v sú-
častnosti potrebný zák-
lad pre kvalitný život“. 
Pre tréningy detí pod ve-
dením tréneriek Mgr. Ju-
liany fázik (Liškovej), 
Mgr. Alexandry Kosá-
kovej a ich tímu je pred-
bežne určený na piatky 
v popoludňajších hodi-
nách. Prvý tréning by sa 
mal uskutočniť v pia-
tok 1. apríla 2022 v te-
locvični SOŠ pedago-
gická Modra. Prihlásiť 
dieťa je možné na e-ma-
ilovej adrese modralis-
ka@blaufuchs.sk, kde 
budú rodičom poskyt-

nuté aj doplňujúce informácie. 
Registračný formulár je dispozí-
cii na stránke https://blaufuchs.
sk/registracny-formular. Všetky 
aktuality o občianskom združe-
ní Modrá líška a projekte Šport 
deťom nájdete facebooku a In-
stagrame Modrá líška. (red)
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Informácie k zápisu do základných škôl 
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Modry pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 
v dňoch 21. apríla a 22. apríla 2022 v čase od 14.00 hod do 18.00 
hod. v jednotlivých základných školách s dodržiavaním aktuál-
ne platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva 
SR alebo elektronicky podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Zákonný zástupca, v súlade so 
školským zákonom, je povin-
ný pri zápise uviesť tieto osobné 
údaje: meno a priezvisko dieťa-
ťa, dátum narodenia, rodné čís-
lo, miesto narodenia, národnosť, 
štátne občianstvo, trvalé bydlisko 
dieťaťa, meno a priezvisko zá-
konných zástupcov, trvalé byd-
lisko zákonných zástupcov.

Pri zápise zákonný 
zástupca predloží

Svoj občiansky preukaz, rodný 
list dieťaťa, v prípade zdravotne 
postihnutého dieťaťa aj doklad 
o jeho zdravotnom postihnu-
tí, pokiaľ sa nedostavia na zápis 
dieťaťa do základnej školy oba-
ja zákonní zástupcovia, potrebu-
je jeden zo zákonných zástup-
cov dieťaťa informovaný súhlas 
druhého zákonného zástupcu 
dieťaťa (rodiča), že dieťa môže 
navštevovať danú školu. V prí-
pade nesúhlasu oboch rodičov na 
zápis dieťaťa do základnej ško-
ly je potrebné rozhodnutie súdu 
na plnenie povinnej školskej do-

chádzky v súlade s § 35 zákona 
36/2005 Zákon o rodine a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov

Prihlasovanie 
dieťaťa do školy

Základné školy využívajú ako 
prihlášku formulár zo školského 
informačného systému (napr. asc 
agenda, e-škola) alebo formulár 
zverejnený na webe školy. Zá-
konný zástupca môže základnej 
škole poskytnúť osobné údaje po-
trebné pred zápisom aj prostred-
níctvom elektronického poda-
nia doručeného do elektronickej 
schránky základnej školy alebo 
prostredníctvom elektronického 
dokumentu, ktorý je autorizovaný 
kvalifikovaným elektronickým 
podpisom. Ak zákonný zástup-
ca nemá možnosť so základnou 
školou komunikovať elektronic-
ky, môže si vyzdvihnúť formu-
lár osobne v základnej škole. Po 
vyplnení a podpísaní ho doručí 
do školy podľa pokynu riaditeľa 
školy. Každé dieťa, ktoré k 31. 
8. 2022 dovŕši vek šesť rokov, 

musí zákonný zástupca prihlásiť 
na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole. Ne-
dodržanie zákonnej prihlasova-
cej povinnosti je postihnuteľné 
podľa § 37 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov. Osobitný spôsob plnenia 
povinnej školskej dochádzky na-
pr. štúdium v zahraničí, individu-
álne vzdelávanie a iné sa riadi § 
23 až § 26 zákona 245/2008 Z. z. 
V tomto prípade sa musí zákon-
ný zástupca dostaviť s dieťaťom 
riadne na zápis. O povolení oso-
bitného spôsobu plnenia povinnej 
školskej dochádzky rozhodne ria-
diteľ školy, do ktorej bol žiak pri-
jatý na základe žiadosti zákonné-
ho zástupcu.
Pokiaľ máte ako zákonný zástup-
ca dieťaťa zriadenú elektronic-
kú stránku na www.slovensko.
sk kontaktujte riaditeľa školy. 
Školský obvod jednotlivých zá-
kladných škôl je uvedený vo 
Všeobecne záväznom nariadení 
č. 1/2022 o určení školských ob-
vodov v meste Modra.

K zápisu detí 
cudzincov (Ukrajina) 

je nutné predložiť
Štatút dočasného útočiska 

(Potvrdenie o udelení tolero-
vaného pobytu na území SR 
– Odídenec), cestovný pas, po-
tvrdenie o zdravotnej spôsobi-
losti navštevovať kolektívne 
zariadenie (podľa aktuálne plat-
ných rozhodnutí a usmernení 
Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR).
Vzhľadom na súčasnú situáciu 
v súvislosti s ochorením na Co-
vid-19 žiadame zákonných zá-
stupcov detí, aby priebežne sle-
dovali web stránku mesta a web 
stránky základných škôl. Ak bu-
de v čase konania zápisov pre-
biehať mimoriadna situácia, nú-
dzový stav alebo výnimočný stav 
vyhlásený v súvislosti s ochore-
ním Covid-19 alebo v súvislosti 
so situáciou na Ukrajine, zápisy 
sa budú organizovať buď elektro-
nicky alebo bez osobnej prítom-
nosti detí. Prípadné zmeny budú 
aktuálne doplnené. 
Referát školstva vám rád po-
radí telefonicky na čísle 
033/6908314 alebo prostred-
níctvom e-mailovej adresy: mi-
chaela.galovicova@msumodra.
sk. Bližšie informácie k zápisu 
do ZŠ nájdete na web stránkach 
škôl, ZŠ Ľudovíta Štúra: www.
zslsmo.edupage.org a ZŠ Vajan-
ského: www.zsvajanskeho.edu-
page.org. (msú, red)
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Profesionalita, láska, starostlivosť
Chcete sa stať profesionálnym náhradným rodičom?
Pre väčšinu z nás je vlastná ro-
dina samozrejmosťou – rodi-
čia, súrodenci, starí rodičia, ich 
spoločná minulosť, súčasnosť, 
budúcnosť. V našej spoločnosti 
však vyrastajú deti, ktoré takú-
to možnosť nemajú. Ich rodina 
nefunguje, rodičia im nedokážu 
z rôznych dôvodov zabezpečiť 
základné potreby a preto často 
dochádza na základe rozhodnu-
tia súdu k umiestneniu detí do 
centier pre deti a rodiny (bývalé 
detské domovy).
Deti do 6 rokov sú v rámci cen-
tier pre deti a rodinu (CDR) 
umiestňované do  profesionál-
nych náhradných rodín. Profe-
sionálny rodič je zamestnancom 
CDR a starostlivosť o dieťa vy-
konáva vo svojom vlastnom ro-
dinnom prostredí. Je to dočasné 
riešenie, akási prestupná stanica, 
počas doby pokiaľ sa neupravia 
pomery dieťaťa v jeho pôvodnej 
rodine, alebo kým nie je umiest-
nené v náhradnej rodine, for-
mou pestúnskej starostlivosti, či 
osvojenia. Pre dieťa  je dôležité, 
že sa  o neho stará jedna stabilná 
osoba a užíva si pozornosť aj os-
tatných členov rodiny, do ktorej 

je umiestnené. Dieťa si v rodine 
vytvára vzťahovú väzbu, ktorá 
je pre jeho budúcnosť veľmi dô-
ležitá, predovšetkým z hľadiska 

budovania si zdravých vzťahov. 
Po skúsenostiach, ktoré máme, 
umiestnenie dieťaťa v kvalitnej 
profesionálnej náhradnej rodine 
je pre jeho zdravý psychomoto-
rický vývin osobnosti veľkým 
prínosom. 
Kto môže vykonávať povolanie 
profesionálneho náhradného ro-
diča?
Jednou z podmienok pre vyko-
návanie tejto profesie je ukon-
čené minimálne stredoškolské 

vzdelanie. Nevyhnutné je ab-
solvovanie „Programu prípra-
vy fyzických osôb na vykoná-
vanie profesionálnej náhradnej 

starostlivosti“ v trvaní 80 hod. 
v prípade, ak ste ukončili stred-
né vzdelanie (bez maturity) ale-
bo  60 hod., ak ste ukončili úplné 
stredné vzdelanie (s maturitou). 
Vzdelávanie sa dá absolvovať 
v CD alebo v Občianskom zdru-
žení Návrat. Vzdelanie samot-
né však nie je najdôležitejšie. 
Možno ešte dôležitejšie je to, 
že profesionálny náhradný ro-
dič je pripravený poskytnúť de-
ťom bezpodmienečné prijatie, je 

ochotný venovať im svoj čas, zá-
ujem, istotu, lásku, vytvárať bez-
pečie, pomôže zmierniť bolestné 
dopady straty ich rodinného zá-
zemia, pomôže prepracovať ne-
gatívne skúsenosti z opustenia 
a získať nové pozitívne medzi-
ľudské zážitky vzácnejšej kva-
lity než mali doposiaľ. Profesi-
onálna náhradná rodina má preto 
mať „výbavu“ citových, psycho-
logických a výchovných nástro-
jov, aby mohla zmierniť rany na 
duši dieťaťa.

Prihláste sa do programu 
prípravy na profesionálne 

náhradné rodičovstvo
Ak vás vyššie uvedené oslovilo 
a radi by ste pomohli, staňte sa 
„profi rodičom“. V úvode je po-
trebné sa prihlásiť do „Progra-
mu prípravy fyzických osôb na 
vykonávanie profesionálnej ná-
hradnej starostlivosti“, ktorý 
budeme realizovať v CDR Pe-
zinok v termíne od 20. 4. – 31. 
5. 2022. Prihlášku nájdete na 
stránke www.dedharmonia.sk, 
prípadne, ak si potrebujete niečo 
objasniť kontaktujete nás na tel. 
č. 033/243 30 38 alebo na adre-
se: lubica.luksikova@dedhar-
monia.sk

Beáta MOLNÁROVÁ, 
riaditeľka CDR Pezinok

Poďakovanie zamestnancom Meremy
Ľudia žijúci v domovoch sociálnych služieb sú v období pan-
démie jednou z najohrozenejších skupín, keďže ich fyzické 
a duševné zdravie je veľmi krehké. Klienti DSS a zariadenia 
podporovaného bývania Merema zvládajú toto ťažké obdobie 
v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami lepšie. Napriek tomu 
však čiastočná izolácia a odlúčenie od svojich blízkych, rodiny 
a priateľov vplývajú na psychiku klientov nepriaznivo. Obme-
dzenie návštev, pohybu mimo areál zariadenia, časté testova-
nie, permanentná zvýšená dezinfekcia priestorov a v letných 
mesiacoch vytúžené uvoľnenia sú pre nás realitou už dva roky. 

V tejto neľahkej situácii boli 
a stále sú klientom veľkou opo-
rou obetaví zamestnanci. Sna-
žia sa robiť všetky aktivity tak, 
aby nevyhnutné zmeny pocítili 
čo najmenej. V tých najťažších 
situáciách neváhajú,  sú ochot-
ní často na úkor svojich ro-
dín, osobného voľna, zvládania 
vlastného strachu z nákazy byť 
k dispozícii, zmierňovať oba-

vy klientov a ich blízkych. Je to 
ťažká dlhotrvajúca záťaž a patrí 
im za to veľká a úprimná vďaka.
V ostatných rokoch je vízia 
DSS a ZPB Merema zameraná 
na proces transformácie z in-
štitucionálnej starostlivosti na 
komunitný systém poskytova-
nia sociálnej služby. V menších 
domácnostiach, kde v každej 
z nich bude umiestnených šesť 

našich klientov, bude potrebná 
podpora flexibilnejšia a adres-
nejšia, tým pádom aj účinnej-
šia, čo sa týka naplnenia potrieb 
týchto ľudí. takýto humánny 
prerod je obrovským benefitom 
aj pre efektívnejšie zvládnutie 
aktuálnej pandémie, či mož-

ných budúcich krízových situ-
ácií. 
V období, snáď už nielen do-
časného uvoľnenia protiepide-
miologických opatrení, čakajú 
našich klientov nové výzvy, na 
ktoré sa všetci veľmi tešíme. Je 
ich možné realizovať aj vďaka 
podpore ľudí z Modry, našich 
sympatizantov a to poukáza-
ním 2% z podielu svojich daní. 
Aj v tomto roku môžete prispieť 
na podporu Meremy prostred-
níctvom Nadácie pre človeka 
v núdzi a prevenciu kriminality, 
Štúrova 61, 900 01 Modra, IČO: 
31754601. tlačivo na poukáza-
nie 2% nájdete na www.mere-
ma.sk. V mene našich klientov 
vám ďakujeme.

Ján DUBAN, riaditeľ 
DSS a ZPB Merema
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Letné prímestské tábory v Centre voľného času
I v toto leto bude v Centre voľného času Modra o zábavu pre deti postarané. Už teraz 
je možné sa prihlasovať, prejdite si spoločne so svojimi ratolesťami možnosti podľa 
ich záujmu a preferencií. Leto v centre bude dobrodružné, náučné aj tvorivé. Prihla-
sovanie je možné na tel. č. 647 07 02, 0903 321 273 alebo e-mailom na adresu cvcmod-
ra@gmail.com. Prihlášku vytlačte z webstránky: www.scvcmodra.sk a vyplnenú zašli-
te mailom. Originál je potrebné vhodiť do schránky Centra na bráne.

Nájdi sa (1. 7. – 5. 7. 2022)
Máš rád prírodu, beh a hlavolamy? Cítiš sa 
dosť odvážny zobrať do ruky mapu a ísť 
do lesa na vlastnú päsť? Chceš vedieť vždy 
trafiť do cieľa? Ak áno, tento tábor je pre 
teba ako uliaty. tábor je určený pre deti od 
8 do 15 rokov. Cena pre členov SCVČ: 90 
€, pre nečlenov 100 €. Vedúce tábora: Lucia 
Ondovčíková, eva Ondovčíková.

Technický tábor 
(4. 7. – 8. 7. 2022)

Chceš si vyskúšať svoje prsty, svoju šikov-
nosť? A zažiť kopec zábavy pri majstrova-
ní? V technickom tábore sa veľa užitočných 
zručností naučíš a určite bude dosť času i na 
zábavu a relax. tábor je pre deti od 10 do 17 
rokov. Cena pre členov SCVČ: 100 €, pre 
nečlenov 110 €. Vedúci tábora: Peter walter.

Po stopách Dobrodruha 
(18. 7. – 22. 7. 2022) 

,,Hej! Pomôžeš mi dokončiť moju misiu? 
Potrebujem šikovných pátračov, ktorí sa 
neboja žiadnej výzvy.‘‘ Pridaj sa do nášho 
tímu. Každý deň ťa čaká nový zážitok aj 
mimo táboriska s indíciou a kľúčom k vy-
lúšteniu mapy Dobrodruha. Spoznáš no-
vých kamarátov, zažiješ veľa zábavy a okú-
siš, aké to je byť pravým pátračom. tešíme 
sa na teba. Kika a Alžbet. Pre deti od 7 do 
11 rokov. Cena pre členov SCVČ: 100 €, 
pre nečlenov SCVČ 110 €. Vedúce tábora: 
Alžbeta Dubovská a Kristína Kasová.

Rozprávkovo 
(15. 8. – 19. 8. 2022)

Miluješ rozprávky? A chcel/a by si sa 
v nejakej objaviť? A skúsiť si rolu prin-

ceznej, rytiera, či kráľa zvierat? tak nevá-
haj a príď s nami naštartovať tie najlep-
šie prázdniny. Čaká ťa skvelá zábava, veľa 
nových zážitkov, hier a nové kamarátstva. 
Už teraz sa na teba tešíme! tábor je ur-
čený pre deti od 5 do 9 rokov. Cena pre 
členov SCVČ je 90 €, pre nečlenov centra 
100 €. Vedúce tábora: Alžbeta Dubovská, 
Kristína Kasová.

Týždeň 
remeselných workshopov 

(25. 7. – 29. 7. 2022)
Čaro vlastného dotyku s kovom, drevom, 
hlinou, vytváranie z týchto materiálov, 
uplatnenie vlastnej fantázie pri narábaní 
s rôznymi materiálmi – toto ponúkne de-
ťom tento týždeň, zážitky z procesu tvo-
renia a spoznanie jednotlivých materiálov 
a ich vlastností. Okrem toho bude dosť ča-
su i na spoločné hry a relax v areáli SCVČ. 
Pre deti od 9 do 16 rokov. Cena pre členov 
SCVČ: 100 €, pre nečlenov SCVČ 110 €.
 (cvč)

Ľudia z Modry, 45. 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. 

Kristína Čabounová (16), 
študentka

Svet robia lepším naše dobré skutky. Ne-
musia to byť hrdinské činy, stačia maličkos-
ti. Mama Kristínky raz porozprávala svojej 
13 ročnej dcére o onkologicky chorých pa-
cientoch, o tom, ako im táto zákerná choro-
ba radikálne mení život i zovňajšok. Boles-
ti, nevoľnosť, úbytok na váhe, strata vlasov 
a veľký strach z neznáma trápia každého, 
kto s rakovinou bojuje. Kristínka si uvedo-
mila, že jej dlhé krásne vlasy môžu poslú-
žiť niekomu inému oveľa viac a rozhodla sa 
ostrihať. „Prvýkrát som vlasy darovala v ro-
ku 2018, v siedmej triede na základnej škole, 
keď mal môj cop dĺžku okolo 45 cm a teraz 
v januári som sa dala ostrihať znova. To už 
mi vlasy dorástli na 54 cm – trvalo to 3,5 
roka.“
Doteraz nevie, kto nosí na hlave parochne 
z jej vlasov, ale verí že onko-pacientom ro-
bia aspoň chvíľkovo pravé vlasy radosť. „Sú 
to len vlasy – rýchlo dorastú a ja ich opäť ra-
da darujem, pretože pomôžu onkologickým 

pacientom nadobudnúť sebavedomie, ktoré 
im choroba a liečba s ňou spojená zobrala.“ 
Na výrobu jednej parochne treba 250 – 300 
gramov vlasov, čo je množstvo od troch až 
piatich darcov. Parochne sa vyrábajú ručne 
a trvá to dva aj tri týždne. „Minimálna dĺžka 
vlasov, ktoré môže človek darovať je 40 cm. 
Vlasy musia byť správne odstrihnuté, preto 
sme sa s maminou rozhodli navštíviť kader-
níctva spolupracujúce s programom „Vystri-
haj sa Slovensko.“ 
Zaujímalo nás, ako to celé funguje. „Najskôr 
mi v kaderníctve skontrolovali dĺžku a kvali-
tu vlasov, pretože nie každý má vlasy vhodné 
na výrobu parochní. Vlasy odoberajú tak, že 
ich pred odstrihnutím pevne zviažu do copu, 
odstrihnú, zmerajú dĺžku a odvážia. Potom 
ich starostlivo zabalia a doručia do Centra 
pomoci Ligy proti rakovine, odkiaľ putujú 
vlásenkárke na výrobu parochne.“ Rodina, 
pedagógovia a blízke okolie Kristínku v ko-
naní dobra vždy podporovali. Momentálne 
študuje v 1. ročníku na SOŠ vinársko-ovoci-
nárskej v Modre a veľmi ju to baví. teší sa 
na prax vo vinohrade, pivnici a v ovocnom 
sade. Vo voľnom čase rada paličkuje, tká na 
krosnách, spieva a tancuje v DfS Magdalén-
ka. My jej želáme veľa šťastia v štúdiu i v ži-
vote a dúfame, že inšpiratívnych mladých 
ľudí ako je Kika bude v našom malom meste 
pribúdať. Zuzana TICHÁ fO
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Adresná materiálna zbierka
Vojna na Ukrajine si vyžiadala daň v podobe nepredstaviteľ-
nej  situácie, do ktorej sa dostali státisíce rodín. Mnohí zo dňa 
na deň zostali bez strechy nad hlavou a bez základných život-
ných potrieb. Často celý svoj život zbalený do jedinej tašky. 
Beznádej týchto ľudí si nemôžeme predstaviť. 

tí, ktorí sa pri úteku dostali k nám 
do Modry, dostávajú od prvého 
dňa porozumenie, podporu a po-
moc. Okrem ubytovacích zaria-
dení a rodín sa o zabezpečenie 
materiálnej pomoci stará mesto 
Modra formou zbierky. Postup-
ne sa plnia priestory v Kultúrnom 
dome Modra. empatickí Modra-
nia nosia pre ukrajinské rodiny – 
zväčša mamičky s deťmi a starší 
ľudia, najmä potraviny, hygienic-
ké potreby a kozmetiku, ošatenie 
a obuv. Ochota podeliť sa s nú-
dznymi je aj v tomto momente 
v Modre neuveriteľná. Ľudia píšu 
do zriadenej fB skupiny Pomoc 
Ukrajincom v Modre, reagujú na 

výzvy mesta a ponúkajú. Modra-
nia sa ochotne podelia. Za spo-
ločného úsilia sa postupne 
zariaďujú domácnosti tých 
odídencov, ktorí sa u nás 
usadia na dlhšie, či možno 
časom natrvalo. 
Materiálna pomoc z ve-
rejnej zbierky je postupne 
vybaľovaná, triedená, ba-
líčkovaná a distribuova-
ná k rodinám z Ukrajiny, 
ktorých prichýlili rodiny 
v Modre, Kráľovej i Har-
mónii a mnohé naše uby-
tovacie zariadenia. 
Poďakovanie mesta sme-
ruje k ochotnými Modra-

nom, ktorí nosia do materiálnej 
zbierky potraviny, drogériu aj šat-
stvo a pomáhajú aj inými veca-
mi v rámci aktuálneho dopytu od 
konkrétnych rodín. Pezinská spo-
ločnosti Dedoles ochotne zarea-
govala na prosbu Petry Ďurčeko-
vej, manažérky Hotel pod Lipou 

Resort a darovala mnoho škatúľ 
so spodnou bielizňou, ponož-
kami, tričkami, mikinami a pre-
zuvkami v rôznych veľkostiach. 
Vďaka modranskej firme Regina 
– kancelárske potreby majú rodi-
ny hygienické potreby ako zubné 
kefky, pasty, sprchové gély, šam-
póny, vatové tyčinky, vreckov-
ky, ale aj perá, zošity a ďalšie po-
môcky. Bratislavský kraj venoval 

modranským Ukrajincom 
100 balíkov hygienických 
potrieb, ktorá do BSK do-
razila v rámci humani-
tárnej pomoci z Dolného 
Rakúska. Aktuálny dopyt 
je priebežne zverejňova-
ný na zriadenej facebo-
okovej skupine Pomoc 
Ukrajincom v Modre. 
V prípade otázok ohľadne 
materiálnej zbierky mož-
no kontaktovať Mirosla-
vu Kišoňovú z mestského 
úradu na čísle +421 914 
211 391. (red)fO
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Mesto hľadá dobrovoľníkov
Mesto Modra hľadá ochotných dobrovoľníkov na poskytovanie pomoci ukrajin-
ským odídencom bývajúcim na území mesta. Stále aktuálna je pomoc v nasle-
dovných dobrovoľníckych pozíciách. 

Dobrovoľník – 
terénny pracovník 

do intervenčného tímu
Hľadá sa absolvent sociálnej práce alebo štu-
dent sociálnej práce, prípadne človek s em-
patickým a pozitívnym prístupom k ľuďom. 
Úlohou dobrovoľníka je poskytovanie infor-
mácií, rozhovor, vypĺňanie dotazníka – zis-
ťovanie danej situácie, možností a potrieb 
„utečencov“ a „odídencov“, vykonávanie 
evidencie, sprostredkovanie pomoci.

Dobrovoľník – tlmočník 
do intervenčného tímu

Ak hovoríte slovenským a ukrajinským jazy-
kom. Pomoc je potrebná pri sprevádzaní pra-
covníkov intervenčného tímu a tlmočení v te-
réne, pre telefonickú komunikáciu z domu.

Dobrovoľník – pomoc 
pri hľadaní práce

Úlohou dobrovoľníka je pomoc pri hľadaní 
a orientovaní sa v pracovných ponukách na 
internete, pomoc pri vytváraní a písaní ži-
votopisu, komunikácia so zamestnávateľmi.

Dobrovoľník – 
sprevádzanie „odídencov“

Hľadáme človeka na sprevádzanie a po-
moc pri vybavovaní na úradoch, k leká-
rovi, do školy, po meste. 
Pre všetky vyššie uvedené pozície kon-
taktujte Alenu Červenkovú na telefón-
nom čísle 0915 792 213 alebo e-mailom 
na alena.cervenkova@msumodra.sk.

Dobrovoľník – doprava osôb
Ak môžete pomôcť ohľadne dopravy, viac 
informácií poskytuje Jakub Malík na čísle 
0911 802 406 alebo e-mailom na: jakub.ma-
lik@msumodra.sk.

Dobrovoľník – pomoc 
pri materiálnom zabezpečení

Pomoc je potrebná aj pri preberaní a ná-
slednom triedení vecí zo zbierky potravín, 
hygienických potrieb, šatstva, pri príprave 
balíčkov pomoci, asistencia pri nákupe ma-
teriálnych potrieb. V prípade záujmu kontak-
tujte Miroslavu Kišoňovú: 0914 211 391 ale-
bo miroslava.kisonova@msumodra.sk. (red)

Zbierka 
„Štartovací balíček“

Radi by sme pre ukrajinské rodiny, kto-
ré prišli do Modry, pripravili „štartovacie 
balíčky.“ Ak by ste nám chceli pomôcť, 
uverejňujeme zoznam základných hy-
gienických potrieb a trvanlivých potra-
vín, z ktorých vieme štartovací balíček 
vyskladať. Veci preberáme v Kultúrnom 
dome v Modre na Sokolskej ulici č. 8 
v dňoch: ut 8.00 – 16.00, st 8.00 – 17.00, 
št 8.00 – 16.00, pi 9.00 – 15.00. Ďakuje-
me, že pomáhate. 

Trvanlivé potraviny: 
trvanlivé mlieko, olej, múka, detská kru-
pica, pudingový prášok, cukor, soľ, cesto-
viny, ryža, strukoviny, instantné polievky, 
omáčky na cestoviny, kečup, konzervy 
– mäsové, tuniakové, rybacie, zelenino-
vé, ovocné, cereálie, ovocné kapsičky do 
ruky, brejky mlieko so slamkou, káva, 
čaj, sirup, sladkosti

Hygienické potreby:
sprchový gél, šampón na vlasy, tekuté 
mydlo na telo, zubná kefka a pasta, prá-
šok na pranie, aviváž, servítky, papiero-
vé vreckovky, vlhčené obrúsky, toaletný 
papier, krém na tvár/telo, balzam na pery, 
vatové tyčinky, dámske vložky. (msú)
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Ozvite sa, 
ak ste ubytovalia

Mesto je povinné viesť evidenciu ukrajinských 
utečencov, denne ju aktualizovať a nahlasovať 
okresnému úradu. MsÚ Modra preto prosí uby-
tovacie zariadenia aj rodiny – fyzické osoby, 
ktoré poskytli ubytovanie utečencom z Ukraji-
ny na území mesta Modry, aby túto skutočnosť 
nahlásili na telefónne číslo 0910 797 798 alebo 
mailom na adresu monika.bartosova@msumod-
ra.sk.
Veríme, že tento monitoring pomôže pri lepšom 
cielení pomoci a vytvorení efektívneho systému 
starostlivosti o utečencov zo strany štátu. (msú)

Viete pomôcť 
s ubytovaním alebo 

zamestnaním?
V prípade, že chcete ubytovať alebo 
ponúkate svoj byt, dom, či iné priestory 
ukrajinským rodinám, kontaktujte 0910 
797 798 alebo monika.bartosova@
msumodra.sk.
Ak máte možnosť zamestnať ľudí 
z Ukrajiny, ktorí sú u nás ubytovaní 
a chcú sa začleniť do spoločnosti, kon-
taktujte 0903 762 212 alebo eva.zofca-
kova@msumodra.sk. (msú)

Ukrajinské príbehy 
24. február 2022 sa zapíše do novodobej histórie. Je 21. storočie 
a predsa sa našiel dôvod na ozbrojený konflikt medzi susediacimi 
krajinami. Bol štvrtok a vojská armády Ruskej federácie zaúto-
čili na území Ukrajiny. Začal sa boj o život, ľudia masívne utekali 
a podnes utekajú do iných krajín. Ako bezprostredne blízkeho 
suseda si za krajinu prechodu alebo za krajinu svojho ďalšieho 
života desaťtisíce ukrajinských utečencov zvolili Slovensko. 

Z ukrajinsko-slovenských hra-
níc sa za pomoci dobrovoľní-
kov postupne dostalo viacero 
utekajúcich ľudí aj k nám do 
Modry. Ihneď na začiatku rus-
kej invázie sme navštívili prvé 
rodiny, ktoré našli v Modre do-
časné krátkodobé alebo dlho-
dobé útočisko. S niekoľkými 
z nich sa nám podarilo nadvia-
zať rozhovory. Všetci mali spo-
ločný znak – tichý, ustráchaný 
hlas a smútok v očiach. Ďaku-
jeme Alene s Andrejom a rodi-
nou, Anastasii s Krysthynou, 
Nataši s deťmi a sestrou i Al-
le s dcérou a vnučkou Zlatou 
za vyrozprávanie ich príbehov 
a Hotelu pod Lipou za poskyt-
nutie ubytovania a za nepretr-
žitú starostlivosť o potreby ute-
čencov. 

Nataša s deťmi 
z oblasti Černihivu

„Je to strašné, uteká každý kto 
môže. Hranice sú preplnené. 
Do poslednej chvíle som tomu 
nechcela veriť až sa to stalo a ja 
som za 15 minút zbalila najnut-
nejšie veci a utekali sme,“ hovo-
rí Nataša (35) (na 2. foto zľava), 
ktorej sa podarilo nájsť dočasné 
útočisko v Hoteli pod Lipou. Zo-
brala so sebou 15 ročnú dcéru, 5 
ročného syna aj 17 ročnú sestru. 
Muži z ich rodiny sú súčasťou 
domobrany. Nataša učila telocvik 
a chcela by ostať na Slovensku.

Anastasia 
s Krystynou z Kyjeva

31 ročnej Anastasii a jej 5 ročnej 
dcére Krystyne pomohli utiecť 
z Kyjeva do bezpečia kolegovia. 

Posledných osem rokov zabez-
pečovala program a organizáciu 
koncertov a hudobných show. 
„Moja rodina zostala na Ukraji-
ne. Ak mám byť úprimná, najrad-
šej by som sa vrátila späť a po-
máhala brániť svoju krajinu, keby 
som nemala dieťa. Po niekoľkých 
dňoch bombardovania, skrývania 
sa a prespávania v pivnici som 
musela nájsť bezpečné miesto pre 
svoju dcéru. Môj bývalý muž nás 
odviezol k hraniciam so Sloven-
skom a vrátil sa späť. Je to do-
slova desivé, že muži z našej ro-
diny alebo moji kolegovia, ktorí 
doteraz držali v ruke len hudobné 
nástroje musia zrazu brániť naše 
mesto, náš domov so zbraňami.“ 
Anastasia si uvedomuje, že bude 
musieť začať odznova a budovať 
svoj život v inej krajine.

Alena a Andrej 
utekali z Charkova

Manželia Alena s Andrejom, oba-
ja 37 roční, utiekli z Charkova so 
svojim 9 ročným synom a 83 roč-
nou babičkou. tá už jednu vojnu 
prežila. Chceli by sa dostať za ro-
dinou do Nemecka. Obaja mali 
na Ukrajine dobrú prácu, Alena 
v cestovnom ruchu a Andrej v lo-

gistike. Hovoria, že syn si zatiaľ 
neuvedomuje čo sa deje. Char-
kov opustili ešte pred bombar-
dovaním, takže nevidel zničené 
mesto. Na Ukrajine v súčasnosti 
platí stanné právo a muži vo ve-
ku 18 až 60 rokov nemôžu opus-
tiť krajinu. Andrej mohol opustiť 
krajinu len ako sprievod svojej 
manželky, ktorá zostala po neho-
de pripútaná na vozíku.

Alla zo Záporožia 
s dcérami a vnúčatami

56 ročná Alla spolu so svojou ro-
dinou žila v Záporožskej oblasti, 
iba 30 km od najväčšej jadrovej 
elektrárne v európe. elektráreň 
dnes už kontrolujú Rusi. „Mali 
sme šťastie, že sme stihli s dcé-
rami, vnučkou a vnukom utiecť. 
Elektráreň je strategický cieľ, 
veľmi sme sa báli. Naša 85 roč-
ná babička s nami odmietla ísť, 
zostala na Ukrajine so zvyškom 
rodiny,“ hovorí priškrteným hla-
som a zadržiava slzy. Nemá sa 
kam vrátiť, ukazuje nám fotogra-
fie v mobile – ich domovy sú zni-
čené. Majú namierené za rodinou 
do Anglicka.

Jana KUCHTOVÁ, 
Zuzana TICHÁ
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Inna z Ukrajiny: „Veľmi sa raz chcem 
vrátiť domov do Odesy...”
Naša generácia a generácia našich detí by si pred pár týždňa-
mi nebola pomyslela, že raz aj my spoznáme následky vojny. 
Sused napadol suseda. Ruská federácia vo štvrtok 24. februára 
2022 zmenila svet. Jej vojská zaútočili na susednú Ukrajinu a ži-
voty ľudí sa v krátkom okamihu zmenili. Prezident Vladimir 
Putin podnes nazýva túto operáciu mierovou, no svetoví lídri 
ju nazývajú pravým menom – vojnou. Na území Ukrajiny bolo 
už zbombardovaných tisícky budov. Množstvo ľudí bolo zrane-
ných či usmrtených. Rodiny, ktoré mali ako tak šťastie, utiekli 
zo svojej domoviny a veľa z nich sa dostalo práve na Slovensko. 

Hraničné priechody praska-
jú vo švíkoch, pomoc poskytu-
jú stovky dobrovoľníkov, ktorí 
pomáhajú usmerniť utečencov 
z Ukrajiny a podať im prvotnú 
i následnú pomoc. Pomáhajú 
jednotlivci aj veľké humanitárne 
organizácie. Vďaka jednej z nich 
sa do Modry dostala aj 45 ročná 
Inna. Vysokoškolsky vzdelaná 
žena, ukrajinská učiteľka, spo-
lu so svojou 17 ročnou dcérou 
Zhuanou, študentkou Odeskej 
národnej univerzity.
Dnes sa obe zhodnú, že šťast-
nou náhodou sa dostali práve do 
malebnej Modry a svoj život za-
čali v Harmónii, kde im dočas-
ný domov poskytuje Kresťanské 
centrum Berea. Prevádzkovateľ 
penziónu Peter Kozár si nevie 
vynachváliť dvojčlennú rodinu 
z Odesy. Po prvotných neľah-
kých chvíľach, kedy sa obe ťaž-
šie stotožňovali s novou situá-
ciou, sa dnes v Modre pomaly 
zabývali. Spolu s domácim milá-
čikom – kocúrom menom Kokos 
obývajú jednu z izieb penziónu 
a každú voľnú chvíľku venu-
jú pomoci pri bežných domá-
cich prácach alebo starostlivosť 
o hostí ubytovacieho zariadenia. 
Penzión Berea sa stal útočiskom 
už pre viacerých ukrajinských 
utečencov, väčšina z nich ma-
la Slovensko len ako prestupnú 
stanicu. 
Príprava na stretnutie so že-
nou, ktorá sama s dospievajú-
cich dieťaťom musela po troch 
dňoch v pivničnom úkryte utiecť 
v chorobe nevedno kam, nebo-
la ľahká. Zorientovať sa v pre-
biehajúcom konflikte, pýtať sa 
s patričnou opatrnosťou, záro-
veň otvoriť citlivé témy. Ženy 
cestovali z Ukrajiny viac než 

dva dni, vlakom, peši a taxíkom. 
Nevedeli ako a kam sa nakoniec 
dostanú. Ubytovateľ nás upo-
zornil, že obe môžu byť z celej 
situácie ešte stále traumatizova-
né, čo bolo jasným signálom ako 
viesť rozhovor. 
Realita bola však iná. Našťastie. 
Mama Inna prekvapila darom re-
či, bezprostrednosťou a úprim-
nosťou. tichším hlasom nám 
začala už po prvej položenej 
otázke rozprávať o svojom živo-
te. Inna so Zhuanou sú z Odesy, 
o ktorej hovoria s veľkou láskou. 
„Nepoznáte Odesu? Veľmi ju ľú-
bim. Má dušu a centrum ako je 
v Ľvove, je prekrásne. Keď sa 
zamilujete do Odesy, tak preto, 
že je ako malý Paríž, ako Milá-

no, sú tam parky, more, miesta, 
kde sa ľudia prechádzajú. Bojím 
sa. Nechcem, aby Odesa zmizla. 
Je iná než mnohé ukrajinské 
mestá, budovala ju celá Euró-
pa – je tam bohatá architektúra 
a na tomto pomerne malom úze-
mí žije až 133 národností.“, ho-
vorí. 
Po vypuknutí konfliktu spočiat-
ku nechceli odísť, nebojovalo sa 
u nich tak ako v Charkove. Do 
poslednej chvíle nechceli uveriť, 

čo sa deje. Že príde čas rozhod-
núť sa, zachrániť sa a v inej kra-
jine sa pokúsiť hľadať lepší ži-
vot. V Odese sa mali dobre, nič 
im nechýbalo, Inna pracovala, 
učila 5–11 ročné deti ukrajin-
ský jazyk a literatúru. Zhuana 
bola jednou z najlepších uchád-
začov o štúdium na univerzite. 
Dosiahla 198 kreditov z 200 na 
prijímacom pohovore. Študuje 
angličtinu, španielčinu, talianči-
nu, hovorí ukrajinsky a rusky. Po 
necelých troch týždňoch na Slo-
vensku sa v rovine samouka na-
učila niekoľko slovenských fráz 
a výrazov. Spolu s mamou začí-
najú navštevovať kurz sloven-
činy, po ktorom túžili od prvé-
ho dňa v našej krajine. Zhuana 
bude raz prekladateľkou, taký je 
jej cieľ a túžba. V cudzom jazy-
ku nielen študuje, ale i číta histo-
rickú literatúru. Zatiaľ sa zčasti 
podarilo na jej univerzite obno-
viť online vyučovanie, tak denne 
v Harmónii sadá za počítač a na 
diaľku študuje. Mama vyučuje 

online „svoje“ ukrajinské deti, 
ktoré ešte zostali doma v Ode-
se a funguje im internet. Nevie 
nečinne sedieť a učí veľmi rada. 
Sama si nechce ani len prestaviť 
ako bude táto situácia pokračo-
vať. Z mesta s najväčším prí-
stavom na Ukrajine odchádzali 
náhle a so smútkom. V uliciach 
Odesy zostal pomáhať v domob-
rane Innin 25 ročný syn. Stavia 
barikády. Denne sa snaží byť so 
svojou rodinou v kontakte. Zo 
svojej krajiny už pre mobilizáciu 
nemohol odísť a ani nechcel. Je 
hrdý, že môže pomáhať a brániť 

svoju vlasť. Nikdy si nemyslela, 
že Ukrajinci budú tak statočne 
bojovať proti Rusom. 
Rozhodnutiu opustiť Ukraji-
nu predchádzali tri dni strávené 
v kryte. Inna tam nechcela ísť 
kvôli špine a zime. Vraví, že je 
to nepekné miesto. Ochorela tu 
a v horúčkach sa rozhodla ute-
kať. Spočiatku myslela na Poľ-
sko, ibaže podľa nej tam nežijú 
takí dobrí ľudia ako na Sloven-
sku. Slováci sú podľa nej dobro-
srdeční a platí tu známe: v núdzi 
poznáš priateľa. Keďže už pred-
tým vedela, že jej starý otec mal 
kontakt so Slovenskom, kde aj 
zahynul, vybrala si ho intuitívne 
a rozhodla sa skúsiť tu šťastie. 
Časom by tu možno v archíve 
rada zistila aj viac informácií 
o svojom dedkovi. 
A ako sa žije Ukrajincom na 
Slovensku? Podľa Inny dobre, 
ale nie lacno. Potraviny aj dro-
géria ich vyjdú na omnoho viac 
než doma. V Odese mala dobre 
platenú prácu, nič im nechýba-
lo, pracovala aj do 20.00. Milo-
vali prechádzky starým mestom 
aj stretnutia s priateľmi na pro-
menáde pri mori. tu je však ži-
vot iný. Na ich pomery drahota, 
no prostredie a ľudia to zčas-
ti kompenzujú. Radi chodia na 
prechádzky po okolí, pri našich 
niekoľkých ďalších stretnutiach 
mali vždy zaujímavé otázky a po-
rovnávania „ako je to u nás a ako 
u nich“. Veľmi sa im páčia Malé 
Karpaty. V penzióne žijú dočas-
ne, čas ukáže ako to bude ďalej. 
Napriek milým a ochotným ľu-
ďom, ktorých tu spoznala ju to 
ťahá domov. Nie raz povedala: 
„Keby som tak mohla ísť domov 
a pomáhať obraňovať našu kra-
jinu. Keď sme utekali z Ukrajiny, 
našu zem bránil každý čo vládal. 
Videla som aj starú ženu hodiť po 
ruskom vojakovi sklenenú fľašu 
so zaváranými uhorkami. Znie 
to veselo, no nebolo to tak. Trá-
pi ma, že neviem pomôcť. Mys-
lím na naše mesto, na náš život 
v ňom. Takmer bezstarostné dni, 
práca, štúdium, priatelia. Na-
priek nostalgii sa však každý deň 
zobudím s tým, že ďakujem Bo-
hu za to, že sme živé a zdravé, že 
máme kde skloniť hlavu a čo jesť 
a že práve Slovensko je tou kraji-
nou, kde sú takí dobrí ľudia“.

Jana KUCHTOVÁ 
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Aktivizmus v modranskom Lýceu
V Lýceu sa nevenujeme iba umeniu a tvorivosti. Máme sil-
nú potrebu reagovať na súčasnú situáciu, pomoc a ochranu 
demokracie, tak ako väčšina nezávislých kultúrnych centier 
na Slovensku. Preto chceme poďakovať všetkým Modranom, 
ktorí 26. 2. prispeli do zbierky pre Ukrajinu. Vyzbierali sme 4 
dodávky pomoci, ktorá hneď na druhý deň putovala priamo 
na Ukrajinu. To nás opäť presvedčilo o tom, že naša komuni-
ta je silná a štedrá. Ďakujeme.

KC Modra, Sokolská 8, 8. 4. 
o 19.00 hod, verejná diskusia 
s Michalom Vašečkom a Jánom 
Orlovským: Zastavme Ich Bra-
tia!
V téme pomoci Ukrajine a to-
mu čo nás čaká sa budeme ve-
novať aj naďalej. V spoluprá-
ci s iniciatívou Zastavme ich 
bratia! organizujeme verejné 
diskusie s odborníkmi po ce-

lom Slovensku, zamerané na 
hybridné hrozby a zmeny, kto-
ré nás čakajú. Záleží nám na 
tom, aby naša spoločnosť dr-
žala spolu aj naďalej, rovna-
ko silno ako bezprostredne po 
začiatku invázie. Do modran-
skej diskusie prijali pozvanie 
sociológ Michal Vašečka a ria-
diteľ migračného úradu Ján Or-
lovský. Budú sa venovať téme 
migrácie po všetkých strán-
kach a budete mať možnosť 
priamo klásť otázky.

Aprílový 
program v Lýceu

Každý utorok od 18.00 do 
20.00: Piplačky s Katkou Ru-
žekovou
Pomalé šitie je nová forma 
umenia postavená na starých 
tradíciách. Pohráme sa s farba-
mi, nitkami, látkami, korálka-
mi a rôznymi textúrami. Uži-
jeme si radosť z tvorby, bez 
lipnutia na konečnom výsled-

ku, ktorý ale môže prekvapiť. 
Prídite si aktívne a tvorivo od-
dýchnuť na Piplačky.

2. a 9. 4. od 14.00 do 16.00: 
Fotoworshop s Leou Loviško-
vou
Kurz vedie profesionálna ume-
lecká fotografka a Kraľovan-
ka MgA. Lea Lovišková, ktorá 
sa fotografii venuje 19 rokov. 
Je absolventkou Bratislavskej 
Šup-ky a Institutu tvůrčí fo-
tografie v Opave. Venuje sa 
vlastnej fotografickej tvorbe, 
reklamnej fotografii,  v súčas-
nosti pôsobí aj ako výtvarný 
pedagóg. Každý účastník si 
prinesie vlastný fotoaparát ale-
bo smartfón s fotoaparátom, 
cena lekcie: 20€, prihlasova-
nie: diana@presahy.sk alebo 
0917 382 522

13. 4. o 19.00: divadelná insce-
nácia: Demokratka Erža
Láska a smrť v najkrajšom slo-
venskom meste. „Kto udal Dr. 
Alžbetu Gwerkovú Göllnerovú 
(1905–1944), účastníčku SNP, 
hungaristku, slovakistku, his-
toričku a priekopníčku demok-
racie pre ženy?“, Vstupné: 5 €.

21. 4. o 18.00: Nápravno-vý-
chovný koncert – O čom je 
symfónia? 
Kto ju vynašiel, ako funguje 
a prečo skladatelia vôbec píšu 
symfónie? Prečo sú Beethove-
nove symfónie také význam-
né? Načo je dirigentovi palič-
ka? Prečo je v orchestri tridsať 

huslí, jedna pikola a žiadna gi-
tara? Na tieto a mnohé ďalšie 
otázky sa pokúsime nájsť od-
poveď na najbližšom Náprav-
no-výchovnom koncerte spolu 
s Ivanom Koskom, ktorý si pre 
vás pripravil zaujímavé video-
nahrávky a hudobné ukážky.

23. 4. o 14.00: Podporná sku-
pina pre ženy
Predstavte si priestor, kde sa 
cítite dobre a uvoľnene. Kde sa 
rozprávajú zaujímavé príbehy, 
vymieňajú inšpiratívne skúse-
nosti, otvárajú zaujímavé témy, 
do ktorých sa môžete a nemu-
síte zapojiť. V spolupráci s o. z. 
Modruša vás srdečne pozýva-
me na prvé stretnutie podpor-
nej skupiny pre všetky ženy.

Dana FREYOVÁ, 
za ľudí z Lýcea
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Katarzia pre Ukrajinu
Je ťažké užívať si koncert, 
keď iní nespravodlivo trpia. 
Niekedy je ťažké prekonať úz-
kosť a strach z toho, čo náš ča-
ká a čo príde. Hudba vie byť 
posolstvom a umenie dokáže 
liečiť. Bolo to hlboké a veľ-
mi emotívne a bola to predo-
všetkým neskutočná Katarzia 
pre naše ubolené srdcia a du-
še. Ďakujeme, že ste prišli 
a podporili ľudí v núdzi. Celý 

výťažok zo vstupné-
ho v sume 753,84 eur 
z koncertu speváčky 
Katarzie v piatok 25. 
februára 2022 v Klu-
be Za Oponou, sme 
poukázali na účet ne-
ziskovej organizácie 
Človek v ohrození. Sr-
dečne ďakujeme.

Ján SKLENÁR, 
KC Modra fO
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Huncokársky cintorín na Čermákovej lúke
„Tam uprostred riedkeho listnatého lesa je ponurý smrekový 
porast a v ňom je starý cintorín s chátrajúcimi hrobmi a roz-
padávajúcimi sa drevenými krížmi“ Takto romanticky v roku 
1937 opísal nemecký jazykovedec a etnograf Franz Josef Be-
ranek starý cintorín situovaný v lese pod Modranskou Babou. 
Bolo to publikované v nemeckom časopise Volksdienst v člán-
ku Nemeckí drevorubači v Malých Karpatoch.

Posledný náhrobok
Pamiatkou na tento cintorín je 
už len jeden zachovaný náhrob-
ný kameň, na ktorom je vytesa-
né meno Jozef Čermák (1817–
1895). Preto sa tomuto turistami 
obľúbenému miestu hovorí Čer-
mákova lúka, alebo aj Čermák. 
Je to svojou nadmorskou výš-
kou 591 m n.m. vôbec najvyššie 
položená huncokárska lokalita 
v Malých Karpatoch. Na náhrob-
ku je vytesané aj meno manželky 
Márie rodenej Hirner a ich 4 de-
tí (zomreli v detskom veku) Jo-
zefa, Alojza, Rozálie a terézie. 
Náhrobný kameň bol rozpadnutý 
na 8 kusov pováľaných v tráve. 
V roku 2012 ho z iniciatívy čle-
nov modranského turistického 
spolku Sveťa Kováča a Antona 
Macháčka zreštauroval kame-
nár Jozef Stojka. Pri osadení ná-
hrobku a úprave hrobu rovnako 
nezištne pomáhali aj ďalší členo-
via turistického spolku. 

Veľkosť 
a poloha cintorína

Cintorín mal približne obdĺž-
nikový tvar s rozmermi 22m 
x 41m, čo je plocha 902 m2. ten 
na Piesku má plochu 946 m2. 
to núka myšlienku, že keď dre-
vorubači zakladali cintorín na 

Piesku, inšpirovali sa pri urče-
ní jeho veľkosti rozmermi sta-
rého cintorína pod Modranskou 
Babou. Cintorín pod Babou le-
žal v modranskom katastrálnom 
území hneď pri hranici katastra 
obce Kuchyňa. Polohou bol prí-
stupný rovnako pre Huncokárov 
z dolín na severozápadnej (zá-
horskej), aj na juhovýchodnej 
(modransko-cajlanskej) strane 
Malých Karpát. Je zakreslený 
v starých mapách. Zreteľne je 
znázornený najmä na pôvod-
nej katastrálnej mape z r. 1896. 
Pri leteckom pohľade na dnešnú 
Čermákovu lúku sa cintorín na-
chádzal nad severnou časťou lú-
ky, kde už začína les.

Drevorubači sú 
priateľskí a veselí, ale 
aj zásadoví a skromní

Zaujímavý je preklad toho, 
čo píše f. J. Beranek v r. 1937 
o nemecky hovoriacich drevo-
rubačoch: „Nemeckí drevoru-
bači žijú mimo dedín v lesných 
údoliach pohoria Malé Karpa-
ty. Niekedy v jednom dome dve 
až tri rodiny. Domy sú podlho-
vasté, postavené z kameňa a na-
bielené žiarivou belobou. Do-
my sú väčšinou osamelé, aj keď 
často je jeden dom od druhého 
vzdialený len niekoľko stoviek 
metrov. Zriedkavo je niekoľko 
domov v skupine. Je to tak na-
príklad na Rybníčku alebo na 
Piesku blízko Modry, čo je naj-
väčšie osídlenie nemeckých dre-
vorubačov v celej oblasti Malé 
Karpaty. Drevorubači na Piesku 
majú aj svoj lesný cintorín. ešte 
starší cintorín leží trochu ďalej 
na hrebeni hôr. tam uprostred 
riedkeho listnatého je ponurý 
smrekový porast a v ňom je sta-
rý cintorín s chátrajúcimi hrob-
mi a rozpadávajúcimi sa dreve-
nými krížmi. Drevorubači sú vo 
svojej podstate priateľskí a ve-
selí, ale aj zásadoví a skromní. 
Ich zamestnávatelia ich poz-
najú ako kvalifikovaných pra-
covníkov a preto ich rozhodne 
uprednostňujú pred Slovákmi. 
Zamestnanie u panstva sa v ro-
dinách drevorubačov stalo de-
dičným. Chýry o nich dokon-
ca priviedli aj majiteľov lesov 
v iných oblastiach k myšlien-
ke, aby k sebe prizvali lesných 

pracovníkov z Malých Karpát. 
Pri Nitre, Olomouci, Košiciach, 
v Bukovine a v Sedmohradsku 
pôsobia príslušníci tohto etnika 
ako panskí hájnici. Iba veľmi 
málo potomkov drevorubačov 
odišlo od svojej profesie a stali 
sa z nich remeselníci alebo ma-
loroľníci. Stále sa však cítia byť 
spojení s Holzhackermi, ktorých 
pocit spolupatričnosti je úžasný. 
Zoberme si: asi osemsto duší, 
čo predstavuje populáciu väčšej 
dediny, žije rozptýlene na úze-
mí viac než štyridsiatich obcí. 
A predsa držia pevne pospolu, 
jeden pozná druhého, jeden vie 
o osude druhého. Netreba dodá-
vať, že sú všetci navzájom prí-
buzní.“ 

Ján GRAUS, predseda o.z. 
Potomkovia Huncokárov

Na obrázkoch: Posledný náhro-
bok;
Starý cintorín, namaľoval ilu-
strátor Fero Jablonovský – po-
tomok rodu Reisenauer

Zahlasujme za Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne
O titul Kultúrna pamiatka roka sa aktuálne uchádza aj Kos-
tol sv. Jána Krstiteľa na Dolnej ulici v Modre v areáli cinto-
rína. Najstaršiu pamiatku v meste sa podarilo obnoviť vďaka 
šikovným dobrovoľníkom a neúnavnej Kataríne Machatovej. 
Súťaž každoročne vyhlasuje Nadácia SPP s cieľom inšpiro-
vať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných kultúrnych 
pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Hlasovať môžete na stránke 
www.kpr-fenix.sk do 18. 4. 2022 
do polnoci a to maximálne je-
denkrát denne z jednej mailovej 

adresy. Spomedzi všetkých hla-
sujúcich budú vyžrebovaní vý-
hercovia, ktorí môžu získať pek-
né ceny. 

História kostol sv. Jána Krstite-
ľa v Modre siaha do 2. pol. 13. 
storočia. Kostol, ktorý bol po-
stavený ako jednoloďová stav-
ba s polygonálnym presbytériom 
a severnou sakristiou patrí pod 
miestnu farnosť Rímskokatolíc-
kej cirkvi. Historické dokumenty 
udávajú, že jej prvými stavebník-
mi boli pravdepodobne členovia 
významného rodu Hederikov-
cov, známi aj ako páni z Kyseku 

(Köszegu). Výsledkom takmer 
10-ročnej obnovy je jedinečná 
sakrálna stavba, ktorá je príkla-
dom spolupráce dobrovoľníkov, 
jednotlivcov, odborníkov a inšti-
túcií. Celková obnova pamiatky 
bola realizovaná tradičnými sta-
vebnými technológiami s ohľa-
dom na zachovanie historických 
remeselných postupov a autenti-
city objektu a realizovala sa v ro-
koch 2010 až 2021. (red)
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Zo zbierok SNM–Múzea Ľudovíta Štúra
Hlinený poklad Heřmana Landsfelda
Historické hlinené hračky sú malou raritou, pretože tento typ 
predmetov sa zvykol hraním poškodiť, alebo úplne rozpad-
núť. Hračky bolo možné nájsť v črepniskách starých zanik-
nutých dielní a dnes už hádam iba u zberateľov a v múzeách. 
Ku mne sa dostali s pozostalosťou po keramikovi, zberateľo-
vi a amatérskom archeológovi Heřmanovi Landsfeldovi. 

Žil a aktívne pôsobil v modran-
skej keramickej dielni v rokoch 
1918 – 1938, kedy sa presťahoval 
s rodinou do moravskej Strážnice. 
Počas svojho požehnaného života 
nazhromaždil množstvo písomné-
ho materiálu k dejinám hrnčiarstva 
a džbankárstva a najmä zozbie-
ral tisícky kusov starej keramiky, 
ktorú aj odborne popísal. Škatuľ-
ku s hračkami sa mi zatiaľ presne 
identifikovať nepodarilo, hoci na 
spodnej strane predmetov sa na-

chádzajú Landsfeldove evidenčné 
čísla. Podľa vonkajších zna-
kov pochá- dzajú hračky 

zo západného Slovenska, pravde-
podobne priamo z keramického 
strediska v Modre a datovať ich 
možno na začiatok 20. storočia. 
Hračky veľa vypovedajú o pro-
stredí, kde vznikli. Napríklad 
v Modre hrnčiari v dielňach vy-
rábali kuchynský riad. Až od 30. 
rokov 19. storočia sa rozšírila po 
dielňach aj džbankárska výroba, 
tento fakt sa odrážal aj v hračkár-
skej výrobe. Pre deti sa vyrábalo 
všetko to, čo produkovala dielňa, 
len v zmenšenej podobe. Hrnčia-
ri a džbankári zhotovovali hračky 
vo voľných chvíľach, pri deba-
tách mimovoľne hnietli pomedzi 
prsty hlinu, z ktorej vykukol raz 
vtáčik, inokedy koník. Hračkami 
sa vypĺňalo voľné miesto v hrn-
čiarskych peciach a samozrejme 
obveseľovali „deti od remesla“. 
Hlinené hračky vyrábali hrnčiari, 
učni a dokonca i „hrnčiarske deti“. 
Dnes podľa hračiek autora nájde-
me ťažšie, ale niektoré sú predsa 
len signované. 

Hlinené hračky zostávali najčas-
tejšie v hrnčiarskych strediskách, 
kde vznikli, alebo ich rozširovali 
priekupníci, handlíri podomovým 
predajom, na jarmokoch a trhoch. 
Okrem riadikov sa modelova-
li aj figúrky, poväčšine priamo 
„z ruky“, ich spodná časť sa pred 
prasknutím v peci iba prepichla, 
alebo vyškriabala. S odlieva-

ním hračiek do foriem sa začalo 
až oveľa neskôr. Hlinené hrač-
ky v podobe malých figúrok na-
zval Heřman Landsfeld pekným 
a výstižným názvom drobesk. 
figúrky, boli odrazom fantázie 
hrnčiarov a džbankárov, šlo o po-
stavičky ľudí, ktorých poznali vo 
svojom blízkom okolí, alebo figú-
rky úplne vymyslené. 
Postavičky bývali umiestňované 
na malých podstavcoch v statickej 
polohe, alebo bez podstavca, aby 
„sedeli v ruke“. Zo zvierat hrn-
čiari radi modelovali vtáčiky, pra-
siatka, koníky, alebo psíky. Veľmi 
často vznikali v dielňach aj figú-
rky – píšťalky, spravidla vtáčiky 
s píšťalkou v chvostíku. Ostatné 
figúrky zobrazovali najmä kro-
jované postavy, sedliakov, alebo 
pastierov. Popri figúrkach vyrá-
bali hrnčiari aj hlinené guľôčky 
a gombíky s ktorými deti hráva-
li spoločenské hry, najznámejšia 
a najobľúbenejšia medzi deťmi 
bola hra „na čiaru“. Hlavným pra-

vidlom tejto hry bolo dostať sa 
gombíkom z presne určeného 
miesta čo najbližšie k nakreslenej 
čiare. 
Hračky z pozostalosti Heřmana 
Landsfelda obsahujú 20 figúrok, 
štyri z toho sú signované značkou 
AG, čo je značka, ktorú používala 
Alžbeta Gajdová, manželka Heř-
mana Landsfelda (priezvisko za 

slobodna). Pochádzajú z 20. ro-
kov 20. storočia. Zvieracie figúr-
ky v zbierke sú štyri, pričom jedna 
je signovaná značkou IK, jej au-
torom je pravdepodobne keramik 
Imrich Kóňa. Ostatné zvieratká 
sú psík, ovečka, baranček a pra-
siatko. figúrky – postavy znázor-
ňujú dievčatá a mládencov v kro-
ji, troch „bafkajúcich“ dedkov, tri 
babičky v sukniach so šatkami na 
hlave a jedného muzikanta s he-
ligónom. Zaujímavosťou medzi 
hračkami sú štyri postavičky z cir-
kevného sveta, dvaja farári a dva-
ja židia.
Hlinené hračky odrážajú dobu 
svojho vzniku. Boli prosté, zazna-
menávali svet v ktorom deti žili 
a prostredie, ktoré ich obklopova-
lo začiatkom 20. storočia. Z tejto 
zdanlivej jednoduchosti však vy-
žaruje teplo domova, isté kúzlo 
a úprimnosť, všetko to, čo často 
dnešným hračkám chýba. 

Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ

Redakčná rada 
Mesačník Modranské zvesti má 
od marca 2022 novú redakčnú 
radu. Poslanci Mestského zastu-
piteľstva Mesta Modry na za-
sadnutí 24. februára 2022 hla-
sovali v tajnej voľbe a následne 
menovali nové zloženie RR MZ. 
Členmi redakčnej rady sa stali: 
Mgr. art Roman Benčurík, PhDr. 
Naďa Kovárová, JUDr. Ing. Vla-
dimír Neuschl, Mgr. Zuzana ti-
chá a Roman Zatlukal. Členovia 
si spomedzi seba zvolili za pred-
sedu Vladimíra Neuschla a pod-
predsedu Romana Zatlukala. 

Jana KUCHTOVÁ, redakcia 
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Tichá spomienka
Nechce sa nám veriť, že Ťa už niet, odišiel si na-
vždy a nám sa zrútil svet. Keby sa tak dal vrátiť 
čas, objať Ťa v náručí a počuť tvoj hlas. Ťažko je 
nám bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie 
je také, aké bolo predtým. Dňa 27. 2. 2022 uplynul 

rok čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec Ján Prídala. 
S hlbokou bolesťou a láskou v srdci spomínajú manželka a dcéry. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. 

Spomienka
Dňa 30. 3. 2022 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička Anežka Miškovičo-
vá. S láskou spomínanú deti s rodinami. Zostaneš 
navždy v našich srdciach. 

Nezabudneme
Dňa 3. 3. 2022 sme si pripomenuli nedožité 100. 
narodeniny našej drahej mamičky, babinky a pra-
babičky Heleny Košnárovej rod. Lichnerovej. 
S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá. Kto 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-

mienku. Ďakujeme.

Spomienka
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme mali radi. Dňa 27. 3. si pripomíname 
2. výročie úmrtia nášho drahého Kamila tlačíka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina. 

Tichá spomienka
Osud nevráti, čo nám vzal, zostala spomienka, bo-
lesť, smútok a žiaľ. Dňa 27. 3. 2022 uplynie 15 rokov 
čo nás opustil náš milovaný syn Marek Strážay. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
spomínajú rodičia a sestra Stanka s rodinou. 

Spomienka
Namiesto vína v pohári, stekajú nám slzy po tvári. Namiesto 80-tich 
sviečok na torte, horia vám sviece na hrobe. Už sa k nám nevrátite, 
už nie je nádeje. Len cestička k vášmu hrobu nás k vám povedie. 
S láskou a úctou si pripomíname nedožité 80-te narodeniny Stanisla-
va a Márie Čeligových. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku. Odpočívajte v pokoji. S láskou spomínajú deti s rodinami.

Tichá spomienka
Dňa 31. 3. 2022 uplynú dva roky čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, mama a babička Ing. 
Viera Srnánková, rod. Kuchtová. S láskou spomí-
najú manžel Rudolf, dcéra Hana a syn Michal s ro-
dinami.

Spomienka
Odišla si od nás ako krásny sen, bez šance povedať: 
Zbohom, už neprídem. Zostali len spomienky a od-
kaz jediný, chýbaš nám v kruhu našej rodiny. Dňa 
12. 3. 2022 uplynul rok, čo nás navždy opustila na-
ša drahá a milovaná mama Valéria tóthová, rod. 
Lančaričová. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Riadková 
inzercia

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

Tel.: 0915 977 517
 z Dám do dlhodobého prenáj-

mu veľmi dobre udržiavané tri 
plochy vinohradu v Kráľovej na 
Šimloch o celkovej výmere 0,7 
Ha, cca 2000 kĺčov.
 Tel.: 0905 327 520

Spomíname
Mami, už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme 
dať, spokojný a večný spánok ti priať. Čas plynie 
a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a v srdci 
žiaľ. Dňa 20. 3. 2022 si pripomíname smutný prvý 
rok od chvíle čo nás navždy opustila naša milovaná 
mama, sestra, neter, kamarátka Gabriela Kulíková. S láskou spomí-
na dcéra Marianna s rodinou.

MZ

Redakčná 
uzávierka

Aprílová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 13. 
apríla do 12.00 h. Kontakt: zves-
ti@kcmodra.sk, 0911 999 784.
 (red)

 z Dám do prenájmu obrábaný 
vinohrad v Modre – 300 kĺčov.

Kontakt: 0915 306 333

zvesti@kcmodra.sk
0911999 784inzerujte vMZ
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Ocenené vína súťaže Vitis Aurea 2022
Dvadsiaty prvý ročník medzinárodnej vinárskej súťaže a pre-
hliadky vín Vitis Aurea 2022 je za nami. Odborná degustácia 
sa uskutočnila 10. marca v Starom dome v Modre pod vedením 
prezidenta súťaže Fedora Malíka.

Porotcovia zo Slovenska, Česka, 
Rakúska a Maďarska hodnotili 
464 vzoriek vín. Podľa predsedu 
spolku Vincúr, organizátora sú-
ťaže Vincenta Jakubca: „V tom-
to ročníku súťaže azda najviac 
prekvapili vína z aromatických 
odrôd, ktoré boli veľmi výraz-
né. Celkovo rok 2021 bol na ví-
na veľmi dobrý, hlavne na biele, 
ktoré sú vďaka vyšším kyselinám 
svieže a aromatické“.

Najvyššie 
ocenené vína

Šampión kategórie I. pre Cha-
teau Modra–Shebo winery, a. 
s. za Sauvignon 2021 – zlatá 
medaila; Šampión kategórie 
II.: Ostrožovič, spol. s.r.o. za 
Muškát žltý 2020 – zlatá me-
daila; Šampión kategórie III.: 
Metroflora, s.r.o. za Rulandské 
modré 2021 – zlatá medaila; 
Šampión kategórie IV.: Vinár-
stvo Miro fondrk–Best wines 
Slovakia s.r.o. za Merlot 2017 
– zlatá medaila; Šampión ka-
tegórie VI.: Ostrožovič, spol. 
s.r.o. za Muškát žltý 2018 – 
veľká zlatá medaila; Šampión 

kategórie VII. pre Víno Ma-
tyšák–Matyšák, s.r.o., Sekt 
Matyšák 2017 – zlatá medai-
la; Cena šéfredaktora denníka 
Pravda: Víno Kmeťo, s.r.o., 
za Rizling Rýnsky 2021, tra-
mín červený 2021, Sauvignon 
2021, torysa 2020 – zlaté me-
daile; Cena Predsedu BSK: Vi-
nárstvo Miro fondrk–Best wi-
nes Slovakia s.r.o., Pinot Noir 
2016 – zlatá medaila, Merlot 
2917 – zlatá medaila, Pinot 
Noir 2017 – strieborná me-
daila; Cena primátora mesta 
Modry: Vinárstvo Vinkor–Ing. 

Ján Vršek – Vinkor, Veltlínske 
zelené 2021 – zlatá medaila; 
Cena e.V.I.R.S.: Ostrožovič, 

spol. s.r.o., Muškát žltý 2020 
– zlatá medaila; Cena firmy 
ASRA: Víno Mrva & Stan-

ko–Víno Mrva & Stanko, a.s., 
za Modré rieky 2018 – veľká 
zlatá medaila; Cena riaditeľ-
ky SOŠVO Modra: Víno Mi-
roslav Dudo–Miroslav Dudo–
VMD, Cabernet Sauvignon 

2021 – strieborná medaila; 
Cena Malokarpatskej vínnej 
cesty: Víno Kmeťo s.r.o. – 
Rizlig Rýnsky 2021, Sauvig-
non 2021, tramín červený 
2021 a torysa 2020 – zlaté 
medaile, Devín 2021 – strie-
borná medaila; Cena Malokar-
patskej turistickej informačnej 
kancelárie: Znovín Znojmo, 
a.s. za Veltlínske zelené 2018 
a Ryzling rýnsky 2019 – zla-
té medaile a striebro za Hiber-
nal 2019; Cena Modrý škrabák 
prof. Malíka za zásluhy o roz-
voj vinohradníctva pre Ing. 
Soňu Bugáňovú, PhD. a Ing. 
Ľudovíta Žofiaka. (red)

O Zlaté nožnice
Študenti Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej sa 
i v tomto roku zúčastnili medzinárodnej súťaže v reze viniča 
s názvom O zlaté nožnice. V poradí 21. ročník súťaže opäť or-
ganizovala firma SNA Europe (Slovakia), s.r.o. (Bahco) v spolu-
práci s BS vinárske potreby Pezinok pod odbornou záštitou SPU 
Nitra, Katedra záhradníctva a krajinného inžinierstva, uskutoč-
nila sa 17. februára a hostiteľom bola firma ViaJur Svätý Jur. 

Obľúbená súťaž sa konala 
v mladých vinohradoch v obci 
farná, ktorá patrí do Južnoslo-
venskej vinohradnícke oblas-
ti. Rezala sa odroda Cabernet 
Sauvignon, 5 – ročný porast 
v počte 25 krov v časom limite 
30 minút a 40 minút podľa ka-
tegórie. „Naši študenti 4. roč-
níka súťažili v kategórii Junior. 

Predseda hodnotiacej komisie 
v tejto kategórii vyjadril spo-
kojnosť s úrovňou a kvalitou 
rezu v porovnaní s predchádza-
júcimi ročníkmi o čom sa dá 
presvedčiť v relácii Farmár-
ska revue odvysielanej v RTVS. 
Veľmi nás potešili dosiahnu-
té výsledky našich študentov“, 
povedal Rastislav Schon zo 

SOŠVO v Modre a dodal: „Ví-
ťazom blahoželáme a želáme 
úspechy v ďalšom štúdiu“.
Výsledky študentov z modran-
skej vinárskej školy: 

1. miesto a hlavnú cenu Zlaté 
nožnice si odniesol filip tušan 
zo 4.B triedy
4. miesto: Šimon Víglaš zo 
4.B triedy. (red)

fO
tO

: A
R

C
H

íV
 S

O
ŠV

O
 M

O
D

R
A

fO
tO

: J
A

N
A

 K
U

C
H

tO
V

á
, 2

x



19
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Výstava Z malokarpatskej pôdy
Zatvorte oči. Cítite tú chuť sladkého šťavnatého hrozna ešte 
zahriateho zapadajúcim slnkom? To sú plody z malokarpat-
skej pôdy. Vínna réva obťažkaná bobuľami je spojená s pôdou, 
v ktorej pulzuje život. Len vinohradník ju s pomocou slnka a vo-
dy dokáže premeniť na hrozno. Odpradávna je to tak – víno sa 
rodí vo vinici. Interaktívna výstava Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Malé Karpaty vás prostredníctvom QR kódov 
prenesie do viníc a pivníc malokarpatských vinárov. 

Autorom výstavy je Marek 
Dvořák – český fotograf a doku-
mentarista. Zameriava sa na en-

vironmentálne projekty, remeslá 
a poľnohospodárstvo. Autentic-
ké príbehy ľudí zachytáva po ce-

lom svete – od škótskych páleníc, 
cez farmárov na ryžových poliach 
v Indonézii až po miestnych slo-
venských a českých 
vinárov. Prostred-
níctvom svojich do-
kumentov rozpráva 
príbehy o ľuďoch, 
ktorí robia niečo 
užitočné. Po úspeš-
nej inštalácii výsta-
vy v tržnici Nivy 
v bratislavskom Ni-
vy centre ju OOCR 
Malé Karpaty pre-
sunula do Pezinka. 
Na prízemí kultúr-
neho domu na Ho-
lubyho ulici si môžete do 7. má-
ja pozrieť najdôležitejšie práce vo 
vinici a v pivnici tak, ako po sebe 
chronologicky počas roka nasle-
dujú. V Modre bude výstava od 
14. mája počas Dňa modranských 
pivníc.
tento projekt mohol vzniknúť 
s finančnou podporou mesta 

Modry, Bratislava Region tou-
rism a Ministerstva dopravy 
a výstavby SR. Špeciálne poďa-
kovanie patrí Dušanovi Špániko-
vi a modranskej firme Knott, kto-
rá vyrobila výstavné konštrukcie 

a zafinancovala materiál. Kúpou 
vína z Malokarpatského regiónu 
pomáhate vinárskym rodinám 
zachovávať vinohradnícko-vi-
nársku tradíciu v najstaršej a naj-
rozsiahlejšej vinohradníckej ob-
lasti na Slovensku. 

Zuzana TICHÁ, 
OOCR Malé Karpaty

Kalendárium osobností
Modra bola a je domovom mnohých významných osobnos-
tí a my si radi pripomíname ich životy či tvorbu. Tento raz 
v rámci seriálu Kalendárium.

Prof. MUDr. Igor Kutlík 
(21. február 1917 – 
9. november 2003)

Rodák z Bratislavy vyštudoval 
medicínu a najskôr pracoval 
v Inštitúte patologickej anató-
mie. Po 2. svetovej vojne odi-
šiel do Košíc, kde aktívne bu-
doval Ústav patológie, neskôr 
pôsobil v Pezinku vo vtedajšej 
Krajskej psychiatrickej liečeb-
ni (dnešná Psychiatrická ne-
mocnica Philippa Pinela). Jeho 
posledným pracoviskom bol 
Štátny výskumný ústav liečiv 
v Modre, kde vybudoval pra-
covisko experimentálnej pato-
lógie. Profesorova osobná kniž-
nica je zastúpená v zbierkovom 
fonde SNM–Múzea Ľudovíta 
Štúra. Bol ocenený titulom za-
slúžilý lekár a Medailou J. e. 
Purkyně.

František Hrtús 
(3. marec 1937 – 
2. august 1997)

Patrí k mnohým umelcom, kto-
rým sa Modra stala domovom. 
Dnes by sa maliar františek Hr-
tús (na foto hore) dožil 85 rokov. 
Rodák z Kysúc prišiel o oboch 
rodičov a vyrastal v sirotinci. Po 

ukončení strednej školy v Lip-
tovskom Mikuláši smerovali 
jeho kroky na VŠVU, kde však 
musel štúdium z finančných dô-
vodov prerušiť a následne sa za-
mestnal v ostravských baniach. 
Sen o štúdiu si neskôr splnil 
v trnave na Pedagogickej fa-
kulte. V r. 1967 prišiel do Mod-
ry, kde si s manželkou postupne 
rekonštruovali dom, v ktorom 
zároveň tvoril. Na modranskej 
škole učil výtvarnú výchovu, 
ale o pár rokov neskôr sa stal 
slobodným umelcom. Vo svojej 
tvorbe čerpal inšpirácie z mod-
ranského chotára, ale i typickej 
architektúry. Časť jeho tvorby 
spravuje SNM–Múzeum Ľ. Štú-
ra v Modre a vidieť ju môže-
te na príležitostných výstavách 
v Modre a okolí.

Ivan Polonský 
(4. apríl 1945 – 

21. február 1987)
Bude to už 35 rokov odkedy 
odišiel do umeleckého neba. 
Ivan Polonský (na fotografii 
vpravo) bol architekt, výtvar-

ník, keramikár. Po štúdiu ar-
chitektúry na Slovenskej vyso-
kej škole technickej pracoval 
v Piešťanoch ako projektant 
a popri tom sa venoval medai-
lérskej tvorbe. V roku 1979 pri-
šiel do Modry, kde tvoril spolu 
s bratom Mariánom. Úžitkovej 
keramike sa venoval len po-
sledné desaťročie pred smrťou, 
jeho diela sú napriek tomu od-
razom zručnosti a osvojenia 
si výrobných postupov. Časť 
z nich spravuje SNM–Múzeum 
Ľ. Štúra v Modre.

Miroslava KIŠOŇOVÁ
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Na fašiangy výskaj...
Obdobie fašiangov býva-
lo podľa zvykov a oby-
čajov najbujarejším z ce-
lého roka. Aj Modra si 
fašiangy každým rokom 
zvykne pripomenúť, tento 
raz v podobe fašiangové-
ho sprievodu masiek. ten 
smeroval zo Sokolskej uli-
ce, cez Dukelskú, až na 
námestie na Štúrovej ulici. 
Hudba a tanec na námestí 
nemohli chýbať. (red)

4. JÚN 2022
MODRA ~ KRÁĽOVÁ

pred kultúrnym domom 

www.kcmodra.sk
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Aprílový program knižnice 
Divadlo pre deti aj poézia pre dospelých
Sme radi, že podujatia knižnice sa naplno rozbehli už v mesia-
ci marci a je o ne veľký záujem. V každom mesiaci pre vás pri-
pravíme jedno podujatie pre rodiny s deťmi a jedno podujatie 
pre dospelých. Budú sa konať pravidelne vo štvrtok. Bližšie 
informácie vždy nájdete na ww.kcmodra.sk, na sociálnych sie-
ťach Kultúrneho centra Modra a mesta Modra. 

14. apríla o 10.00 hod (pozor, 
dopoludnia v prvý deň veľkonoč-
ných prázdnin) čaká deti vese-
lý rozprávkový príbeh s názvom 
Vynález (automatický rozvese-
ľovač) o slávnom vynálezcovi 
a jeho prevratných vynálezoch, 
s ktorými zažíva neskutočné prí-
hody. Stretnutia s vílou, ježiba-
bou, strašidlom a drakom sú plné 
dobrodružstiev, v ktorých musí 
vynálezca prejaviť svoju pohoto-

vosť a um. Celý príbeh je pretka-
ný humorom a hudbou. Predstaví 
vám ho Divadlo Zanzara v Malej 
sále kultúrneho domu. Vstupné 2 
eurá.

28. apríla o 18.00 hod vás srdeč-
ne pozývame na počúvanie poé-
zie. Už nám veľmi chýbala. Preto 
sme radi, že naše pozvanie prija-
li rovno dve poetky – modranská 
autorka Ľubomíra Miháliková 

a Gabriela Spustová Izakovičo-
vá. V rozhovore rozoberú naj-
novšiu básnickú zbierku Ľ. Mi-
hálikovej Luna Silva. Luna Silva 
alebo strieborné hory. Názov in-
špirovaný starými Rimanmi. Pre-

čo práve tento názov a Rimania? 
Ako všetko spolu súvisí sa do-
zviete na diskusii a autogramiáde 
Ľ. Mihálikovej v Mestskej kniž-
nici v Modre (1. poschodie kul-
túrneho domu.)
Podujatia z verejných zdrojov fi-
nančne podporil fond na podpo-
ru umenia.

Renáta KULIFAJOVÁ

Radošinci v Modre! 
V nedeľu 3. apríla 
o 18.00 vás pozýva-
me do divadla. V Kul-
túrnom dome Ľ. Štú-
ra odohrá Radošinské 
naivné divadlo obľú-
benú hru Mužské od-
delenie. Predstavenie 
je prístupné pre všet-
kých divákov (režim 
Základ) s prekrytými 
dýchacími cestami. 
Vstupné je 22/20 eur.
Predaj vstupeniek sa 
uskutočňuje v kance-
lárií KC Modra (kaž-
dý pracovný deň), 
kontakt@kcmodra.sk, 
033/647 21 12. (kc)

Privítajte spolu s nami jar 
Príďte sa naladiť na jarnú „nô-
tu“. Kultúrne centrum Modra pre 
vás pripravilo tradičné podujatie 
pod názvom Vítanie jari. Rodiny 
s deťmi si môžu prísť vyrobiť rôz-
ne ozdoby s veľ-
konočnou tema-
tikou. Popri tom 
vám zaspievajú 
piesne o tradíci-
ách Veľkej noci 
deti z Detského 
folklórneho sú-
boru Magdalén-
ka a pod vede-
ním OZ ĽUSK si 
môžete vyskúšať 
výrobu „frkacúl“, 
miestnych tradič-
ných cestovín po-

užívaných najmä do slávnostných 
polievok.
tešíme sa na vás v Kultúrnom do-
me v Modre, v sobotu 9. apríla 
2022 od 15.00 – 18.00. hod. (kc)

Klub Za Oponou︱23. 4.︱20:00
Sokolská 8︱Modra︱Vstup 10 €

Výťažok zo vstupného venujeme 
na mestský účet na pomoc
pre Ukrajinu.

L’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múzaL’ahká  múza

fO
tO

: L
U

C
IA

 M
A

N
D

IN
C

O
V

á
fO

tO
: A

R
C

H
íV

 R
N

D
 (V

ĽA
V

O
), 

A
R

C
H

íV
 M

Z 
(V

PR
AV

O
)



22
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t

Jesenícky zimný triatlon
Piateho marca 2022 sa Trimood klub z Modry zúčastnil Jese-
níckeho zimného triatlonu, ktorý bol spojenými Majstrovstvami 
Slovenskej a Českej republiky. Tento nie veľmi známy šport je 
ale už dávno zaužívaný ako jedna z odnoží triatlonu. Je to spoje-
nie o spojenie športov – horský bickykel, bežky a beh. Všetko sa 
realizuje na snehu, poradie disciplín sa môže meniť. 

Na tento konkrétny triatlon v Je-
seníkoch sme sa vybrali traja 
z nášho klubu trimood. Ale-
na Drahošová, Silvia Kátlovská 
a Jakub Miklenčič – obaja naši 
mladí dorastenci a veľké talen-
ty. Ja Alena Drahošová som už 
presne tieto preteky absolvova-
la pred tromi rokmi, takže som 
vedela, čo ma čaká. Keď som 
sa však vybrala na prvý zimný 

triatlon v živote, musela som 
„googliť“, čo to vlastne zname-
ná. Je to podľa mňa najťažšia 
kombinácia zo všetkých kom-
binácií triatlonu. Okrem samot-
ných športov sa treba popasovať 
často s nepríjemnou zimou. Sna-
žila som sa Jakubovi a Silvii vy-
svetliť všetko podstatné, ale asi 
najlepšie je si všetko vyskúšať. 
Štart bol v krásnom starobylom 
kúpeľnom mestečku Karlova 
Studánka, začínalo sa na hor-
skom bicykli smerom na Ov-
čárnu, respektíve na vysielač 
Praděd. Je to „len“ 8 km, ale 
prevýšenie 600 metrov a posled-
ný zhruba kilometer je po dosť 
hlbokom snehu. Úsek je ťažký, 
v závere mi neprehadzoval zad-
ný prehadzovač, takže chvíľa-
mi som musela aj tlačiť, čo bolo 
prakticky aj rýchlejšie. Spôsobi-
la to zima. tu ale išiel famózne 
Jakub, ktorý mi na začiatku ufr-
ngol a už som ho viac nevidela. 
Pri odovzdávaní bicykla do de-
pa som sa snažila vydýchať, le-
bo som si pamätala trať a hneď 
na začiatku bežiek je 
pravotočivý nepríjem-
ný zjazdík a stúpanie. 
Na bežkách som sa 
paradoxne cítila veľmi 
dobre, zopár preteká-
rov som aj predbehla 
(aj moje české súper-
ky v kategórii). Sneh 
bol parádny, rozpráv-
ková zima, pri tých 
mínusových teplotách 
som sa len v dvoch 
tričkách veľmi dobre 
zohriala. Na závereč-
ný beh som sa veľ-
mi tešila, pretože beh 
mám všeobecne naj-
radšej a je to predsa už 
len do cieľa. Výbeh na 
Praděd bol výživný, 
nohy sa mi zabárali do 
snehu a hľadala som 
čo možno najpevnejší 
úsek cesty. Sychravé 

počasie a hmla ma príjemne pre-
kvapili, lebo som bola zrazu na 
vrchole na otočke, pričom som 
si myslela, že je to ešte ďaleko. 
tesne pred otočkou som videla 
Jakuba ako už zbieha, takže sa 
držal a pekne sa s traťou vyspo-
riadal. V cieli sme mali všetci 
úžasný pocit, že sme to zvládli, 
lebo podmienky boli ťažké. Cel-

kové prevýšenie na bicykli, bež-
kách a behu bolo takmer 1000 
metrov. 
Silvia nestrácala odhodlanie 
a prišla do cieľa vysmiata, vyčer-
paná, ale spokojná s výborným 
časom a víťazstvom v kategó-
rii, s titulom Majsterka Sloven-
ska. Rovnako ako Jakub, kto-
rý tiež zvíťazil. Naša bilancia je 

traja zúčastnení z klu-
bu trimood, traja ví-
ťazi, traja Majstri Slo-
venska. Náš predseda 
klubu a trenér v jed-
nej osobe Marián Šin-
tal bol veľmi spokojný 
a pyšný. tiež veľkú 
zásluhu na našich vý-
konoch má aj náš po-
četný fanklub, ktorý 
nás veľmi povzbudzo-
val a tlačil do cieľa. 
K tomuto všetkému 
je veľmi dôležité ešte 
poznamenať, že Jakub 
a Silvia sa zoznámili 
s bežkami len nedáv-
no a až túto sezónu sa 
začali venovať voľnej 
technike. Naozaj klo-
búk dolu, pretože len 
začínajú – prišli skúsiť 
a zvíťazili. Alena

DRAHOŠOVÁ

Priateľská 
atmosféra 

pri petangu
Posledné dva roky poznačené 
pandémiou čiastočne prerušili 
činnosť dôchodcovskej skupiny 
petangistov v Modre. tým, že 
sa nedalo sústavne hrať, zamera-
li sme sa na úpravu plôch mimo 
ihriska. Seniorskú záhradu sme 
rozšírili a osadili ďalšími ovoc-
nými kríkmi a kvetinami. Pre 
množstvo bylinného odpadu sme 
vytvorili kompostovisko, kde od-
kladáme aj domový odpad. V tej-
to jarnej fáze bude príprava za-
meraná na zohratie dvojíc, ktoré 
sa zúčastnia na turnaji 2. 4. 2022 
na Národnom guľodrome v Petr-
žalke, ktorý organizuje petango-
vý klub Moped z Modry. 
Ak sa situácia v okrese vyvinie 
tak, že sa budú konať Športo-
vé hry Jednoty dôchodcov, pri-
pravíme turnaj trojíc na našom 
štadióne. Budeme pokračovať 
v priateľských vzťahoch so se-
niormi Cífera. Modranských 
záujemcov o tento šport radi 
privítame od 15.00 do 18.00 ho-
diny v pondelky až piatky. Príď-
te a strávte spolu s nami voľný 
čas pri športe a v prírodnom pro-
stredí. V ponuke máme ešte jed-
nu hru a to Molky, je to pekná 
hra starých Vikingov, ktorá sa 
hrá s drevenými figúrkami.
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RAČIANSKA 155/A 

OTVORENÉ

NOVÉ PREDAJNÉ MIESTO 

WWW.AUTOPOLIS.SK

samostatnú, vitálnu

upratovačku -
chyžnú

s organizačnými 
schopnosťami

plat 5 eur/hod

chata Zoška

0902 229 627

Hľadáme

DÁME 
DO PRENÁJMU

priestory 
v centre MODRY.

Na kancelárske
alebo 

skladové účely.
 

Mobil: 
0903 248 802

Prijmeme 
šikovnú pracovníčku 

na výdaj stravy 
vo firme v Modre. 

Práca na TPP 
aj dohodu. 

Informácie na:
t. č. 0911 280 575.

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €

9,1
x6
,1c
m
35

€

5,9x12,6cm 42 €

Cenník inzercie

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská ľudová majolika
Sídlo: Dolná 1774/138, 90001 Modra
IČO: 42413729

Pre priame finančné dary je k dispozícii účet 
SK11 7500 0000 0040 2119 3436.

Ďakujeme.
Dobrovoľníci z OZ Slovenskej ľudovej majoliky

Kontakty: info@ozslm.sk, www.majolikamodra.sk

pomôžete zachrániť tradíciu majoliky

darujte 2%
darujte 3%

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 
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+421 905 821 171
klucik@abyvam.sk
www.abyvam.sk



Kultúrne podujatia v marci a apríli
27. 3., 15.00-18.00: Koncert pre Ukraji-
nu Modra, slovenskí a ukrajinskí hudobníci 
sa spoja na benefičnom koncerte. Celý výťa-
žok poputuje na pomoc konkrétnym ľuďom 
a rodinám utekajúcich pred vojnou, ktorí na-
šli útočisko v Modre. Miesto: priestranstvo 
pred KC organizátor: KC Modra, občianski 
aktivisti

3. 4., 18.00 h: Radošinské naivné divadlo 
– Mužské oddelenie, správa z nemocnice 
o mužoch, ale aj ženách alebo trpká komé-
dia o tom, ako sa otvárajú telá a duše na 
mužskom oddelení, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: KC Modra, vstupné: 
22 €, predpredaj v kancelárii KC Modra 

6. 4., 18.00 h: Tanečné chuťovky, absol-
ventské predstavenie žiakov tanečného 
odboru pod vedením Mgr.art. Jany Páralo-
vej, dipl. um. a žiakov literárno-dramatic-
kého odboru pod vedením Mgr.art. Zuzany 
Polonskej, miesto: Kultúrny dom Modra, 
organizátori: ZUŠ Modra a RR pri ZUŠ

8. 4., 19.00 h.: Zastavme ich Bratia, verej-
ná diskusia s Michalom Vašečkom a Jánom 
Orlovským. Organizátor: Presahy o.z, KC 
Modra

9. 4., 15.00 – 18.00 h: Vítanie jari, vystú-
penie DfS Magdalénka – tradície na Veľ-
kú noc v piesňach, tematické tvorivé diel-
ne pre rodiny s deťmi a škola frkacúľ pod 
vedením OZ ĽUSK, miesto konania: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: KC Modra

13. 4., 18.00 h: Veľkonočný koncert, 
hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ Modra, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
ZUŠ Modra

14. 4., 10.00 h: Vynález (automatic-
ký rozveseľovač), rozprávkový príbeh 
o slávnom vynálezcovi a jeho prevratných 
vynálezoch v podaní, Divadla Zanzara, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
KC Modra, vstupné: 2 €

20. 4., 9.00 h: Štúrova Modra, krajská 
súťažná prehliadka v umeleckom predne-
se poézie a prózy, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: Malokarpatské osve-
tové stredisko Modra

23. 4., 20.00 h: Ľahká Múza – Klub Za 
Oponou, koncert kultovej darkwave ka-
pely v Modre, ktorý nesmiete vynechať, 
miesto konania: Kultúrny dom Modra 
a KZO, organizátor: KC Modra

28. 4., 18.00 h: Luna Silva, diskusia a au-
togramiáda s modranskou poetkou Ľ. Mi-
hálikovou o najnovšej zbierke poézie 
Luny Silva, miesto: Mestská knižnica, or-
ganizátor: KC Modra

Zmena programu vyhradená! Všetky ak-
tuálne informácie na www.kcmodra.sk. 
Prosíme dodržujte všetky aktuálne platné 
hygienické nariadenia a usmernenia orga-
nizátorov. (kc)
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