
Z fašiangovej Modry
Od Troch kráľov až po škaredú stredu je čas fašiangov. Ob-
dobie hojnosti, dobrého jedla a nápojov bolo oddávna časom 
veselosti a zábav. Prvá zmienka o fašiangu sa historicky viaže 
na 13. storočie. Fašiangové masky zvykli byť najmä zviera-
cie a vyzerali strašidelne. Najtypickejšou maskou bol Turoň. 
Predstavoval silu zeme, symbol zdravia, vitality a plodnosti. 
V súčasnosti sa stalo v Modre zvykom sláviť záver fašiangov 
veselým sprievodom maškár a súťažou vo varení najlepšej 
kapustnice a tento raz sa prvenstvo ušlo nováčikovi v súťaži 
– družstvu Sirotinec (Presahy o.z.). 

Od skorých ranných hodín voňa-
li pred kultúrnym domov v Mod-
re ingrediencie a horiace drevo 
pod kotlami. Súťaž odštartoval 
moderátor Jožko Šimeček úde-
rom deviatej hodiny. Varilo sa 
až do pravého poludnia, kedy 
nastúpilo hodnotenie odbornej 
poroty a zároveň aj návštevní-
kov podujatia. Tí odovzdali svo-
ju hlasovaciu vstupenku tomu 
družstvu, u ktorého im chutilo 
najviac. V kotloch bola okrem 

zdravej kyslej kapusty cibuľa, 
cesnak, rôzne druhy mäsa, su-
šené slivky, klobásky, koreniny, 
hríby a aj viaceré tajné prísady. 
Popri varení sa o zábavu postarali 
členovia občianskeho združenia 
ĽUSK, zamestnanci Kultúrneho 
centra a desiatky dobrovoľníkov 
zo škôl, združení a ľudových sú-
borov. Vytvorili veselý fašiango-
vý sprievod, ktorý smeroval od 
kultúrneho domu, cez Dukelskú 
ulicu na námestie a cestou späť 

sa zastavil potešiť našich senio-
rov v Mestskom centre sociál-
nych služieb. Na čele sprievodu 
kráčal Turoň – maska s otváracou 
papuľou odvodená od tura. V uli-
ciach mesta bolo možné stretnúť 
aj farebného kokoša. Keď vraj 
tento kohút ráno zakikiríkal, je-
ho škrek zahnal démonov noci 
a prebudil deň. V sprievode boli 
cigánky, prasiatka, čierna a bie-
la ovca, žobrák, Žid, kominár 
a miestne tetky. 
Po návrate sprievodu pred kul-
túrny dom a zdegustovaní ka-
pustníc sme počas vyhlasovania 
výsledkov súťaže Modranská 
kapustnica 2023 spoznali tých 
najlepších. V hlasovaní návštev-
níkov získalo 1. miesto a záro-
veň cenu Absolútny víťaz súťa-
že družstvo Sirotinec (Presahy 
o.z.) s počtom 72 odovzdaných 
hlasov. Nováčikovi v súťaži sr-
dečne blahoželáme. Iba o je-
diný hlas (71) sa umiestnili na 
2. mieste Fešáci z Knottu a 3. 

priečka patrí členom teamu KSS 
(Komunistická strana Sloven-
ska) – 64 hlasov. Na 4. až 14. 
mieste skončili: Jazerkári, Mod-
rá skalica, Turisti (Modranský 
turistický spolok), Kynologic-
ký klub J. Stolárika, Vincúristi, 
Hádzanári, HuHu team, Susedia 
z Bernoláčky, Páni majstri stav-
bári Pezinok, Vegetariáni (Mod-
ranský turistický spolok), Pat 
a Mat z KC Modra. Odborná po-
rota v zložení Monika Juranová, 
Ivan Kratochvíla a Ľudovít Še-
bo, po svedomitom koštovaní 
a hodnotení, určila nasledovné 
poradie troch najlepších: 1. Vin-
cúristi, 2. Fešáci z Knottu, a 3. 
Páni majstri stavbári Pezinok. 
KC Modra a Mesto Modra ďa-
kujú všetkým družstvám, náv-
števníkom a členom sprievodu 
maškár za účasť, súťažného du-
cha a veselú fašiangovú náladu. 
Všetkým súťažiacim gratuluje-
me a dovidenia o rok!

Jana KUCHTOVÁ
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18. februára sa v Modre konal fašiangový sprievod 
a súťaž vo varení kapustnice
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Januárová pietna spomienka
Zástupcovia Mesta Modry, SNM–Múzea Ľ. Štúra, Cirkevného 
zboru ECAV Modra, ECAV na Slovensku, Bratislavského samo-
správneho kraja i široká verejnosť si uctili pamiatku význam-
ných osobnosti národných dejín. Pripomenuli sme si výročia 
úmrtí Ľudovíta Štúra, Karola Štúra, Samuela Zocha a Márie 
Zochovej, ktorých životy boli späté aj s Modrou. 

Po slávnostných Službách bo-
žích v slovenskom evanjelic-
kom kostole venovaných životu 
a pamiatke Márie Zochovej, sa 
sprievod presunul položiť vence 
ku hrobom na modranskom cin-
toríne. 
Máriu Zochovú (2. 2. 1888 – 17. 
12. 1935) manželku ev. farára, 

verejného činiteľa, politika, au-
tora textu Martinskej deklarácie 
Samuela Zocha, po väčšine ne-
volali inak než Marienkou, do-
zaista pre jej veľké srdce. Bola 
publicistkou, cirkevnou a verej-
nou činiteľkou. Samuel Zoch 
podporoval manželku vo všet-
kých aktivitách. Umožnil jej 

založiť ženský spolok, ktorého 
členky sa stali pravou rukou cir-
kevného zboru. Starali sa o kos-
tol, cintorín a spoločenské uda-
losti. Okrem práce v spolku sa 
„pani farárová“ venovala cha-
ritatívnym akciám a zbierkam. 
Počas 1. sv. vojny pomáhala 
rodinám, ktoré mali mužov na 
fronte a tiež rodinám v hmotnej 
núdzi. Mária sa angažovala tiež 
v miestnom chudobinci a v siro-
tinci. Obetavá práca pre deti sa 
stala jej životným poslaním. Za-
viedla viacero fondov na podpo-
ru detí a študentov, zasadila sa aj 

o podpory mladých a najmä do-
žívajúcich farárov. Aktívne pra-
covala v Červenom kríži, ktorý 
po vojne pomáhala obnovovať. 
S pomocou Alice Masarykovej 
bola podporovateľkou viacerých 
ústavov a rodín, ktoré sa rozhod-
li vycestovať do zámoria.
So životom Márie Zochovej na-
predovala aj emancipácia, uspo-
radúvala pre ženy kurzy vzde-
lávania, osvety a zdravovedy. 
Život Márie Zochovej však ne-
bol ľahký. Po smrti jediného 
syna Stanka (†8) stratila aj vý-
nimočného manžela Samuela 
(†45) a sama zomrela v mladom 
veku 47 rokov. 

(red, zdroj: www.ecav.sk)

Župa má schválený rozpočet 
Na januárovom zastupiteľstve Bratislavského samospráv-
neho kraja schválili župní poslanci rozpočet. BSK bude 
v roku 2023 hospodáriť so sumou takmer 276 miliónov eur. 
„Aj napriek významnému tlaku na zdroje, s ktorými bude 
župa v roku 2023 hospodáriť, zapríčinenému predovšetkým 
energetickou krízou, vysokou infláciou, cenami energií či tzv. 
prorodinným balíčkom sa rozvoj kraja nemôže zastaviť a ani 
to nedopustím,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Najväčšia časť financií, 100 
mil. eur, smeruje do vzdelá-
vania, do oblasti sociálnych 
služieb pôjde 45 mil. eur, na 
cesty II. a III. triedy 38 mil. 
eur, na prímestskú dopravu 26 
mil. eur a na kultúru 14 mil. 
eur. V rámci rozvoja, inves-
tuje kraj najviac finančných 
prostriedkov, a to 30 miliónov 
eur, do veľkoplošných revi-
talizácií ciest II. a III. triedy 
formou recyklácie za stude-
na. Takto zrekonštruovaných 

bude 42 km ciest v okresoch 
Malacky, Pezinok a Senec. 
Rovnako plánuje BSK zrekon-
štruovať šesť župných mostov.
Na investície do vzdelávania 
je vyčlenených 18 miliónov 
eur, okrem iného sa bude po-
kračovať v zatepľovaní škôl 
a v budovaní kampusov. V ob-
lasti kultúry bude župa pokra-
čovať v záchrane historických 
a kultúrnych pamiatok a in-
vestuje tu 8,5 milióna eur. Bu-
dovanie Ekocentra v Čunove, 

revitalizácia parkov v Malino-
ve a Stupave, či zelené opatre-
nia na budove Úradu BSK, to 
všetko zahŕňa oblasť životné-
ho prostredia, kde je alokova-
ných 7 miliónov eur.
Pre sociálne služby je v roz-
počte vyčlenených 6 milió-
nov eur. BSK pokračovať 
v deinštitucionalizácii soci-
álnych služieb v Domove so-
ciálnych služieb a zariadení 
podporovaného bývania Me-
rema a v DSS a zariadení pre 
seniorov na Račianskej ulici. 
Rovnako procesom deinštitu-
cionalizácie prechádza aj DSS 
a ZpS Kaštieľ Stupava. Klien-
tom zariadenia župa vybuduje 
päť menších objektov po 30 
miest, kde sa budú poskyto-
vať zdravotnícke aj sociálne 
služby. Pre dospelých klientov 

s autizmom začne zase rásť 
nové zariadenie na Znievskej 
ulici v Petržalke.
Sumu 1,5 milióna eur plánuje 
župa investovať do cyklodo-
pravy. Financie pôjdu do re-
konštrukcie trasy Eurovelo 13, 
cyklotrasy Most pri Bratislave 
– Zálesie, či Zálesie – Malino-
vo. „V  rozpočte  na  rok  2023 
narástli  finančné  prostried-
ky  na  kľúčové  kompetencie 
žúp  ako  vzdelávanie,  sociálne 
služby,  prímestská  doprava, 
cesty  II.  a  III.  triedy  a  kultú-
ra. Na zdravotníctvo  je objem 
finančných  prostriedkov  nižší 
ako minulý rok, ale je to z dô-
vodu  ukončenia  očkovacieho 
centra.  Rovnako  cestovný  ru-
ch,  propagácia  a  dotácie  sú 
oblasti,  kde sú alokované niž-
šie finančné prostriedky opro-
ti  predchádzajúcemu  roku,“ 
uzavrel predseda BSK Juraj 
Droba. (red, TS BSK)
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Za stravné aj pobyt v školskom 
zariadení platí rodič od januára viac
Mesto Modra musí každoročne vynakladať značné finančné pro-
striedky aj na dosiahnutie uspokojujúcej kapacity detí v škol-
ských klubov pri základných školách a tiež v Základnej ume-
leckej škole. Objem finančných prostriedkov z podielových daní 
nepostačuje na dostatočné pokrytie týchto nákladov a aj nákla-
dov prevádzkových v školských zariadeniach. Zmenou výšky prí-
spevku na čiastočnú úhradu nákladov sa zvýši kvalita prevádzky 
aj kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. Príspevok zákonného 
zástupcu však celkom nezohľadňuje reálne náklady zriaďovate-
ľa. Ambíciou zvýšenia je zvýšenie rentability zariadenia a kvalita 
činnosti a prevádzky školských klubov i primeraný komfort detí.

V novembri 2022 boli zverejnené 
nové finančné pásma pre školské 
stravovanie. Modra bola zarade-
ná v 3. finančnom pásme. Minis-
terstvo školstva, vedy výskumu 
a športu SR vydalo 5 finančných 
pásiem a zmenilo výšky v kaž-
dom z nich. Úlohou zriaďovate-
ľov škôl bola zmena finančného 
pásma v rámci mesta. Na zabez-
pečenie výroby jedál a nápojov 
v zariadeniach školského stra-
vovania je okrem plnenia odpo-
rúčaných výživových dávok, zá-
sad pre zostavovanie jedálnych 
lístkov a dodržiavania materiál-
no – spotrebných noriem, dôleži-
té aj stanovenie výšky príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na 
nákup potravín na jedno jedlo. 
Keďže v rámci SR sú rozdielne 
cenové relácie pri nákupe potra-
vín, z ktorých sa strava na ško-
lách pripravuje, ministerstvo 
uvádza rozpätie finančných pá-
siem, na základe ktorých riadite-
lia škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta alebo kraja stanovia 

výšku príspevku na stravovanie 
v školskej jedálni záväzným na-
riadením. Pri stanovení finanč-
ného pásma na nákup potravín 
na jedno jedlo sa určuje jednot-
né finančné pásmo pre stravní-
kov všetkých vekových kategó-
rií vrátane dospelých stravníkov 
(zamestnanci a iné fyzické oso-
by) okrem stravníkov s diétnym 
stravovaním a žiakov športových 
škôl. Z požiadaviek vedúcich 
školských jedální v Modre v spo-
lupráci s vedením materských 
a základných škôl, vzišla požia-
davka na prechod do finančného 
pásma A pásmo č. 4 nakoľko ne-
ustále zvyšovanie cien potravín 
spôsobuje, že súčasné finančné 
pásmo nepostačovalo. Z uve-
deného dôvodu bolo potrebné 
prejsť na vyššie pásmo a to do 
kategórie 4.
Zákonom č. 390/2011 Z. z. 
dostal zriaďovateľ možnosť 
všeobecne záväzným nariade-
ním určiť výšku príspevku, kto-
rým zákonný zástupca žiaka hra-

dí aj režijné náklady na výrobu 
a výdaj jedál a nápojov. Školské 
jedálne poskytujú stravovanie 
deťom materských škôl a žia-
kom základných škôl za čiastoč-
nú úhradu nákladov, ktoré uhrá-
dza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín pod-
ľa vekových kategórií stravníkov 
v nadväznosti na odporúčané vý-
živové dávky. Obce a kraje môžu 
do tohto príspevku zarátať aj re-
žijné náklady spojené s prevádz-
kou jedálne. Zmenou výšky re-
žijných nákladov sa zvýši kvalita 
celkového chodu prevádzky vý-
dajnej školskej jedálne. Zariade-
nie školského stravovania: Prí-
spevok na stravovanie pre dieťa 
materskej školy uhrádza zákon-
ný zástupca vo výške finančného 
pásma A na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových ka-
tegórií stravníkov s účinnosťou 
od 1. 1. 2023 pásmo č. 4 a po-
mernej časti režijných nákladov 
0,40 € na celodennú stravu. Prí-
spevok sa vypočíta mesačne ako 
paušál za 20 dní. Príspevok na 
obed pre žiaka základnej školy 
uhrádza rodič vo výške finančné-
ho pásma A na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových ka-
tegórií stravníkov s účinnosťou 
od 1. 1. 2023 pásmo č. 4 a po-
mernej časti režijných nákladov 
vo výške 0,40 € /1 obed. Tento 
príspevok sa vypočíta mesač-
ne ako paušál za 20 dní. Výška 
úhrady za cenu obeda pre strav-

níkov, ktorými sú zamestnanci 
škôl a školských zariadení a iné 
fyzické osoby, pozostáva z úhra-
dy nákladov na nákup potravín 
podľa finančného pásma B na 
nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií strav-
níkov – veková kategória stredné 
školy od 15 do 19 rokov s účin-
nosťou od 1. 1. 2023 pásmo č. 4 
a úhrady režijných nákladov na 
nákup potravín na výrobu a vý-
daj jedál a nápojov. Úhrada ná-
kladov v školskej jedálni zara-
denej do finančného pásma B na 
nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií strav-
níkov – veková kategória stredné 
školy od 15 do 19 rokov s účin-
nosťou od 1. 1. 2023 pásmo č. 4 
vo výške 2,60 € / 1 obed. Výš-
ka úhrady režijných nákladov na 
výrobu a výdaj jedál a nápojov 
sa stanoví na jedno jedlo vo výš-
ke 0,86 € / 1 obed.
Po novom, od 1. 1. 2023, prispie-
va na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom v Základ-
nej umeleckej škole zákonný zá-
stupca žiaka mesačne podľa dru-
hu výučby, na prípravné štúdium 
sumou 15 €, na základné štúdium 
v individuálnom odbore sumou 
20 €, na základné štúdium v ko-
lektívnom odbore sumou 15 €, 
na kolektívne štúdium pre do-
spelých – študenti sumou 30 € 
a na kolektívne štúdium pre do-
spelých – ostatní 45 €. Školský 
klub detí: na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s výchov-
no-vzdelávacou činnosťou pri-
spieva zákonný zástupca sumou 
20 € mesačne.

(red, podľa: VZN č. 7/2022)

Prerokovanie konceptu Územného plánu mesta Modry
Mesto Modra, ktoré je obsta-
rávateľom územnoplánovacej 
dokumentácie, oznamuje pre-
rokovanie Územného plánu 
Modry – koncept v termíne do 
31. marca 2023. Verejné pre-
rokovanie konceptu územného 
plánu Modry s odborným vý-
kladom spracovateľa sa bude 
konať 9. marca 2023 o 14.00 
hod. vo veľkej sále Kultúrneho 
domu Ľ. Štúra na Sokolskej 8. 

Pripomienky ku konceptu je 
možné doručiť do 31. mar-
ca 2023 písomne do podateľne 
mesta (Kancelária prvého kon-
taktu, Štúrova 59), zaslať poštou 
na adresu: Mesto Modra, Du-
kelská 38, 900 01 Modra alebo 
na e-mailom na adresu: poda-
telna@modra.sk. Na stanoviská 
uplatnené po uvedenom termíne 
sa neprihliada.
So spracovaným materiálom 
sa môže každý občan obozná-

miť počas doby prerokovania 
na webovej stránke mesta www.
modra.sk alebo na Stavebnom 
úrade, Dukelská 38, prípadne 
v Kancelárii prvého kontaktu, 
Štúrova 59. Účelom prerokova-
nia konceptu je najmä posúdenie 
správnosti základného urbanis-
tického riešenia priestorového 
usporiadania a funkčného vyu-
žívania územia a komplexnosti 
navrhovaného riešenia, posúde-
nie únosnosti zaťaženia územia, 

šetrného využívania prírodných 
zdrojov, zabezpečenia územné-
ho systému ekologickej stabili-
ty a kapacity verejného doprav-
ného a technického vybavenia 
územia, overenie vhodnosti na-
vrhnutého riešenia umiestnenia 
verejného dopravného a technic-
kého vybavenia územia a verej-
noprospešných stavieb, ako aj 
posúdenie variantov.

Mária LALINSKÁ, 
Stavebný úrad Modra 
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Nové komisie pri MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schválilo na svojom usta-
novujúcom zasadnutí 14. 11. 2022 predsedov a podpredsedov ko-
misií pri MsZ. Na 3. rokovaní 9. februára 2023 poslanci schválili 
uznesením č. 35-55/3/2023 členov komisií pri MsZ v Modre. 

Komisia finančná, hospodárska, 
legislatívna  a  podnikateľských 
činností: Igor Korček, Tibor La-
linský, Peter Plučinský, Peter 
Peniaška. 
Predseda: Ján Bača, podpredse-
da: Marián Gavorník.

Komisia kultúry, cestovného ru-
chu  a  pamiatok: Peter Bližnák, 
Marcela Kvetková, Elena Len-
nerová, Marián Liška, Anton 
Magula, Katarína Machatová, 

Magda Maryássyová, Agáta Pet-
rakovičová, Mária Ružeková.
Predseda: Viera Jančovičová, 
podpredseda: Michal Petrík.

Komisia  sociálna,  zdravotná 
a  verejného  poriadku: Ľubica 
Kľúčiková, Michal Kollár, Jana 
Machalová, Eva Ondrová, Má-
ria Poljovková, Karol Pukančík, 
Stanislav Straka.
Predseda: Ján Zigo, podpredse-
da: Ján Juran. 

Komisia  školstva  a  mládeže: 
Miriam Brunovská, Anna Ger-
nátová, Naďa Chobotová, Ľubi-
ca Kľúčiková.
Predseda: Andrea Kukumber-
gová, podpredseda: Naďa Ko-
várová.

Komisia  športu: Juliana Fázik, 
Matej Fázik, Ľudovít Holec, 
Peter Holekši, Michal Kintler 
Predseda: Miroslav Ochaba, 
podpredseda: Ján Bača.

Komisia územného plánovania, 
životného  prostredia,  pôdohos-
podárstva, vinohradníctva a vi-
nárstva: Lucia Baričičová, Da-
niel Bartoš, Matúš Bišťan, Ján 
Chalabala, Peter Lenner, Bibi-
ána Piršelová, Andrea Žídková

Predseda: Jakub Liška, pod-
predseda: Peter Juran.
Komisia na ochranu verejného 
záujmu  pri  výkone  funkcií  ve-
rejných  funkcionárov: Ján Ju-
ran, Miroslav Ochaba. Predse-
da: Ján Zigo.
Na základe poslaneckého ná-
vrhu Mariána Gavorníka MsZ 
zvolilo verejným hlasovaním 
poslanca Matúša Hornáčka za 
člena Komisie školstva a mlá-
deže, člena Komisie územného 
plánovania, životného prostre-
dia, pôdohospodárstva, vino-
hradníctva a vinárstva a člena 
Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov.
 (red)

Nominácie na športovca mesta za rok 
2022 posielajte do 31. marca
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Modry vy-
zýva športové kluby a združenia podporujúce športovú akti-
vitu detí, mládeže v meste Modra, aby sa zapojili do ankety 
Športovec mesta Modry za rok 2022. 

Ocenenie je výbornou príle-
žitosťou pre kluby a športové 
združenia ako zviditeľniť svoju 
činnosť, úspechy jednotlivcov 
či družstiev, pritiahnuť pozor-
nosť nových športových náde-
jí a rozšíriť tým aj svoju fanú-
šikovskú základňu. Na základe 
platných nominácií športových 
klubov a združení bude hlaso-
vaním členov Komisie športu 
určené poradie v jednotlivých 
kategóriách. Po zverejnení no-
minovaných športovcov/druž-
stiev bude umožnené verejnosti 
zúčastniť sa internetového hla-
sovania v kategórii Najpopulár-
nejší športovec mesta Modry za 
rok 2022.
Komisia športu pri Mestskom 
zastupiteľstve v Modre bude vy-
berať z návrhov nominovaných 
v nasledovných kategóriách:
1. Najlepší športovec – senior 
2. Najlepšia športovkyňa – se-
nior 
3. Najlepší mládežnícky športo-
vec / mládežnícka športovkyňa 

(žiak, junior)
4. Najlepší športový kolektív – 
seniori 
5. Najlepší mládežnícky športo-
vý kolektív (juniori, dorastenci)
6. Najlepší tréner seniorov 
7. Najlepší tréner mládeže 
(juniori, dorastenci) 
8. Najlepší Modran pôsobiaci 
mimo mesta Modry
Podmienky nominácie
„Formulár  nominá-
cií  k  vyplneniu  je  zve-
rejnený  v  prílohe  pod 
názvom  „Dotazník“ 
na  web  stránke  mes-
ta Modry www.modra.
sk  a  taktiež  informá-
cie nájdete aj na  face-
bookovej  stránke  mes-
ta  Modry.  Nominácie, 
so  všetkými  potrebný-
mi  údajmi  sa  zasiela-
jú  do  31.  marca  2023 
(vrátane) na e-mailovú 
adresu:  michaela.ga-
lovicova@msumodra.
sk, osobne v podateľni 

MsÚ  alebo  poštou  na  adresu: 
Mestský úrad Modra, Dukelská 
38, 900 01 Modra. Spracované 
nominácie  zverejníme  na  we-
bovej stránke mesta a následne 
bude  spustené hlasovanie  v  ka-
tegórii  Najpopulárnejší  športo-
vec mesta Modry za rok 2022“, 
hovorí Michaela Galovičová 
z Referátu školstva, mládeže 
a športu.
Pravidlá internetového hlasova-
nia v kategórii Najpopulárnejší 
športovec
1. Časové vymedzenie verej-
ného hlasovania bude zverej-

nené v mesiaci apríl (prosíme 
o sledovanie web stránky).
2. Hlasovanie pre vybraného 
športovca je obmedzené na je-
denkrát denne (24 hodín) z jed-
nej IP adresy.
3. Hlasovanie viac ako jeden-
krát denne z jednej IP adresy sa 
bude považovať za neplatné.
4. Za platné sa považujú všetky 
hlasy poslané v dodržanom hla-
sovacom období (bod 1) a záro-
veň rešpektujúce interval hlaso-
vania (bod 2).
5. Víťazom internetového hla-
sovania v kategórii Najpopu-
lárnejší športovec mesta Modry 
za rok 2022 sa stáva športovec 
alebo družstvo s najvyšším poč-
tom overených platných hlasov.

(red)
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Prečo sú opäť zvýšené niektoré dane 
Od začiatku roka 2023 je v platnosti dodatok č. 5/2022 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Mesto Modra po dôkladnom zvážení všet-
kých skutočností pristúpilo k nepopulárnemu zvýšeniu nie-
ktorých sadzieb dane z nehnuteľností. 

„Cieľom  zvýšenia  daní  bolo 
vytvoriť  podmienky  pre  reálne 
napredovanie  mesta  a  naplne-
nia mestského rozpočtu, nakoľ-
ko legislatívne zmeny na úrovni 
štátu nám výrazne znížili príjmy 
do  mestského  rozpočtu.  Pred-
pokladané  príjmy  do  rozpočtu 
mesta  v  roku  2023  sú  očaká-
vané na nižšej úrovni z dôvodu 
schváleného  daňového  bonu-
su,  ktorý  bude  mať  reálny  do-
pad na výšku podielových daní 
pre  samosprávu“, vysvetľuje 

Marián Gavorník, zástupca pri-
mátora Modry. Úlohy samosprá-
vy sú aj napriek nižším príjmom 
zo strany štátu naopak stále širšie 
a zabezpečenie všetkých kom-
petencií mesta si preto vyžaduje 
adekvátne finančné krytie. Jednou 
z možností naplnenia rozpočtu je 
príjem z dane z nehnuteľnosti. Vi-
ceprimátor M. Gavorník dodáva: 
„Navrhnuté  a  mestským  zastupi-
teľstvom  schválené  zvýšenie  sa-
dzby daní  sú v  súlade  s miestny-
mi  podmienkami  a  regionálnym 

porovnaním s inými samospráva-
mi. Všetky finančné príjmy z dane 
z  nehnuteľnosti  sú  využívané  na 
fungovanie samosprávy a plnenie 
jej  úloh  vo  všetkých  oblastiach, 
ktorých nie je málo“. 
Medzi mnohé úlohy mesta patrí 
zabezpečenie údržby a správy 
miestnych komunikácií, verej-
ných priestranstiev, kultúrnych, 
športových a ďalších zariadení, 
ktoré ma vo svojom vlastníctve 
a správe. Verejnoprospešné služ-
by mesta zahŕňajú najmä nakla-
danie s odpadom, udržiavanie 
čistoty v meste, správu a údržbu 
verejnej zelene a verejného osvet-
lenia. Ďalšou veľkou kapitolou 
v rozpočte je zabezpečenie pod-
mienok na vzdelávanie, kultúru 
a šport v Modre. Mesto je zriaďo-

vateľom niekoľkých inštitúcií: zá-
kladných škôl, centra sociálnych 
služieb a kultúrneho centra. Pro-
stredníctvom Mestskej polície je 
zabezpečovaný verejný poriadok 
a v neposlednom rade vykonáva 
investičnú činnosť v záujme za-
bezpečovania rozvoja mesta a po-
trieb jeho obyvateľov. 
Marián Gavorník dodáva: „Za-
bezpečenie  uvedených  úloh  je 
stále viac finančne náročnejšie aj 
vzhľadom na zvýšený nárast cien 
energií,  tovarov,  služieb a miezd. 
Tak ako  sa  jednotlivé domácnos-
ti musia vysporiadať s týmito ne-
gatívnymi zmenami, musí aj mesto 
hľadať  riešenia.  Uvedomujeme 
si, že zvyšovanie daní je vždy vní-
mané  negatívne,  ale  snažíme  sa 
s majetkom mesta  nakladať  zod-
povedne,  efektívne  a  predovšet-
kým v prospech jeho obyvateľov“.
 (red, msú) 

Zelený odpad zo záhrad patrí na zberný dvor
S prichádzajúcim jarným obdobím súvisí aj jarné upratovanie. 
Pamätajme, že biologicky rozložiteľný zelený odpad z úprav zá-
hrad (konáre, tráva, burina, kvety, lístie a pod.) patrí do Zber-
ného dvora na Dolnej 144, nie do nádob na komunálny odpad. 

Zberný dvor je k dispozícii od 
pondelka do piatka v čase 11.00 
– 17.00 h. Odpad zo záhrad sem 
môže priviezť bezplatne každá 
fyzická osoba, ktorá zaplatila 
za komunálny odpad, má trva-
lý pobyt v Modre alebo u nás 
nemá trvalý pobyt, ale vlastní 
v meste nehnuteľnosť. 

Verejne dostupné kontajne-
rové stojiská na zmesový ko-
munálny odpad sú určené vý-
hradne na odpad, ktorý sa už 
nedá vytriediť.
Všetko o odpadoch a triedení: 
https://www.modra.sk/odpa-
dy. (red)

Odpad z kuchyne 
Do hnedých nádob na zber kuchynského odpadu zbiera vysúťa-
žená spoločnosť CMT Group odpad z kuchyne, ale aj potravi-
nové odpady ako jogurty, pečivo, vajcia a iné balené a nebalené 
potraviny po záruke. Vďaka najnovším technológiám bioplyno-
vých staníc dokáže byť obalový materiál v zariadení spoľahlivo 
oddelený od kuchynského odpadu, ktorý ide na ďalšie spracova-
nie. Oddelený obal putuje na energetické zhodnotenie.

Vyzbieraný kuchynský odpad sa 
zhodnocuje teda v bioplynovej 
stanici, nie v kompostárni. Bio-
plynová stanica, nie je spaľov-
ňa, obsahuje živé baktérie, kto-

ré kuchynský odpad premieňajú 
na plyn, teplo a elektrinu. Plyn 
môže byť zavedený do plyno-
vej sústavy, čo je štandardom 
v západných krajinách EÚ. Ko-

generačné jednotky v SR plyn 
premieňajú na elektrinu, ďalej 
odvádzanú do distribučnej sie-
te. Teplo je použité na vykuro-
vanie obcí, výrobných podnikov, 
poľnohospodárskych objektov 
a zvyškový substrát je použiteľ-
ný ako ekologické hnojivo a vy-
užíva sa v poľnohospodárstve. 
Vyzbieraný kuchynský odpad sa 
premieňa na zelenú energiu.
Kompostovateľné vrecká na od-
pad distribuovalo mesto Mod-
ra jednorazovo vo forme tzv. 
štartovacieho balíčka. Do kon-
tajnerov môžeme vhadzovať 

kuchynský odpad aj v akýchkoľ-
vek iných vreckách, dostupných 
v domácnostiach, taktiež po-
traviny po záruke v pôvodných 
obaloch. 
Opätovne žiadame obyvateľov, 
aby do nádob na zber kuchyn-
ského odpadu vkladali výhradne 
kuchynský odpad a nedávali do 
nich plastový odpad, plechovky, 
elektrické spotrebiče, sklo, to-
pánky a podobne. Najlepšie by 
bolo, keby sme tvorbu odpadu 
znížili na minimum. 

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, MsÚ Modra 
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ObchOdná verejná súťaž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/87, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 636 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úra-
dom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. úze-
mie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 200,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 15. 3. 2023 o 16.00 hod.. 
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna ce-
na. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre 
posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky vyhlasova-
teľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej 
verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/88, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 635 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úra-
dom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. úze-
mie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 200,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 15. 3. 2023 o 16.00 hod. 
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna ce-
na. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre 
posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky vyhlasova-
teľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej 
verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/89, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 636 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úra-
dom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. úze-
mie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 200,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 15. 3. 2023 o 16.00 hod. 
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna ce-
na. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre 
posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky vyhlasova-
teľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej 
verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/90, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 636 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úra-
dom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. úze-

mie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 200,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 15. 3. 2023 o 16.00 hod. 
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna ce-
na. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre 
posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky vyhlasova-
teľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej 
verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/91, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 636 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úra-
dom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. úze-
mie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 200,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 15. 3. 2023 o 16.00 hod. 
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna ce-
na. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre 
posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky vyhlasova-
teľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením 
v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej 
verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
cenových návrhov.

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

Podmienky obchodnej verejnej súťaže,
územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú 
uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk.
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Je čas, kedy môžeme venovať svoje percentá z dane
Do 15. 2. požiadali zamestnanci svojho zamestnávateľa o vy-
konanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
Zamestnávateľ vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 
Z neho si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je 
maximálna suma, ktorú môžete 
v prospech prijímateľa poukázať, 
ak ste v roku 2022 neboli dobro-
voľníkom, alebo dobrovoľnícky 
odpracovali menej ako 40 hodín. 
Táto suma však musí byť mini-
málne 3 €; alebo 3% z Vašej za-
platenej dane, ak ste v roku 2022 
odpracovali dobrovoľnícky mi-

nimálne 40 hodín a získate o tom 
Potvrdenie od organizácie/orga-
nizácií, pre ktoré ste v danom ro-
ku dobrovoľnícky pracovali.
Zo zoznamu prijímateľov prí-
stupnom na www.notar.sk si vy-
berte jedného (združenie, nadá-
ciu organizáciu a pod.), ktorému 
venujete svoje percentá z dane. 
Prečítajte si pozorne celé Vy-

hlásenie. Údaje o vami vybra-
tom prijímateľovi napíšte do Vy-
hlásenia spolu so sumou, ktorú 
mu chcete poukázať. Ak chce-
te oznámiť prijímateľovi, že ste 
mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrt-
nite v tlačive príslušný súhlas so 
zaslaním vašich údajov (meno 
a adresa..., nie však poukázaná 
suma). Obe tieto tlačivá, teda Vy-
hlásenie spolu s Potvrdením, do-
ručte do 30. 4. 2023 na príslušný 
daňový úrad. 
Ak ste poukázali 3% z dane, po-
vinnou prílohou k Vyhláseniu 

a Potvrdeniu o zaplatení dane je 
aj Potvrdenie o odpracovaní mi-
nimálne 40 hodín dobrovoľníc-
kej činnosti. Daňové úrady majú 
90 dní od splnenia podmienok na 
to, aby previedli vaše 2% (3%) 
v prospech vami vybraného pri-
jímateľa.
Postup krokov pre fyzické osoby, 
ktoré si sami podávajú daňové 
priznanie a pre právnické osoby 
nájdete tu: http://rozhodni.sk/po-
ukazatel/ako-mam-poukazat-2-
z-dane/.

(red, zdroj: rozhodni.sk)

Vyberme si združenie, ktoré podporíme
  �Claudianum n.o., Štúrova 2386/34B, Mod-

ra 900 01, 37925016, Nezisková organi-
zácia  n  „Rodičovská rada pri Gymnáziu 
Karola Štúra v Modre“, Nám. slobody 5, 
Modra 90001, 36063738, Občianske združe-
nie  n  Pro Impulz, Kollárova 1575/3, Modra 
90001, 51264676, Občianske združenie  n  OZ 
Pod Gaštankou, Dolná 29/6, Modra 90001, 
50621734, Občianske združenie  n  Európsky 
Škôlkar, MŠ, Kalinčiakova 11, Modra 90001, 
30857911, Občianske združenie  n  Hádza-
nársky oddiel TJ Slovan Modra, Vajanského 
927/50, Modra 90001, 31873821, Občianske 
združenie  n  Našim Deťom – Modra, Komen-
ského 1702/1A, Modra 90001, 30789478, Ob-
čianske združenie  n  Slovenská ľudová majoli-
ka, Dolná 1774/138, Modra 90001, 42413729, 
Občianske združenie  n  Futbalový Club Slovan 
Modra, Kalinčiakova 567/6, Modra 90001, 
36065021, Občianske združenie  n  Modran-
ské Kráľovské Divadlo, Dukelská 1363/25, 
Modra 90001, 42136865, Občianske združe-
nie  n  Vincúr – spolok vinohradníkov a viná-
rov v Modre, Sládkovičova 1485/44, Modra 
90001, 36068322, Občianske združenie  n  Ob-
čianske združenie Teribulls, Dukelská 39, 
Modra 90001, 42263247, Občianske zdru-
ženie  n  Ľudový Súbor Kráľová – ĽUSK, Ko-
menského 1438/10, Modra 90001, 42360285, 
Občianske združenie  n  Bike4fun, o. z., Brati-
slavská 586/26, Modra 90001, 42253306, Ob-
čianske združenie  n  Občianske združenie Pria-
telia lesa, Fraňa Kráľa 1463/5, Modra 90001, 
30853371, Občianske združenie  n  Timinka, 
Kostolná 1631/3B, Modra 90001, 52948692, 
Občianske združenie  n  Triathlon mood, o. z., 
Družstevná 851/25, Modra 90001, 53008103, 
Občianske združenie  n  Vinica – centrum pre 
zmysluplné vzdelávanie a výchovu, Moyze-
sova 326/64, Modra 90001, 53026306, Ob-

čianske združenie  n  Lezecká Akadémia, Kol-
lárova 1573/4, Modra 90001, 42255139, 
Občianske združenie  n  Občianske združenie 
„Poľné ľalie“ v Modre – Kráľovej, Evanjelic-
ký a.v. Farský úrad, Národná 27, Modra 900 
01, 42139261, Občianske združenie  n  Mod-
ranská beseda, Štúrova 184/61, Modra 90001, 
30868190, Občianske združenie  n  Lezecký 
klub Spider’s Nook, Komenského 1440/20, 
Modra 90001, 36067369, Občianske združe-
nie  n  Modranská muzeálna spoločnosť, Štúro-
va 285/84, Modra 90001, 42130271, Občian-
ske združenie  n  Modranský turistický spolok, 
Súkenícka 1661/4, Modra 90001, 30854512, 
Občianske združenie  n  Kraľovankovo, MŠ–
EP, Partizánska 88, Modra 90001, 42267358, 
Občianske združenie  n  Akvarela o. z., Kalin-
čiakova 569/2, Modra 90001, 51086824, Ob-
čianske združenie  n  Modranská Vinárka, o. z., 
Kostolná 162/3, Modra 90001, 51273675, Ob-
čianske združenie  n  Občianske združenie cha-
tárov Buková–priehrada, Súkenícka 986/26, 
Modra 90001, 52073866, Občianske združe-
nie  n  Združenie rodičov a priateľov školy pri 
ZŠ Vajanského ul. v Modre, Vajanského 93, 
Modra 90001, 30856850, Občianske zdru-
ženie  n  Občianske združenie Vrškárik, Slád-
kovičova 1476/13, Modra 90001, 42359201, 
Občianske združenie  n  Rodičovská rada pri 
Základnej umeleckej škole v Modre, ZUŠ, 
Štúrova 54, Modra 90001, 36065421, Ob-
čianske združenie  n  OZ Pakamo, Sokolská 
1387/6, Modra 90001, 50041789, Občian-
ske združenie  n  Potomkovia Huncokárov, Pie-
sok 4208, Modra 90001, 50104985, Občian-
ske združenie  n  Magdalénka, Štúrova 3/54, 
Modra 90001, 31813348, Občianske združe-
nie  n  Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu 
kriminality, Štúrova 184/61, Modra 90001, 
31754601, Nadácia  n  Kresťanské centrum Be-

rea, Okružná 3190, Modra 90001, 30794358, 
Občianske združenie  n  Moped, Kellenberge-
rova 1512/2, Modra 90001, 42353751, Ob-
čianske združenie  n  PermaVia, Komenského 
1565/5, Modra 90001, 50140957, Občianske 
združenie  n  Modrá Hviezdička, MŠ, SNP 14, 
Modra 90001, 30869471, Občianske združe-
nie  n  Občianske združenie Presahy, Ferdinanda 
Píseckého 2394/8, Modra 90001, 50024507, 
Občianske združenie  n  Kamoši, Jána Bakoša 
2259/13, Modra 90001, 50397079, Občian-
ske združenie  n  Športový klub Modra, Šúrska 
2096/30, Modra 90001, 51140888, Občianske 
združenie  n  Harmony Petang Klub, Komen-
ského 854/4, Modra 90001, 51063654, Ob-
čianske združenie  n  Občianske združenie ma-
terská škola Vajanského, Vajanského 852/93, 
Modra 90001, 50320955, Občianske zdru-
ženie  n  Združenie priateľov tradície, Piesok 
4015/B7, Modra 90001, 50094467, Občian-
ske združenie  n  OZ Podporme Dylana v teni-
se, Harmónia 3043, Modra 90001, 52671917, 
Občianske združenie  n  Modrá líška, Vinárska 
447/13, Modra 90001, 53540760, Občianske 
združenie  n  Slovenská asociácia bývalých ur-
šulínskych žiačok a žiakov (poznámka: SA-
BUŽ zmenili sídlo, naďalej sú však zriaďo-
vateľom a podporovateľom Centra voľného 
času v Modre, Uršulínska 434/3, Bratislava – 
mestská časť Staré Mesto 81101, 31745440, 
Občianske združenie  n  Revia – Malokarpatská 
komunitná nadácia (nadácia dlhoročne podpo-
ruje komunitné a verejnoprospešné projekty 
a nápady Modranov, tunajších škôl, združe-
ní, a i., Moyzesova 2282/26, Pezinok 90201, 
36070181, Nadácia
Údaje su uvedené vo forme Poberateľ, Adresa, 
IČO, Forma.

Spracovala: redakcia MZ, 
zdroj: www.notar.sk,
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Vráťme knihy do škôl
Všetky školy na Slovensku, materské, základné aj stredné, sa 
môžu opäť zapojiť do celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do 
škôl, ktorej spoluorganizátorom je Bratislavský kraj. V tom-
to roku odštartoval už 11. ročník akcie a potrvá do 10. apríla.

Zapojiť sa môže každý. Prin-
cíp súťaže je jednoduchý. Die-
ťa si prečíta ľubovoľnú knihu. 
Starší žiaci a študenti o nej 
napíšu a pošlú krátky text (re-
cenziu) a škôlkari nakreslia 

obrázok. Čím viac recenzií 
bude mať čitateľ pod svojim 
kontom vytvoreným na we-
be www.vratmeknihydoskol.
sk nahratých, tým je jeho šan-
ca na výhru vyššia. Výher-

covia sú určení žrebovaním. 
V hre je množstvo zaujíma-
vých cien, ako čítačky e-kníh, 
notebooky, knižné balíčky, či 
encyklopédie. A kto je Knižný 
anjel? Je to osoba, ktorá mo-
tivuje žiakov k čítaniu kníh. 
Žiaci môžu pri nahrávaní prí-
spevku uviesť meno osoby, 
ktorá ich podporuje pri číta-
ní. Týmto je knižný anjel za-
radený do zlosovania o lákavé 
knižné balíčky.

Projekt Vráťme knihy do škôl 
je zameraný na podporu čí-
tania a vytvárania pozitívne-
ho vzťahu ku knihám medzi 
žiakmi. Slávnostné vyhláse-
nie víťazov a odovzdávanie 
cien sa uskutoční 20. 4. 2023 
na Gymnáziu Ladislava Novo-
meského na Tomášikovej ulici 
v Bratislave. 
Viac informácii o projek-
te nájdete na stránke: www.
vratmeknihydoskol.sk.
 (red)

Spomienka na Dr. Jána Milana Petríka
V nedeľu 22. januára na Službách Božích si členovia CZ Mod-
ra–Kráľová pripomenuli osobnosť kňaza profesora Jána Mi-
lana Petríka pri príležitosti 40. výročia jeho úmrtia. Na spo-
mienkových Službách Božích v kostole a na krátkej spomienke 
na cintoríne sa zúčastnila aj rodina Petríková.

Ján Milan Petrík sa narodil 
v Liptovskom Trnovci 26. mar-
ca 1910, kde vychodil ľudo-
vú školu. Študoval na Hodžo-
vom štátnom reálnom gymnáziu 
v Liptovskom Mikuláš a teoló-
giu absolvoval na Teologickej 

vysokej škole evanjelickej a. v. 
cirkvi v Bratislave. Za kňaza bol 
vysvätený 29. 6. 1934. Krátko 
pôsobil ako kaplán v Pliešov-
ciach a ako biskupský kaplán 
ešte v tom istom roku 1934 bol 
vyslaný do Francúzska ako mi-
sijný farár slovenských evanje-
likov. Počas pobytu vo Francúz-
sku pracoval ako podpredseda 
Československej kolónie vo 
Francúzsku a pobyt využil aj na 
štúdium na prestížnej Sorbone 
v Paríži. 

Po návrate na Slovensko po 
zložení kňazskej skúšky v roku 
1937 pôsobil najprv v Brezne 
pri vtedy už ťažko chorom Mar-
tinovi Rázusovi. No a v tom 
istom roku si ho evanjelici na 
Kráľovej vyvolili za svojho 

farára po farárovi a seniorovi 
Vladimírovi Jurkovičovi. Stal 
sa tak v poradí šiestym zboro-
vým farárom na Kráľovej, kde 
pôsobil až do mája 1971, teda 
takmer 34 rokov. Bol to jeho je-
diný cirkevný zbor počas celé-
ho kňazského pôsobenia.
Okrem svedomitého vykonáva-
nia kňazských povinností vie-
dol obyvateľov Kráľovej ku 
kultúrnejšiemu životu a sprá-
vaniu, rozvíjal bohatú spolkovú 
činnosť. S miestnymi ochotník-
mi nacvičil a zrežíroval 37 di-

vadelných hier od slovenských 
autorov, ktoré boli prezentova-
né a oceňované na divadelných 
prehliadkach a súťažiach. Ak-
tívne pôsobil aj mimo cirkvi. 
Počas 2. svetovej vojny sa za-
pojil do protifašistického od-
boja. Po skončení vojny sa po-
dieľal na obnove verejného 
života v meste – bol predse-
dom Revolučného národného 
výboru, podpredsedom ONV 
a podpredsedom MNV v Mod-
re, podpredsedom výboru pre 
pripravované Štúrovo múzeum 
v Modre, predsedom kultúr-
nej komisie ONV, predsedom 
Okresnej osvetovej rady, pod-
predsedom Miestneho odbo-
ru Matice slovenskej v Modre. 
Ako čestný predseda Spolku 
vyslúžilých vojakov inicioval 
výstavbu pomníka padlým obe-
tiam v prvej a druhej svetovej 
vojne pred Evanjelickým kosto-
lom v Kráľovej. 
J. M. Petrík zastával mnohé 
funkcie v cirkvi. Okrem iného 
bol členom správy modranské-
ho sirotinca, dekanom cirkev-
ných škôl Bratislavského se-
niorátu, členom správy spolku 
Tranoscius v Liptovskom Mi-
kuláši, redaktorom Cirkevných 
listov aj Tranovského evanje-
lického kalendára. Zaslúžil sa 
o poslovenčenie a zjednotenie 
bohoslužobných poriadkov. Sú-
bežne pôsobil aj na Slovenskej 
evanjelickej bohosloveckej fa-
kulte, a to už od roku 1937 – 
najprv ako asistent, neskôr ako 
doktor teológie, docent a v r. 

1949 bol vymenovaný za pro-
fesora praktickej teológie. V ro-
koch 1968 – 1969 zastával funk-
ciu prodekana a v rokoch 1969 
– 1972 funkciu dekana Sloven-
skej evanjelickej bohosloveckej 
fakulty, na ktorej zotrval až do 
26. marca 1980, teda do svojich 
70. narodenín.
Publikoval vedecké diela i od-
borné články nielen doma, ale 
aj v zahraničí. Má veľkú záslu-
hu na poslovenčení a zjednotení 
evanjelických bohoslužobných 
poriadkov. Pôsobil aj ako pre-
kladateľ Písma svätého do slo-
venčiny, podieľal sa i na prípra-
ve Slovenského evanjelického 
spevníka, ale jeho vydania sa 
už nedožil. Zomrel 18. januára 
1983 v Bratislave a pochovaný 
je na cintorína na Kráľovej.
Syn PhDr. Boris Petrík ho 
v Bibliografii Jána M. Petríka, 
ktorú zostavil, označil za „slo-
venského rodoľuba, obdivuhod-
ného ctiteľa našej ľubozvučnej 
slovenčiny, verného tlmočníka 
požehnaného odkazu našej mi-
nulosti...“
Život a dielo Ján Milana Petrí-
ka ocenilo aj naše mesto, keď 
mu v roku 2011 udelilo Cenu 
Mesta Modry in memoriam „za 
jeho celoživotné dielo v oblas-
ti duchovnej obnovy: za zveľa-
ďovanie kultúrneho a hmotného 
dedičstva mesta, za duchovné 
pôsobenie na občanov prostred-
níctvom činorodej komunitnej 
a spolkovej činnosti a za uzná-
vaný prínos v oblasti teologic-
kej vedy a duchovnej obnovy 
cirkvi“.

Sidonia HORŇANOVÁ, 
evanjelická farárka 
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Lyžiarsky a korčuliarsky kurz „Štúrky“
Pravidelne, každý rok počas zimných mesiacov, organizuje ZŠ 
Ľudovíta Štúra lyžiarsky a korčuliarsky kurz. Mladší žiaci si uží-
vajú ľad, starší sneh. Nebolo tomu inak ani v januári tohto roka.

Cieľom lyžiarskeho kurzu je na-
učiť začiatočníkov základy ly-
žovania a pokročilých zdoko-
naľovať v lyžiarskej technike. 
Obľúbený zimný šport trénovali 
naši žiaci tento rok na Martin-
ských holiach. Okrem lyžovania 
si užili aj spoločnosť kamarátov 
a spolužiakov, a tak mali vhodný 
priestor na budovanie a upevňo-
vanie kolektívnych vzťahov. Zá-
žitok z lyžiarskeho kurzu umoc-
nil aj výlet na snežniciach na 

chatu Javorina. Žiaci odchádzali 
domov spokojní, naplnení krás-
nymi zážitkami.
Mladší žiaci ŠKD Slniečko roz-
víjali svoje pohybové schop-
nosti počas korčuliarskeho kur-
zu. Väčšina detí sa veľmi tešila, 
pretože už skúsenosti s korčuľo-
vaním mala. Deti si v priebehu 
týždňa užili radosť z aktívne-
ho pohybu a týmto prispeli aj 
k svojmu zdravému telesnému 
vývinu. (ms)

Gymnázium sa zapojilo do projektu „Get Up!“
Modranské gymnázium K. Štúra sa na jar 2021 stalo partne-
rom v Erasmus+ projekte Get Up! (Hra ako vzdelávací prostrie-
dok pre stredné školy o parkoch a životnom prostredí). Projekt 
prispeje k tvorbe online nástroja, ktorý bude možné využiť pri 
výučbe zameranej na starostlivosť o životné prostredie, výzvy 
s tým spojené, ako aj na riadenie parku.

Zámer a partneri 
projektu

Hlavným cieľom projektu 
Get Up! inovatívna digitálna 
hra o parkoch a životnom pro-
stredí ako vzdelávací nástroj 
pre stredné školy. Ďalej je to 
podpora ochrany biologickej 
diverzity a národných parkov 
ako významnej spoločenskej 
a vzdelávacej hodnoty európ-
skeho kultúrneho dedičstva, 
so silnou väzbou na vytvore-
nie nových pracovných mož-
ností a ekonomického rastu. 
Vďaka projektu je posilnený 
profil učiteľskej profesie no-
vými zručnosťami a vedomos-
ťami o digitálnych nástrojoch 
a hrách. Get Up! je venovaný 
stredoškolským učiteľom a ich 
žiakom. Vďaka nemu sa štu-
denti a učitelia rôznych európ-
skych regiónov zúčastňujú tvor-
by vzdelávacej pomôcky – hry 
o riadení národných parkov, pri-
čom si môžu vyskúšať túto hru 
ako vzdelávaciu metódu a nau-
čiť sa riešiť výzvy spojené s en-
vironmentálnymi otázkami.
Partnermi projektu sú tri spoloč-
nosti zaoberajúce sa aj environ-

mentálnymi otázkami (zo Špa-
nielska a Talianska), tri národné 
parky (v Španielsku, Talianskou 
a na Islande) a Chránená kra-
jinná oblasť Malé Karpaty, dve 
stredné školy (Španielsko a Slo-
vensko) a jedna IT firma, ktorá 
hru vyvíja – z Poľska. 

Postupná 
realizácia projektu

Po zozbieraní informácií o všet-
kých parkoch sa partneri stretli 
na osobnom stretnutí v Talian-
sku v máji 2022, kde testova-

li prvé nápady na hru vo forme 
stolovej hry. Cieľom stretnu-
tia bolo stanoviť hlavné kroky 
vo vývoji vzdelávacej hry „Get 
Up!“ zameranej na vhodné ria-
denie národného parku a získať 
podnetné informácie o vzdelá-

vacích potrebách vychádzajú-
cich z učebných osnov, ako aj 
stanoviť rolu učiteľa počas hry. 
Druhé medzinárodné stretnutie 
sa konalo na Islande v júni 2022, 
diskutovalo sa o stave projek-
tu, kontrole rozpočtu a o nasle-
dujúcich aktivitách, partneri sa 
zúčastnili výletu do Národného 
Parku Snæfellsjökull s cieľom 
spoznávať výnimočnosť parku 
a islandskej prírody. Táto aktivi-
ta poskytla zúčastneným reálny 
pohľad na odlišnosti medzi par-

kami na juhu Európy a na severe. 
V októbri sa partneri opäť veno-
vali vývoju online hry. Na tomto 
trojdňovom stretnutí v Poľskom 
meste Rzeszow, odprezentova-
li svoje témy. Prvý deň bol ve-
novaný hre, jej dizajnu a obsa-

hu. Plodná diskusia priniesla 
nové podnety a návrhy, ako 
hru urobiť zaujímavejšou, no 
zároveň zachovať jej vzde-
lávací zámer. Druhý deň sa 
viedli debaty o ochrane prí-
rody a spravovaní národných 
parkov, a hovorilo sa o envi-
ronmentálnej výchove. Tretí 
deň bol venovaný stredným 
školám, problémom vo vzde-
lávaní, no aj motivácii žiakov 
a význame hry vo vyučova-
com procese.

Projekt 
pomaly finalizuje

Na záver sa partneri dohod-
li na ďalšom postupe posledné-
ho stretnutia v Taliansku, kde sa 
vzájomne zoznámia študenti zo 
Španielska a Slovenska, ktorí 
tam hru vyskúšajú ešte pred fina-
lizáciou. V novembri 2022 sme 
vybrali 24 študentov, ktorí sa zú-
častnia testovania hry vo febru-
ári 2023. Momentálne sa pripra-
vujeme na záverečné stretnutia 
a prípravu finálnej správy. Pro-
jekt „Get Up!“ bude končiť 30. 
4. 2023. Silvia OSCITÁ,

učiteľka Gymnázia K. Štúra 
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Bocian na školskom dvore 
Bociany biele sú vtáky, ktoré zvyknú na zimu odlietať do teplých 
krajín, až do ďalekej Afriky. V posledných rokoch sa vplyvom glo-
bálneho otepľovania menia aj mnohé zákony prírody. Pribúdajú 
bociany, ktoré prezimujú u nás, neodletia, pretože zimy sú natoľko 
teplé, že si dokážu nájsť potravu na poliach a obdobných miestach. 

Raritnou bola však takmer dvoj-
dňová „návšteva“ bociana bieleho 
na školskom dvore pri základných 
školách. Bol 4. február a vysoký 
vták pútal pozornosť v okolí žijú-
cich obyvateľov aj hŕstky okoloi-
dúcich. Bociany zvyknú byť ver-
né miestu, kde žijú, preto jeden pár 
hniezdi na tom istom mieste dlho-
dobo a každým rokom si hniezdo 
o niečo pristaví a upraví. Bocian 
na trávniku školského dvora pre-
letel sám a prečkal na mieste aj 
noc. Keďže to nie je celkom bež-
ná situácia a bocian ako každý iný 
vták je zákonom chránený druh, 
kontaktovali sme miestnu Správu 
Chránenej krajinnej oblasti Ma-
lé Karpaty. Bocian nejavil znaky 

zranenia, bez problémov sa po-
hyboval aj lietal, pomoc pre neho 
nebola v tom momente nutná. Po-
darilo sa nám zhotoviť fotografie 
zblízka, podľa ktorých ochranári 
zistili z označenia na končatine, 
že tento bocian bol krúžkovaný 
v Nemecku. 
„Pôvodne  som  predpokladal,  že 
môže  ísť  o  jedinca,  ktorého  som 
od  jesene  zvykol  pozorovať  me-
dzi Modrou a Doľanmi. Tento je-
dinec  neodletel  na  zimu  a  prezi-
moval  u  nás.  V  prípade  bociana 
školskom  dvore  však  môže  ísť 
o  migrujúceho  jedinca,  ktorý  sa 
už vracia zo zimoviska. Pokiaľ má 
dostatok potravy, tak vie zotrvať aj 
niekoľko dní na jednom mieste. Je 

trocha nezvyklé, že si vybral prá-
ve náš školský dvor, čakal by som, 
že bude oddychovať niekde na po-
li,  kde  má  dostatok  potravy  ako 
hraboše  a  iné  hlodavce,  ktorými 
sa v  tomto období živí. Je možné 
aj to, že miesto v tom čase pova-
žoval za dostatočne bezpečné (po-
zn. red. bol víkend a nízky pohyb 
ľudí), preto  sa  tam zdržal nejaký 

čas  a  zrejme  oddychoval“,  vy-
svetľuje odborník na vtáctvo, or-
nitológ a zároveň riaditeľ CHKO 
Malé Karpaty Peter Puchala a do-
dáva, že v obdobných prípadoch 
je dôležité zviera zbytočne neru-
šiť a neplašiť. Stačí ho pozorovať 
z diaľky a v prípade, že by javilo 
známky zranenia, neváhať a kon-
taktovať CHKO a ich pohotovost-
nú linku 0911 011 384. Odborníci 
poskytnú jedincovi ďalšiu potreb-
nú starostlivosť. (jk)

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

Ľudia z Modry, 55. 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. 

veronika Čambalová (27), 
operná speváčka, 

učiteľka spevu
Šiesty rok vyučuje spev na Základnej ume-
leckej škole v Modre. Sama spieva, vystu-
puje na rôznych podujatiach a koncertoch, 
okrem operného spevu sa venuje aj iným 
žánrom – aktuálne s kamarátmi rozbieha 
vlastnú bluesovú kapelu. „Ak má dieťa hu-
dobný sluch a rytmus, baví ho hudba alebo 
rado  spieva,  je  dobré  ak  jeho  talent  pod-
chytí profesionál, ktorý mu pomôže v ďal-
šom rozvoji. Ideálne je spievať čo najviac, 
chodiť  na  súťaže  a  samozrejme  vzdelávať 
sa. Častým vystupovaním totiž „vytrénuje-
te“ trému a postupne ju eliminujete.“
Veronika pochádza z hudobníckej rodiny, 
lásku k hudbe v nej pestovali rodičia i sta-
rí rodičia od útleho detstva. „Vždy som sa 
chcela stať učiteľkou a speváčkou. ZUŠku 
v Modre  som navštevovala od  šiestich  ro-
kov,  rodičia  ma  zapísali  najskôr  na  spev, 
o rok neskôr na hru na violončelo a flautu. 
Odtiaľ  moje  kroky  smerovali  na  ZUŠ  Ľu-
dovíta Rajtera v Bratislave a neskôr na ta-
mojšie Konzervatórium. Okrem hudobných 

štúdií  som  chodila  aj  na Gymnázium Ka-
rola Štúra v Modre, neskôr na Pedagogic-
kú fakultu UK. Vyštudovala som učiteľstvo 
histórie  a  pedagogiky,  ale  bol  to masaker 
– chodiť od puberty na dve školy súčasne.“ 
Pohľad do Veronikinej umeleckej minulos-
ti odhalí mnoho krásy a pestrosti. Koncerty 
krížom-krážom po Slovensku a okolitých 
štátoch, vystupovanie v Slovenskom roz-
hlase za sprievodu orchestra a zboru Lúč-
nice, úspechy a výhry na medzinárodných 
speváckych súťažiach Imricha Godina (r. 
2013) a Rudolfa Petráka (r. 2016, 2018) 
či viaceré sólo spievania na veľkých javis-
kách. „Rada spomínam na vystúpenie na 
festivale Jarmily Novotnej spolu s operným 
spevákom Adamom Plachetkom a jeho že-
nou, tiež opernou speváčkou Kateřinou Pla-
chetkovou, na účinkovanie na festivaloch 
Zlatá Pecka, Pohoda, Východná, Hudba 
Modre, či na koncerty s Karlovarským or-
chestrom, je toho viac...“
Kto vie kam ju vietor zaveje nabudúce. Ve-
ronika sníva o vlastnej multi-žánrovej spe-
váckej škole doma alebo niekde v zahrani-
čí. „Chcela by som sa posunúť a skúsiť žiť 
na nejaký čas aj mimo Slovenska. Hoci bý-
vam v Modre  len dva  roky,  cítim  sa  tu od 
detstva vďaka štúdiám, spolužiakom a ka-
marátom ako doma. Mám rada modranský 
chotár a prechádzky v okolí, ale rada záj-
dem aj na dobré vínko do pivnice U Prade-
da.“  Zuzana TICHÁFO
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Pred 20. rokmi sa v modranskej pivnici 
u pána Hluboviča zrodilo nové dieťa 
slovenského folklóru – DFS Magdalénka
Modra – odpradávna známa vínom, keramikou a mnohými 
osobnosťami slovenských dejín. Svoje dobré meno niesla aj 
v ďalších oblastiach. Zdalo by sa, že mala všetko, čo ju robilo 
známou a vyhľadávanou. Predsa však, niečo jej ešte chýbalo. 
Niečo, čo by bolo nositeľom tradícií a folklóru. A tak sa pred 
20 rokmi zrodila v Modre Magdalénka, detský folklórny súbor, 
ktorý vychoval za dve desaťročia desiatky nadaných taneční-
kov, spevákov a hudobníkov. Niekoľkí z nich si dokonca folklór 
vybrali za svoju budúcu životnú cestu a venujú sa mu aj profe-
sionálne. Nazrime však do začiatkov DFS vďaka spomienkam 
tých, ktorí boli pri jeho zrode a mnohí mu zostali verní podnes. 

Názov Magdalénka nie je ná-
hodný. Je to pomenovanie sta-
rodávnej odrody viniča a ten 
k Modre neodmysliteľne patrí. 
Názov sa zrodil pri spoločen-
ských rozhovoroch v jednej 
z modranských pivníc u pána 
Emila Hluboviča, ochotníckeho 
nadšenca. Bez viniča niet hroz-
na, bez hrozna by nebolo víno 
a bez Magdalénky by možno 
neboli zaznamenané mnohé his-
torické ľudové tradície a zvyky, 
v podobe tanečnej či speváckej. 

Potrebuje Slovensko 
tradície a národnú 

výchovu?
Odpovedať na túto otázku sa 
pokúsil pri príležitosti 20. výro-
čia založenia detského folklór-
neho súboru Magdalénka jeden 
z jeho hlavných zakladateľov 
a zároveň aj dlhoročný podpo-
rovateľ PhDr. Eduard Šebo. „Ja 
osobne  nie  som  žiaden  folklo-
rista.  Moja  chabá  znalosť  fol-
klóru bola však prvotnou príči-
nou,  prečo  tento  súbor  vznikol. 
Po  zmenách  v  roku  1989  a  po 
mojom vstupe do podnikania sa 
mi naskytla prvýkrát príležitosť, 
ako splatiť osobný dlh voči môj-
mu  otcovi,  pretože  som  nepre-
vzal  jeho  repertoár  piesní,  kto-
rým oživoval našu kuchyňu, ale 
i mnohé ďalšie domy a pivnice. 
Spomínam to preto, že ho určite 
považujem  za  duchovného  otca 
a tým aj za jedného zo zaklada-
teľov DFS Magdalénka. Sloven-
ský  folklór  som  vždy  obdivoval 
a často som si ho doma spieval 

aj ja. Veď aj v Biblii sa píše: kto 
spieva, akoby sa dvakrát modlil. 
Rád sa dnes pripájam ku gratu-
lantom a želám nášmu detskému 
folklórnemu  súboru,  aby  mini-
málne ďalších 20 rokov povzná-
šal naše duše a srdcia k radosti 
a láske k tejto krajine a jej tra-
díciám“.

Históriu Magdalénky 
začala pred 20. 
rokmi náhoda

Vznik detského folklórneho 
súboru spája vtedajší primátor 
Modry Vladimír Medlen s osud-
nou náhodou. V roku 2001 sa 
v modranskom cintoríne kona-
lo pietne stretnutie s účasťou 
prezidenta Rudolfa Schustera. 
Nemilé okolnosti zariadili, že 
na podujatí vypovedalo tech-
nické ozvučenie. „Aká  škoda, 
že v Modre nie je dychovka. Po 
slávnosti som sa posťažoval Dr. 
Eduardovi  Šebovi,  ako  mestu 
bytostne  chýba  reprezentačný 
súbor  či  dychová  hudba.  Dok-
tor  Šebo  reagoval,  že  už  dlhšie 
má  v  úmysle  podporiť  činnosť 
takéhoto  umeleckého  súboru 
a snáď by bolo vhodné oriento-
vať sa na mladú generáciu. Mal 
na mysli finančnú podporu a tak 
som  túto myšlienku  tlmočil vte-
dajšiemu riaditeľovi ZUŠ Vilia-
movi Vladovi. V  tom období  sa 
začalo v škole formovať nové ta-
nečné  oddelenie  so  zameraním 
na  folklórne  tradície.  Záujem 
u  rodičov  bol  veľký.  Pri  osob-
nom stretnutí bol návrh podpo-
ry  vzniku  detského  folklórneho 

súboru pánom Šebom zo strany 
pána Vlada presvedčivo prijatý. 
Všetko,  čo  nasledovalo  v  ďal-
šom období, považujem za malý 

modranský zázrak“, spomína V. 
Medlen. Deti usilovne a so zá-
ujmom trénovali pod vedením 
skúsenej tanečnej pedagogičky 
a zároveň prvej umeleckej vedú-
cej Andrey Pitoňákovej. Rodičia 
sa pustili do šitia krojov na zá-
klade návrhov znalkyne miest-
nych zvyklostí pani Zuzany 
Knapekovej z Kráľovej. Hneď 
prvé verejné vystúpenie súboru 
beznádejne zaplnilo veľkú sálu 
KD Modra a zaznamenalo obdiv 
a úspech. 

Ľudová hudba pod 
vedením Jozefa 

Pamětického
Postupne sa k početnej taneč-
nej skupine súboru pridala aj 
hudobná zložka. „DFS  Mag-
dalénka mal od  začiatku  vyššie 
ciele.  Vtedajší  primátor Modry 
pán Medlen a riaditeľ ZUŠ pán 
Vlado  –  „otcovia“  DFS  vide-
li  perspektívu  vo  využití  schop-
ností talentovaných žiakov ZUŠ 
a v založení vlastnej detskej ľu-
dovej  hudby  DFS.  Tak  sa  me-
dzi  úlohy  budovania  a  rozvo-
ja  súboru  dostalo  aj  založenie 
a rozvoj hudobnej zložky súboru 
– kapely“, spomína Jozef Pamě-
tický, kapelník ľudovej hudby, 
ktorý stojí pri DFS od jej za-
čiatku a dodáva: „Považujem za 

veľké osobné šťastie, že som bol 
aj ja, inak amatérsky hudobník, 
ale  od  detstva,  cez  študentské 
roky  i  neskôr  popri  náročných 

pracovných  povinnostiach  ak-
tívne pôsobiaci v ľudových hud-
bách  popredných  slovenských 
folklórnych  súborov,  zatiahnutý 
do budovania a rozvoja folklór-
neho súboru v Modre“. 

Modranské deti tancujú 
s tanečnicou 
zo sĽUK-u

So svojimi spomienkami sa de-
lí aj súčasná a dlhoročná taneč-
ná pedagogička súboru Adriana 
Mudrochová. Prvú vedúcu A. 
Pitoňákovú spoznala ešte v zná-
mom súbore SĽUK, kde obe 
tancovali. „Keď  som  sa  dozve-
dela,  že Andrea odišla do Mod-
ry a  spoluzaložila DFS Magda-
lénku, pomyslela som si,  že keď 
ja skončím s profesionálnym tan-
com,  rada  by  som  učila  práve 
deti v  tomto súbore. V  tom čase 
som už plánovala presťahovať sa 
z Bratislavy do Modry. Myšlien-
ka  sa  premenila  na  skutočnosť 
o  desať  rokov.  Vedúca  súboru 
Betka Vozárová ma oslovila s po-
nukou tanečne viesť deti v Mag-
dalénke  a  ja  som  s  nadšením 
súhlasila.  Moja  predstava  bola 
– odovzdať svoje  získané skúse-
nosti deťom, dvakrát v týždni na 
nácviku. Čakala  som deti,  ktoré 
budem ďalej pohybovo posúvať. 
Ale realita bola iná. Bola som to 
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ja, ktorá musela deti učiť pohybu 
od úplného začiatku. Bolo to ako, 
keď učíte dieťa písať. Celkom od 
základov“, hovorí Adriana Mu-
drochová. Adriana učila deti 
krok po kroku a oplatilo sa. „Po-
stupne, veľmi pomaličky, som vi-
dela,  ako  sa  deti  zdokonaľova-
li  a  to  mi  prinášalo  nesmiernu 
radosť,  niekedy  aj  slzy  dojatia. 
Uvedomila  som  si,  že  súbor nie 
je len o tancovaní a spievaní, ale 
aj o priateľstvách, rozvíjaní spo-
ločných  záujmov,  budovaní  ko-
lektívneho  cítenia,  rešpektovaní 
jeden  druhého  a  zodpovednosti 

voči sebe aj ostatným. Deti v na-
šom  súbore  sú  jedinečné.  Pra-
covať  s  nimi mi  prináša  radosť 
a  nabíja  ma  to  energiou“, vra-
ví Adriana Mudrochová, ktorá 
v súbore zároveň zastáva funk-
ciu organizačnej vedúcej. „Naj-
krajšie zadosťučinenie tejto „po-
poluškinej“ práce  je,  keď  vidím 
ako  sa  deti  s  istotou  a  zdravým 
sebavedomím  pohybujú  na  ja-
visku, vedia tancovať, orientovať 
sa v priestore, reagovať na rôzne 
neočakávané  podnety  a  napriek 
tomu vedia udržať výraz a užívať 
si daný okamih. Vtedy si poviem: 
Má to zmysel“.

Viedla dva detské 
súbory zároveň, 

v Modre aj v Čunove
K partii dospelákov vedúcich 
deti v súbore patrí neodmysli-
teľne pani Alžbeta Vozárová, 
ktorá prevzala pred takmer 15 
rokmi od Andrey Pitoňákovej 
úlohu vedúcej súboru. Sym-
patická dáma milujúca folklór. 
Tak pôsobí pani Betka. Aká 
však bola jej cesta k modran-
skej Magdalénke? V jej prípade 
platí staré známe „Cesty života 

sú nevyspytateľné“. „Moja ces-
ta do Modry sa začala ešte v ro-
ku 1977. Počas stredoškolského 
výletu  sme  s  triedou  navštívili 
aj  Múzeum  Ľ.  Štúra  v  Modre. 
Po  ukončení  prehliadky  som 
stála  na  námestí  a  ani  neviem 
prečo, v mysli som si hovorila: 
tu  by  som  raz  chcela  žiť.  Nik-
dy potom mi už  táto myšlienka 
neprišla  na  um.  Ako  som  krá-
čala  cestou  svojho  života, mo-
je  kroky  má  nakoniec  predsa 
len do Modry priviedli a  tu na 
námestí  si  teraz dávam zmrzli-
nu a kávičku. Je to už 30 rokov 

od mojej prvotnej myšlienky po-
čas výletu v Modre“. Pani Bet-
ka pracovala na oddelení kul-
túry v bratislavskej mestskej 
časti Čunovo a zároveň bola 
vedúcou DFS Čunovský kŕdeľ, 
ktorý bol jej srdcovkou. A tou 
sa stala postupom času aj mod-
ranská Magdalénka. Andrea Pi-
toňáková v tom čase zo súboru 
odchádzala a hľadala za seba 
náhradu. Sprvu chcela osloviť 
na túto pozíciu syna Betky Vo-
zárovej, ktorý bol absolventom 
VŠMU v odbore pedagóg ľudo-
vého tanca. Ten však s plným 
nasadením tancoval vo FS „Lú-
čnica“ a pracoval v Bratislave. 
Možnosť ujať sa vedenia Mag-
dalénky u neho v tej dobe ne-
bolo možné a tak bola oslove-
ná pani Vozárová. „Po dlhšom 
zvažovaní som nakoniec súhla-
sila. Vtedy sa mi zdalo, že to ne-
bude ťažké. Ďalej som súčasne 
s DFS Magdalénka viedla ešte 
dva  roky aj DFS Čunovský kŕ-
deľ.  Po  odchode  Andrejky  Pi-
toňákovej  bolo  v  Magdalénke 
veľmi málo detí. Našťastie  tam 
ostala vtedy ešte  študentka Ve-
ronika Hajdučíková, ktorá nám 

podnes  výrazne  pomáha.  Ko-
repetíciu  a  hudobný  sprievod 
nám robil Pavol Zeliska, učiteľ 
v ZUŠ. Každý jeden nácvik som 
ďakovala Bohu, že sú tam. Mo-
rálne nás veľmi podporoval ria-
diteľ ZUŠ Viliam Vlado. Od sep-
tembra  2008  až  do  roku  2010, 
kedy sa zmenilo vedenie mesta, 
sme sa snažili prežiť z toho má-
la  prostriedkov,  ktoré  sme ma-
li.  Počas  toho  obdobia  sme  sa 
svojou  prácou  a  vystúpeniami 
usilovali, aby nám pribudli no-
ví  členovia.  V  septembri  2010 
to už vyzeralo, že aj napriek ob-
rovskej  snahe  budeme  musieť 
činnosť  naozaj  ukončiť.  Vtedy 
po vystúpení na „Slávnosti hli-
ny“ nás poprosil pán Ján Zigo, 
aby sme predsa vydržali. S no-
vým vedením mesta sme násled-
ne  obnovili  spoluprácu,  ktorá 
trvá  až  doteraz.  V  KC  Modra 
máme výborné zázemie na čin-
nosť. Za tie roky k nám pribudlo 
veľa nových členov“. 

Deti dnes vedie osem 
vedúcich a lektorov 

Dnes má DFS Magdalénka 85 
detí vo veku od 5 – 17 rokov. 
Aktuálne pôsobí v súbore via-
cero tanečných pedagógov. 
Adriana Mudrochová – býva-
lá tanečnica SĽUK-u, Pavol 
Dobrovodský – člen FS Tech-
nik a odchovanec Magdalénky, 
Lucia Ondovčíková, tiež roky 
tancovala pre modranský súbor. 
V tíme je aj akordeonista Martin 
Dravecký, vedúci ľudovej hud-
by Jozef Pamětický, spevácke 
skupiny prevzala po Adriane Ja-
rolínovej Miroslava Záhumen-
ská, speváčka ľudových piesní 
a redaktorka Rádia Regina. Po-
čas tohto školského roku pre-
rušil pre pracovnú vyťaženosť 
svoju činnosť v súbore dlho-
ročný korepetítor súboru Pavol 
Zeliska, no všetci veria, že sa 
k nim vráti. Ako umelecká ve-
dúca v DFS pôsobí aj Veronika 
Hajdučíková.

Poďakovanie 
za pomoc a podporu

Alžbeta Vozárová, vedúca sú-
boru: „V  tomto roku, keď osla-
vujeme 20.  výročie  vzniku DFS 
Magdalénka si prajem, aby sme 
všetci  spoločne s našimi deťmi, 

ich  rodičmi,  všetkými  priazniv-
cami  a  podporovateľmi  zotrva-
li  vo  vzájomnej  súdržnosti,  úc-
te a  láske k  tejto krásnej práci, 
ktorá nám dáva dobrý pocit, že 
robíme niečo čo je dobré pre nás 
všetkých a chcem veriť, že aj pre 
celú našu spoločnosť. Mám veľ-
kú radosť a hreje ma pri  srdci, 
že sme to nevzdali. Mám radosť 
zo  všetkého  čo už máme  za  se-
bou  a  teším  sa  na  všetko  nové 
čo nás ešte čaká. Využila by som 
možnosť  a  na  tomto  mieste  by 
som sa rada poďakovala. Moje 
najväčšie poďakovanie patrí za-
kladateľom súboru, bez ktorých 
by  sme  tu  dnes  neboli,  bývalé-
mu  primátorovi  Modry  pánovi 
Vladimírovi  Medlenovi,  rodá-
kovi  z Modry  PhDr.  Eduardovi 
Šebovi,  ktorý  je  dodnes  spon-
zorom DFS Magdalénka,  ďalej 
dlhoročnému  riaditeľovi  ZUŠ 
Modra Viliamovi Vladovi, prvej 
vedúcej DFS a tanečnej pedago-
gičke Andrei Pitoňákovej. Moje 
srdečné  ďakujem  patrí  všetkým 
našim podporovateľom a  spon-
zorom.  Úprimne  ďakujeme  ve-
deniu  mesta  Modry,  všetkým 
pracovníkom  Kultúrneho  cen-
tra  v Modre,  členom OZ Mod-
ranskej  besedy,  Bratislavskému 
samosprávnemu  kraju,  Nadácii 
Revia,  pánovi  Rudolfovi  Vozá-
rovi a Róbertovi Špačkovi z ve-
denia firmy Aqua–Vita Bratisla-
va. Verím a dúfam, že pre dobro 
a ďalšiu činnosť tohto súboru sa 
nám spoluprácu so všetkými po-
darí udržať ešte mnoho ďalších 
rokov“.
Mať bohatú históriu s menami 
významných osobností, pýšiť sa 
kvalitnými vínami, za ktorými 
je celoročná tvrdá práca vinárov, 
zachovávať dedičstvo našich 
predkov vo forme jedinečnej 
majoliky, zapísanej v zozname 
kultúrneho dedičstva Unesco 
a nezabúdať na miestne zvyky 
a tradície. To všetko je Modra. 
Perla Malých Karpát a Mesto 
vína. Prívlastky a známky, kto-
ré o nás napovedia svetu veľa. 
K šíreniu dobrého mena Modry 
sa pred 20. rokmi pridal aj Det-
ský folklórny súbor Magdalén-
ka. 
(jk, red, zdroj: Spomienky za-

kladateľov, členov a pedagó-
gov DFS Magdalénka 
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Mária Gavorníková – spisovateľka a osvetárka 
V tomto období sme si pripomenuli 115. výročie narodenia 
modranskej spisovateľky a osvetovej pracovníčky Márie 
Gavorníkovej.

Narodila sa 29. 1. 1908 v Mod-
re. Pochádzala z chudobnej 
rodiny vinárskeho robotníka 
Augustína Sečkára a Má-
rie, rodenej Trusinovej. 
Rané detstvo prežila na 
Súkeníckej ulici. Po od-
chode otca do Ameriky 
matka nevládala sama 
uživiť rodinu so siedmi-
mi deťmi a zo súrodencov 
najstaršia Mária pomáha-
la uršulínkam v cirkev-
nej škole s každodenný-
mi drobnými prácami. 
Ako štrnásťročná odišla 
do služby ku grófovi Te-
lekimu do Budapešti. Vy-
dala sa za modranského 
knihára Jána Gavorníka 
a postupne sa narodili šty-
ri deti: Ružena, Stanislav, 
Mária a Natália. Bývali 
v jednom z domov na Štú-
rovej ulici. 

Od roku 1928 prispievala do 
Slovenky, Novej ženy, Dennice, 
Priateľa dietok a iných periodík 

veršami, poviedkami, článkami, 
používala pseudonymy Kongre-
ganistka z Modry, či Modranka. 
Písala o postavení žien v rodi-
ne, v spoločnosti, načrtla otáz-
ky mravné, sociálne, národné 
a náboženské. Jej najznámejšími 

dielami sú Zápisky (1936) 
a Spoveď žien (1942). Pre 
deti napísala rozprávky 
V krajine sedmokrások, 
ktoré sú zamerané proti 
vojne. Naplnenie dosiahla 
aj ako sociálne orientova-
ná pracovníčka v ženskom 
a osvetovom hnutí. Napí-
sala i divadelné hry Siréna 
a Sedliaci, angažovala sa 
v rámci ochotníckeho di-
vadla v Modre. 
Mária Gavorníková ma-
la zvláštne nadanie – bola 
považovaná za jasnovid-
ku. Udalosti, sny a vízie, 
ktoré sa často plnili, si 
od začiatku 30. rokov 20. 
storočia zaznamenávala 
v denníkoch. Sedemnásť 
denníkov Márie Gavorní-

kovej sa nachádza v LA SNK 
v Martine. Tento dar umožnil 
múdrej a láskavej žene pomá-
hať ľuďom, ktorí za ňou cho-
dievali poradiť sa o svojich 
problémoch i zo vzdialenejšie-
ho okolia. Začiatkom 50. rokov 
bola na dva roky odsúdená, za 
„rozvracanie socialistickej re-
publiky“ do väznice v Ružom-
berku. V 70. rokoch 20. storočia 
za ňou chodieval do Modry ria-
diteľ Výskumného ústavu psy-
chometrie PhDr. Rendl. 
Mala mnoho priateľov z kultúr-
neho života. Patril k nim Rudolf 
Horňák, sochár, spisovateľky 
Ľudmila Podjavorinská, Zlata 
Dônčová, Elena Čepčeková, Ti-
bor Urbánek, autor divadelných 
hier, prof. Andrej Mráz, prof. 
Milan Pišút, hudobný sklada-
teľ Tibor Andrašovan, a mnohí 
ďalší. Diela jej korigoval práv-
nik Tibor Galbavý. 
Pochovaná je na modranskom 
cintoríne neďaleko Ferdinanda 
Dúbravského.

Sylvia HRDLOVIČOVÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m
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Aktivity v Kráľovej (aj) pre ukrajinských odídencov 
Od začiatku vojnového konfliktu Evanjelický cirkevný zbor 
v Modre–Kráľovej pastorálne zaopatruje popri svojich členoch 
aj ukrajinských odídencov ubytovaných v Študijnom a kongre-
sovom stredisku Univerzity Komenského v Modre–Harmónii.

Všetko sa začalo materiálnou 
pomocou – zakúpením chladni-
čiek do izieb odídencov. Nasle-
dovalo vzájomné spoznávanie 
sa cez rôzne aktivity cirkev-
ného zboru ako aj Občianske-
ho združenia „Poľné ľalie“. Ich 
prostredníctvom sme ukrajinské 
matky a staré matky na jar po-
zdravili pri príležitosti Dňa žien. 
Na bohoslužbách boli predná-
šané texty z Biblie aj v ukrajin-
skom jazyku. Alebo cez prázd-
niny sme pozvali deti a mládež 
z Ukrajiny pripojiť sa na zbo-
rový výlet s deťmi a mládežou 
z cirkevného zboru. Mimoriadne 
vydareným podujatím bolo kul-
túrne podujatie v Zelenom lese 
na jeseň, ktorým sme reagova-
li na vojnový konflikt na Ukra-

jine a na ktorom sa zúčastnili 
aj naši priatelia z Ukrajiny. Po-
čas adventu prichádzali na tvo-
rivé dielne na evanjelickú faru 
popri domácich aj mladí Ukra-
jinci a tiež nacvičovali vianoč-
ný program. Po spoločnom vy-
stúpení v kostole v kostole sme 
18 ukrajinských odídencov spo-
medzi detí a mládeže obdarovali 
nielen mikulášskymi balíčkami, 
ale aj darčekmi, ktoré pre nich 
pripravili naše rodiny detí a mlá-
deže v porovnateľnom veku.
Tešíme sa, že aj v novom ro-
ku prichádzajú na tvorivé diel-
ne na evanjelickú faru aj odí-
denci z Ukrajiny. Naposledy sa 
zúčastnili detského biblického 
karnevalu. Aj keď si nepriniesli 
masky, mohli si zasúťažiť a za-

pojiť sa do tomboly. Ďakujeme 
všetkým darcom, ktorí prispeli 
do bohatej hodnotnej tomboly, 
zborovým presbyterkám a ro-
dičom detí. Osobitne ďakuje-

me Janke Dudovej Ružek, ďalej 
Márii Steinhübelovej za ručne 
ušité vankúše a Pjotrovi z Ukra-
jiny za ručne vytvorené obrazy. 
Evanjelický cirkevný zbor a OZ 
„Poľné ľalie“ aj v tomto roku 

plánujú pokračovať v aktivitách 
nielen pre domácich, ale aj pre 
ukrajinských odídencov, jednak 
z vlastných finančných zdrojov 
a príp. aj s podporu mesta Mod-

ry formou dotácie, ako tomu bo-
lo aj v roku minulom, za čo aj 
touto cestou ďakujeme.

Sidonia HORŇANOVÁ, 
zborová farárka a vedúca 

OZ „Poľné ľalie“
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Tichá spomienka
Čas plynie, bolesť stále trápi, ale Teba mami, nám 
už nik nevráti. Už len kytičku kvetov na Tvoj hrob 
môžeme dať a na Tvoj úsmev z lásky navždy spo-
mínať. Dňa 8. 3. 2023 uplynul rok, čo nás navždy 
opustila naša mamina, babka, prababka, svokra Jo-

zefína Ondičová. Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou 
a vďakou spomína celá rodina.

S láskou spomíname
Dňa 5. 12. 2022 si nás opustil, manžel, otec a ded-
ko Jozef Mazánik. Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé 
nám bolo, osud vzal. Rana v srdci stále bolí a za-
budnúť nedovolí. Úprimne ďakujeme príbuzným, 
známym, priateľom, susedom, ktorí sa s ním prišli 
rozlúčiť 12. 12. 2022.

Spomienka
Dňa 28. februára 2022 uplynul rok, čo nás opus-
til manžel, otec, starý otec Igor Cehlárik. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Spomíname
Dňa 25. 2. 2023 uplynú 3 roky čo od nás navždy 
odišiel náš drahý MVDr. Alexander Tóth. Kto 
ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomien-
ku. Navždy zostane v našich srdciach, nikdy ne-
zabudneme. S láskou spomína manželka, dcéra 

a syn s rodinami.

Nezabudneme
Dňa 8. marca 2023 uplynie 5 rokov, čo nás náhle 
navždy opustil náš milovaný otec a dedko Artúr 
Soldán. S láskou a úctou navždy spomína celá 
rodina.

Tichá spomienka
Dňa 13. 2. 2023 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko Ladislav 
Brimich v 82. roku svojho života. Za tichú spo-
mienku ďakujeme. Smútiaca rodina. 

Nezabudneme
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, že nás 
dňa 18. 1. 2023 navždy opustila naša mama, babka, 
príbuzná, suseda a priateľka Emília Droppová, rod. 
Salayová vo veku 74 rokov.

Spomienka
Neúprosný osud to najdrahšie 
nám vzal, len bolesť v srdciach, 
smútok, prázdny domov a spo-
mienky nám ponechal. Dňa 9. 2. 
2023 uplynul rok, čo nás opusti-

la naša drahá mama a 25. 3. 2023 uplynie 5 rokov, čo nás opustil 
náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov 
Alžbetu Tóthovú a Jozefa Tótha s láskou, úctou a vďakou spomínajú 
deti s rodinami.

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

Riadková 
inzercia

 z Ponúkam do výhodného pre-
nájmu vinohrady v celkovej vý-
mere do 1ha v lokalitách Grefty, 
Noviny, Šnaudy.

Info na 0905 607 343
 z Masáže – Michal Bedna-

rovský, Vajanského 1, Modra. 
Oznamujeme, že od 1. 4. 2023 
sa cena za klasickú masáž upra-
vuje na 20 €. 

Tel.: 0915 977 517
 z Ponúkam denné odborné 

opatrovanie seniorov (zdravotná 
sestra).

Kontakt: 0907 22 11 11

Uzávierka MZ
Marcová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 15. marca do 12.00 h. (red)

Poďakovanie
Vážená pani riaditeľka Mgr. Jana 
Machalová, chcem sa Vám a ce-
lému kolektívu zamestnancov 
MsCSS veľmi poďakovať za sta-
rostlivosť a opateru o môjho man-
žela počas celého pobytu u Vás. 
Do Nového roku 2023 chcem 
všetkým zaželať hlavne veľa zdra-
via a trpezlivosti pri Vašej nároč-
nej práci. Soňa MATOVIČOVÁ

Prirodzená cesta
k zdraviu

ZELENÝMUŽ.SK

Terapeutické masáže
Biorezonancia

Veterinárna biorezonancia
Zdravý spánok

Harmonizácia domova

Igor Lukáč  /  Modra Harmónia  / +421 948 678 748  /  luk@zelenymuz.sk
www.zelenymuz.sk

platný od 1. 1. 2023

Cenník inzercie 4,4x6,1cm 20 €
5,9x12,6cm 50 €

18
,5x
12
,6c
m
15
0€

9,1
x6
,1c
m
40

€
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Seniori si opäť zahrali stolný tenis
Po dvojročnej vynútenej prestávke zorganizovala mestská 
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Modra tradič-
ný novoročný stolnotenisový turnaj seniorov. V poradí už 
šiesty ročník tejto obľúbenej súťaže sa konal v sobotu 28. 
januára v telocvični Gymnázia Karola Štúra. Športového 
zápolenia sa zúčastnilo osemnásť súťažiacich rozdelených 
do štyroch vekových kategórií. 

Uznanie a obdiv patrí predovšet-
kým súťažiacim vo štvrtej sku-
pine, kde jeden presiahol vek 82 
rokov a dvaja dokonca vek 84 
rokov. Vzájomné zápasy prebie-
hali v príjemnej priateľskej at-
mosfére, za čo patrí poďakovanie 
aj podpornému sedemčlennému 
tímu na čele so skúseným orga-
nizátorom športových podujatí 
Vladimírom Košnárom. Osobit-
né poďakovanie adresujeme pani 
riaditeľke modranského gymná-
zia Danici Grnáčovej za jej ústre-
tovosť, poskytnutie telocvične 

a zázemia pre turnaj a tiež spon-
zorom – miestnym vinárom, kto-
rí venovali ceny pre víťazov.
V závere úspešného podujatia 
poďakoval účastníkom a orga-
nizátorom predseda JDS Vla-
dimír Medlen. Víťazi jednotli-
vých skupín si prevzali medaily, 

diplomy a ceny – v kategórii do 
70 rokov 1. František Gašparo-
vič, 2. Milan Schavel, 3. Daniel 
Jelemenský, do 75 rokov 1. Du-
šan Belošic, 2. Dušan Kozák, 
3. František Mráz, nad 75 rokov 
1. Ivan Kintler, 2. Igor Nosko, 
3. Zoltán Németh, nad 80 rokov 
1. František Štefanička, 2. Jozef 
Jelemenský a 3. Vincenc Mráz.
Následne sa účastníci presunuli 
do priestorov klubu JDS na Sú-
keníckej ulici, kde im členky or-
ganizácie zabezpečili pohostenie. 
Stolnotenisový turnaj seniorov 
je dôkazom, že športové aktivity 
nemusia byť limitované vekom. 
JDS Modra je známa organizo-
vaním športových podujatí a tur-
najov, turistiky, petangu, ale aj 
kultúrnych a spoločenských pod-
ujatí. Záujemcov o tieto aktivi-
ty radi privítame v našom klube 
spravidla v utorky a piatky od 15. 
do 17. hodiny.

Ján JURAN, za výbor JDS

Ocenení najlepší hádzanári
Na tradičnom hádzanárskom 
plese boli 20. januára odovzda-
né ocenenia pre najlepších hrá-
čov klubu HO Slovan Modra 
za rok 2022.
Talent roka dievčatá: Nina Še-
bová; Talent roka chlapci: To-
máš Taraba; Mladšie žiačky: 
Mia Medvecká; Mladši žiaci: 
Lukáš Ochaba; Staršie žiačky: 

Zuzana Repová; Starší žiaci: 
Richard Ivica; Mladši dorast: 
Samuel Idešic; Starší dorast: 
Marko Jurkovič; Muži: Tadeáš 
Kažík, Tréner: Jakub Demovič; 
Špeciálne ocenenie: kolektív 
tréningového centra Elix.
 (ho)

Skvelá reprezentácia 
Marka Jurkoviča
V dňoch 27. – 29. januára 2023 organizovala Európska hádza-
nárska federácia RYT kemp vo Viedni, na ktorý bol pozvaný aj 
Modran, hráč Hádzanárskeho oddielu Slovan Modra Marko Ju-
rkovič. Ako jedinému hráčovi z celého Slovenska mu spoločnosť 
robili ďalší hráči – výber najlepších z celej Európy. Za to, že bol 
Marko vybraný vďačí výborným výsledkom, ktoré dosiahol na 
Majstrovstvách 18 EHF Championship v Rumunsku.

Kľúčovým poslaním kempu bo-
lo podporiť hádzanársku kariéru 
mladých hráčov tým, že im bola 
poskytnutá exkluzívna príležitosť 
stretnúť sa a pracovať s niekto-
rými z najlepších svetových há-

dzanárov. Počas troch dní kempu 
rozvíjali svoje zručnosti mimo 
ihriska, ktorými môžu podporiť 
úspech aj na ihrisku, a to účas-
ťou na vzrušujúcich školeniach, 
ktoré viedli ambasádori Respect 

your Talent Luka Stepančić, Car-
los Prieto, Ólafur Stefánsson, Vid 
Kavtičnik a s odborníkmi EHF. 
Hádzanárska modranská rodina 

je na Marka patrične a právom 
hrdá za to, ako zviditeľňuje seba, 
svoj klub a naše mesto Modru.
 (ho, red)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

VITIS AUREA 
MODRA 2023

22. ROČNÍK
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA VÍN
A VEREJNÁ OCHUTNÁVKA

PROGRAM
PIATOK | 24. MAREC

SOBOTA | 25. MAREC

14:00 - 21:00 OCHUTNÁVKA

 16:00 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ

14:00 - 21:00 OCHUTNÁVKA

24. - 25. MAREC
HOTEL SEBASTIAN

Rybie špecialityRybie špeciality

každú stredu a sobotu
stredomorské menu

Realizované s finančnou pdoporou Ministerstva dopravy SR

v Hteli pd Lipu
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Biblický karneval
Po dvojročnej, spoločenskými okolnosťami, vynútenej pre-
stávke sme sa opäť v čase fašiangov stretli na tradičnom 
karnevale, ktorý je naozaj iný ako tie ostatné. Je biblický. 
Biblia je knihou kníh, je prameňom, z ktorého vyvierajú 
všetky potoky. A tak poznať svet Biblie v istom zmysle zna-
mená poznať svet, v ktorom žijeme. 

V minulosti bolo poznanie Biblie 
nevyhnutným kultúrnym pred-
pokladom pre celé spoločenské 
skupiny. Na Biblickom karnevale 
sme sa stretli určite aj preto, aby 
sme Svätému Písmu vzdali hold. 
Nie navonok, nie ceremóniami. 
Ale tým, že v ňom nachádzame 
skutočnosti, postavy a situácie, 
s ktorými sa vieme stotožniť, 
ktoré sú pre nás vzorom alebo 
nás zaujali natoľko, že rozprúdili 

fantáziu, aby sme sa ich pokúsi-
li uchopiť a stvárniť. Akákoľvek 
voľba masky odráža vždy aj to, 
čím človek vo svojom vnútri ži-
je, k čomu je priťahovaný, čo je 
mu blízke. Už tradične masky na 
karnevale ukazujú úžasnú mieru 
vlastnoručnej tvorivosti a jedi-
nečnosti. Bolo to vidno i v tomto 
roku. Holubica z Noemovej ar-
chy takmer lietala a Jonáša sku-
točne prehltla veľryba.

Tohoročný karneval bol už 19. 
v poradí. A má smutné prven-
stvo v tom, že sa na ňom ne-
podieľali sestry uršulínky. Jeho 
vznik a aj zabezpečovanie po 
všetky minulé roky boli spoje-
né s uršulínskym dielom. Patrí 
im vďaka za všetko ich snaže-

nie preukázané našej farnos-
ti. A ďakujem i všetkým, ktorí 
aj tento rok venovali svoj čas 
a energiu príprave masiek, ur-
čite sa im to v radosti naplno 
vráti. 

Erika STRELINGEROVÁ, 
riaditeľka CVČ 

21. Ples seniorov
Po štvorročnej nútenej pre-
stávke (pandémia) usporiadali 
modranskí seniori v sobotu 4. 
februára v poradí už 21. Ples 
modranských seniorov. Aj ten-
to ročník sa tradične konal pod 
záštitou primátora mesta Mod-
ry Juraja Petrakoviča. Vo ve-
černých hodinách postupne pri-
chádzali do štýlovo vyzdobenej 
sály kultúrneho domu elegantné 
krásne dámy a v dobrej nála-
de naladení milí páni. Na dob-
rú náladu mali všetci účastníci 

dôvod, veď ostatný, dvadsia-
ty ročník, sa uskutočnil 2. feb-
ruára 2019. Po dlhšej prestáv-
ke výsledok však stál za to. Do 
tanca výbornú atmosféru vy-
tvorila hudobná skupina Jano, 
nechýbala ani bohatá tombola. 
Veselosť, dobrá nálada, smiech 
sa niesli sálou až do skorých ho-
dín po polnoci. Verím, že každý 
prítomný senior tu prežil svoju 
krásnu chvíľu, na ktorú s dob-
rým pocitom bude dlho spomí-
nať.. Ďakujem organizátorom 

plesu, mestu Modra, primáto-
rovi mesta, všetkým štedrým 
sponzorom za tombolu a Zák-

ladnej škole na Vajanského ulici 
za možnosť využitia prekrásnej 
výzdoby. Vladimír MEDLEN

Modranskí turisti hodnotili aj plánovali
V piatok 10. februára sa konala výročná členská schôdza 
Modranského turistického spolku. Podpredsedníčka spolku 
Eva Solgová vyhodnotila činnosť spolku za rok 2022. Okrem 
iných vydarených akcií, sme si radi spomenuli napr. na náš 5 
– dňový výlet do Bojníc a okolia, ale aj na oslavu 130. výročia 
založenia MTS. Absolvovali sme aj jednodňový výlet na vrch 
Zobor. Činnosť spolku bola bohatá.

V ďalšom bode stretnutia sme si 
prešli plán činnosti na rok 2023. 
Každoročne sa opakujúce ak-
cie napr. prvomájový výstup na 
Vysokú, Veľkonočný výstup na 
najvyšší vrchol Malých Kar-
pát – Záruby, Modranský okruh 
po Ivanových lavičkách – 15. 7. 

2023 zostávajú v pláne aj tento 
rok. Okrem toho spolupracujeme 
s niektorými turistickými klub-
mi so susedných obcí. Tešíme sa 
aj na májový 5 – dňový zájazd 
do chránenej krajinnej oblasti 
Jeseníky. Podrobnejší plán pe-
šej turistiky, ako aj aktuálna ví-

kendová turistika je umiestnená 
na vývesnej tabuli na Dukelskej 
ulici, oproti budovy pošty.
V rámci spolupráce s mestom 
Modra, sa chceme zúčastniť ak-
cií, ktoré bude organizovať.
Správu o hospodárení s finančný-
mi prostriedkami a revíziu dokla-
dov a pokladne, vykonala Mária 
Godálová bez zistených nedo-
statkov. Členská schôdza ďalej 
schválila prijatie nových členov 
do spolku, zároveň vyradila z evi-
dencie členov, ktorí o to požiadali, 
alebo sa už nemôžu zúčastňovať 
turistiky zo zdravotných dôvodov.

V diskusii odznel návrh na za-
radenie náročnejších trás pre 
mladších členov spolku, bol 
podaný aj návrh na brigády, 
pri ktorých by sa napr. vyčis-
tili studničky a ich okolie, ale-
bo vykonali drobné opravy, ná-
vrh bol prijatý kladne. Keďže 
náš dlhoročný člen pán Anton 
Macháček oslávil v novembri 
okrúhle jubileum, srdečne sme 
mu zaželali pevné zdravie, ve-
ľa sily a energie do ďalších ro-
kov.

Veronika GAVORNÍKOVÁ, 
za MTS
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Jedinečný priestor pre výtvarnú fantáziu
Takto sa dá nazvať výstava dvoch významných ilustrátorov 
kníh Štefana a Petra Cpinovcov. Vernisáž sa uskutočnila začiat-
kom februára v zrenovovanej reprezentatívnej budove mestskej 
knižnice v Komárne. Diela oboch výtvarníkov, prehľadne inšta-
lované na paneloch, poskytli možnosť porovnávať výtvarný prí-
stup otca a syna pri tvorbe knižnej ilustrácie pre deti a mládež. 

Štefan Cpin (1919 – 1971) bol 
tvorcom lyrizujúcej typológie po-
stáv inšpirovanej zážitkom z det-
stva na dedine. Svieža farebnosť 
jeho prác vychádzala z dokona-
lej znalosti a využitia akvarelo-

vej techniky. Práca 
na poli detskej ilu-
strácie predstavu-
je viac ako stovku 
titulov, ktorá zane-
chala po sebe ori-
ginálnu a nepre-
hliadnuteľnú stopu. 
Cenu Cypriána 
Majerníka 1972 za 
ilustrácie ku knihe 
B. Nemcovej Zla-
tú knihu rozprávok 
dostal in memo-
riam. 
Pohľad na ilustrá-
cie výtvarníka, 
grafika a knižné-
ho ilustrátora Pet-
ra Cpina zaplavuje 

čitateľa kníh príjemným pocitom 
a v nejednom prípade ich aj rozo-
smieva. Ilustrácie obsahujú vždy 
neprehliadnuteľný detail, kto-
rý srší vtipom a fantáziou. Z je-
ho tvorby vyšlo už vyše 70 kníh. 

Tri múdre prasiatka, Budkáčik 
a Dubkáčik, Osmijankove roz-
právky a iné. Za ilustrácie ku kni-
he Gianniho Rodariho Cibuľko-
ve dobrodružstvá ho v roku 2022 
zapísali na čestnú listinu Medzi-
národnej únie pre detskú knihu 
IBBy. 
Na vernisáži kurátor výstavy vý-
tvarník František Jablonovský 
oživil vtipným rozhovorom s Pet-
rom jeho spomienky na dávnejšie 
roky prežité spolu s otcom v ate-
liéri v Harmónii. Beseda a otázky 
z publika sa niesli v nezvyklom 

veselom tóne. Pani Ľubomíra 
Miháliková svojim empatickým 
prejavom poukázala na dôleži-
tosť knižnej ilustrácie. Rozhovor 
s Petrom Cpinom i vernisáž moni-
torovala aj regionálna TV Komár-
no. Všetkým, ktorí sa podieľali 
na tomto spoločenskom poduja-
tí patrí poďakovanie. Výstava na 
poschodí novootvorenej budove 
knižnice v Komárne potrvá do 
mája a na jej prehliadku pozýva-
me všetkých, ktorí s obrázkami 
Štefana a Petra Cpina v detských 
knihách vyrastali. (jc)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m / I n z e r c i a

Modra, perla Malých Karpát a slovenský vidiek
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre 
v spolupráci s SEA agentúra pre vzdelávanie a vedu za podpo-
ry Spolku vinohradníkov a vinárov Vincúr v Modre, pripra-
vuje vydanie publikácie, ktorá zaznamenáva udalosti v meste 
Modra a regióne za posledné štvrťstoročie. 

Publikácia v rozsahu 230 strán 
obsahuje rozhovory, publiko-
vané príspevky o meste, vino-
hradníctve, vinárstve, turistike, 
kultúre a iných stránkach živo-
ta obyvateľov Modry a regiónu. 
Kniha vznikla na pôde Malokar-
patskej turistickej a informačnej 
kancelárie v Modre, ktorá dve 
desaťročia poskytovala svoje 
služby pre turistov a obyvateľov 
mesta. Čitateľ sa dozvie o živo-
te a práci známych osobností 
ako sú spisovatelia Vincent Ši-
kula, Fedor Malík a Edita Wal-
terová, keramikári Ignác Biz-

mayer, Miroslav Malinovský 
a Marián Liška, výtvarníci Pa-
vol Šima Juríček, Martin Kel-
lenberger a Darina Lichnerová, 
historik a športovec Karol Kan-
tek, šľachtiteľka viniča Dorota 
Pospíšilová, vinári Eduard Še-
bo a Vladimír Sodoma, turista 
a značkár Milan Ružek, eko-
nóm, sociológ Gejza Blaas, Ru-
dolf Haspra, Štefan Žák a ďal-
ší. Zostavovateľmi publikácie 
sú František Mach, Štefan Cifra 
a ďalší spoluautori.
Publikácia obsahuje aj zaujíma-
vé informácie z histórie mesta 

Modry, turistického klimatické-
ho letoviska Harmónia, Piesky 
a miest a obcí na Malokarpat-
skej vínnej ceste. Pre turistov sú 
zaujímavé historické pamiatky 
v meste, ich premeny za posled-
né storočia, ktoré sú dokumen-
tované viac ako 30 historický-
mi fotografiami. Je bohatá na 
dokumentačné, reportážne fo-
tografie, obsahuje viac ako 330 
fotografií, máp a grafík, ktoré 
boli publikované v časopisoch, 
novinách ako Literárny týžden-
ník, Národná osveta, Roľnícke 
noviny, Vinič a víno, Pezinsko, 
Gastro a Modranské zvesti. Kni-
ha obsahuje aj zaujímavé uda-
losti o živote modranskej mlá-
deže, dokumentuje ich tvorivosť 
a úspechy. Publikácia obsahuje 
aj informácie o slovenskom vi-

dieku, vidieckej turistike a ag-
roturistike. V Modre bolo sídlo 
Slovenského zväzu vidieckej 
turistiky a agroturistiky, ktorý 
organizoval odborné semináre 
a exkurzie pre podnikateľov zo 
Slovenska. František MACH

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%
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Počúvam Ťa – cyklus rešpektujúcich diskusií
Modranské Presahy – občianske združenie, ktoré sa stará 
o program v Lýceu, majú presahy aj mimo Modry. Vytvorili 
projekt rešpektujúcich diskusií pod názvom „Počúvam Ťa“. 
Zámerom projektu je naučiť sa rozprávať v diskusiách neú-
točne a rešpektujúco na témy často polarizujúce spoločnosť. 

Projekt „Počúvam Ťa“ je podporený z progra-
mu ACF–Slovakia, ktorý je financovaný z fi-
nančného mechanizmu EHP 2014–2021. 
Správcom programu je Nadácia Ekopo-
lis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spo-
ločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 
Cieľom je prostredníctvom diskusií so za-
ujímavými hosťami naučiť ľudí diskutovať 
s rešpektom voči iným a doslova vytiahnuť 
ich z virtuálneho prostredia, v ktorom je často 
badateľná výrazná polarizácia spoločnosti na 
rôzne pálčivé témy. Projekt prebieha od janu-
ára 2022, doteraz sa konalo 9 diskusií, ktoré 
vedú vyškolení facilitujúci moderátori. Dis-
kusie na lokálne témy bývajú prístupné verej-
ne na živo a následne si ich môžete vypočuť 
na podcastoch alebo youtube.
Medzi diskutujúcich 
bývajú prizývaní na-
príklad ľudia s opač-
nými ideami alebo 
zástupcovia minorít 
a komunít. Ďalej je 
významné opako-
vanie si pojmov ako 
aj poslania nezis-
kových organizácií, 
charity, umenia, te-
rénnej sociálnej prá-
ce, humanitných vied 
a podobne. V Modre 
ste takúto diskusiu 
mohli zažiť na tému 
akceptácie inakos-
ti, ktorá sa konala 
v Lýceu v novem-
bri 2022. Diskutoval 
v nej evanjelický fa-
rár Jan Oslík s Ro-
manom Samotným 

z iniciatívy Sloven-
ská Tepláreň. 
O ďalších témach reš-
pektujúcich diskusií 
hovorí Dana Freyová 
za tím z Presahov / 

Lýcea: „Naše občianske združenie sa primár-
ne venuje kultúre. K tomu ale patrí aj kultúra 
komunikácie,  ktorej úroveň  sa  v  spoločnosti 
posledné roky veľmi evidentne zhoršuje. Úzko 
to súvisí s akceptovaním a vôľou pochopiť iný 
názor než je ten náš. Preto sme vyvinuli kon-
cept  rešpektujúcich  diskusií  v  spolupráci  so 
sociológmi, psychológmi a skúsenými mode-
rátormi, ktorých k nám na Slovensko prišiel 
vyškoliť Sturla Bjerkaker – odborník na an-
dragogiku a komunikáciu. Školenie prebehlo 
u nás v Modre v apríli 2022. Potom sme sa 
dali aplikovať nadobudnuté skúsenosti v pra-
xi a začali organizovať diskusie v rôznych ne-
závislých  kultúrnych  centrách  na  Slovensku 
a tiež na stredných školách. Diskutovali sme 
na  rôzne  polarizujúce  témy,  ako  napríklad 

Liberálka a konzervatívec (Rožňava), Pôrod 
doma, alebo v nemocnici (Limbach), Štúdium 
doma alebo v zahraničí (Nová Dubnica), ale-
bo Domáce  vzdelávanie  detí  (Liptovský Mi-
kuláš).  Tiež  pripravujeme  vydanie  Príruč-
ky  rešpektujúcich  diskusií  pre  stredoškolskú 
mládež, ktorá bude distribuovaná na stredné 
školy. Projekt Počúvam Ťa sa končí tento rok, 
no nadobudnuté skúsenosti chceme využívať 
aj naďalej, lebo nám záleží na úrovni komuni-
kácie v našej spoločnosti. Záleží nám na tom, 
aby sme sa neuzatvárali vo svojich bublinách, 
aby sme hovorili so svojimi susedmi, kolega-
mi a rodinou s rešpektom, i keď nemusíme vo 
všetkom spolu  súhlasiť. Hľadajme pochope-
nie a dávajme slobodu. “  (red)

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

MAREC V LÝCEU

´

´

Základné pravidlá rešpektujúcich diskusií 

Zdvorilý jazyk je podmienkou. 

Počúvaj a pokúšaj sa pochopiť pozíciu druhého. 

Pracuj s tichom. 

Sleduj reč tela, neverbálne signály. 

Pozor na sugestívne otázky. 

Ak nerozumieš, klaď doplňujúce otázky. 

Princíp dobrovoľnosti: každý má nárok na nechať otázku nezodpovedanú 
a stiahnuť sa z diskusie. 

Prijmi rozmanitosť ľudí aj názorov.  

Ukáž rešpekt a sústredenie na spolurečníkov.  

Nie je problém ukončiť diskusiu aj s odlišnými názormi. 

Vylúč násilie, aj verbálne (krik, zvyšovanie hlasu). 

Nehanbi sa ospravedlniť sa. 

Neubližuj sebe a ani druhým. 
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Kino Mier a rok 2022
Po dvoch nesmierne náročných rokoch sme sa konečne dočka-
li a mohli hrať takmer celý rok. V roku 2022 navštívilo Kino 
Mier 12 754 divákov, čo je 75% návštevnosti spred obdobia 
pandémie (rok 2019). Odohrali sme 347 predstavení.

13. január 2022 bol dňom, ke-
dy sme znovu spustili server, 
premietačku a privítali prvých 
divákov. Neočakávali sme 
však, že sa počas jedného roka 
dostaneme návštevnosťou na 
úroveň pred pandémiou. Na-
koniec si do kina našlo cestu 
celkom pekné množstvo divá-
kov.

Takto vyzeral rebríček naj-
úspešnejších filmov odpre-
mietaných v Modre v roku 
2022: 
1. Ježko Sonic 2
2. Šťastný Nový Rok 2: Dob-
ro Došli
3. Spievaj 2
4. Mimoni 2: Zloduch Prichá-
dza

5. Encanto: Čarovný Svet
6. Smradi
7. Avatar: Cesta Vody
8. Keď Sa Červenám
9. V Lete Ti Poviem, Ako Sa 
Mám
10. Fantastické Zvery: Tajom-
stvá Dumbledora
11. Jurský Svet: Nadvláda
12. Websterovci Vo Filme
13. Doctor Strange V Mnoho-
vesmíre Šialenstva
14. Čiapka
15. Myši Patria Do Neba

Začiatok nového roka nám na-
značuje, že rok 2023 by mohol 
byť lepší ako ten predchádza-

júci, ale nechajme sa prekva-
piť. Máme pre vás nachysta-
né okrem bežnej dramaturgie 
filmov aj rôzne prehliadky či 
festivaly, ako FebioFest, Ex-
pedičná kamera, Ekotopfilm, 
Envirofilm a pod. Veríme, že 
nám i naďalej zostanete verní.
Program kina nájdete v kaž-
dom vydaní Modranských 
Zvestí poslednej strane. Tak-
tiež nás sledujte na našom In-
stagrame, Facebooku a webe 
www.kinomodra.sk.
 Roman ZATLUKAL,

dramaturg kina 

Pamäť kraja – digitálne múzeum 
Novovytvorená online databáza tradičného umenia www.pa-
matkraja.sk odkazuje na lokálnu umeleckú tvorbu a remesel-
nú výrobu predmetov na území Bratislavského samospráv-
neho kraja. Databáza vznikla v rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce Heritage SK–AT Kultúrno-kreatívne oživenie tra-
dícií medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. 

Prostredníctvom no-
vého digitálneho mú-
zea môžete spoznávať 
zbierky krojov, či-
piek, keramiky, vzor-
kovníc, vinárskeho 
náradia, fotografií his-
torických miest a obcí 
a fotografií autenticky 
zachytávajúcich život 
a tvorbu v dielni maj-
strov a iných pred-
metov, z ktorých je 
viacero doposiaľ ne-
poznaných. Databáza 
sa neustále rozširuje 
aj o ďalšie predmety 
úžitkového charakte-
ru či predmety dokla-
dajúce výrobu tradič-
ných remesiel. 
„Je  to  unikátny  projekt  v  rám-
ci  Bratislavského  kraja.  Pamäť 
kraja  poskytuje  návštevníkovi 
zdigitalizovaný  fond  lokálnych 
predmetov  nášho  regiónu  a  to 
z oblasti pamiatok, architektúry, 
etnológie  či  etnografie.  Aktuál-
ne  je  v databáze viac ako 1500 
predmetov. Samozrejme, to nie je 
konečné číslo. Databázu budeme 
kontinuálne dopĺňať o ďalšie za-

ujímavé predmety. Práve prene-
sením vecí do digitálnej podoby 
máme možnosť uchovať toto kul-
túrne dedičstvo pre ďalšie gene-
rácie,“  priblížil predseda BSK 
Juraj Droba.
Zdigitalizované predmety po-
chádzajú najmä zo súkromných 
zbierok a nájdete v nich naprí-
klad kroje, keramiku, vinárske 
náradie a etikety, čipky, histo-
rické fotografie a výtvarné diela. 

Súčasťou fondu je napríklad aj 
zbierka vzorkovníc keramické-
ho majstra Heřmana Landsfelda 
a zbierka keramiky národného 
umelca Ferdiša Kostku a mnoho 
ďalších. (red, bsk) 

Na fotografiách: Fajansa zápa-
doslovenská – džbán hruškovité-
ho typu, 19. stor., súčasný maji-
teľ: Obec Šenkvice;
Blúzka  ženká,  1.  pol.  20  storo-
čia,  súčasný  majiteľ:  OZ  Ľusk 
Kráľová

Poznačte si 
do kalendárov

Pozor, hlásenie! Modranská 
železničná stanica oznamuje 
prípravy na svoju druhú sezó-
nu. Tá bude slávnostne otvo-
rená už čoskoro. Poznačte si 
do kalendárov termín – 30. 4. 
2023 o 17.00 h na Dolnej uli-
ci, v smere Vinárstvo Rychel 
alebo Zberný dvor. Za Modru 
– hlavnú stanicu sa na všetkých 
teší prednosta stanice Petter 
Bittner a kolektív. (red)
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Komédia Zlatá Baňa 
Skvelá komédia, ktorá sa odo-
hráva v atraktívnom prostredí 
„skrášľovacej“ kliniky. Dovolí 
vám nazrieť do života lekárov 
a ich rodín. Viete, čo všetko sú 
ľudia ochotní podstúpiť za pe-
niaze? V dnešnej dobe sú rôzne 
možnosti ako si dobre a rýchlo 
zarobiť. Ale, čo ak by váš naj-
lepší priateľ prišiel s bizarnou 
ponukou, ktorá vyráža dych, no 
zároveň sa ťažko odmieta?
Zlatú baňu odohrá Divadlo Di-
va 26. marca o 18.00 vo veľkej 
sále Kultúrneho domu Modra. 
Účinkujú: Marek Majeský, Ma-
rián Labuda ml., Andrea Karna-

sová a Andrea Profantová, autor: 
René Freund, réžia Juraj Bielik, 
predstavenie trvá 90 minút.

Vstupné v hodnote 16 € zakúpite 
v sieti www.tootoot.fm, taktiež 
v sieti www.ticketportal.sk alebo 
v kancelárii KC Modra (033 647 
21 12). (red) 

Marec v knižnici
Všetkých, ktorí majú radi knižné príbehy, aj tých, ktorí by sa 
chceli po prvýkrát zoznámiť s modranskou knižnicou pozýva-
me v marci na naše podujatia. Radi uvítame deti aj dospelých. 

2. marca o 18.30 otvoríme 
stránky knihy Karpaty! s jej 
autorom Jankom Púčekom 
a vstúpime do krajiny nám 
blízkej, krajiny autorovho 
detstva a mladosti. Skrýva sa 
v nej história i dnešok. Sku-
točnosť i fikcia. Násilie i neha. 
Dejiny Pálffyovcov aj kamióny 
kameňov. Kvitnúca jar i sne-
hom podlomené stromy. Kniha 
nám poslúži ako sprievodca po 

Malých Karpatoch, vďaka kto-
rému sa zaručene kamsi zatúla-
me. Podujatie moderuje Vero-
nika Hajdučíková.
Zelená pošta je názov disku-
sie a tiež najnovšej knihy pre 
deti, ktorú vydala spisovateľ-
ka Veronika Šikulová. Dvaja 
súrodenci Dalibor a Oliver, 
ktorí raz chceli vyšibať včely, 
potom si zas postaviť bunker. 
Z deky, z paplóna a vankú-

šov. Inokedy si postavili na-
ozajstný bunker z dreva, ale 
nasťahoval sa im tam tchor. 
Bláznivé príbehy sú ako ulia-
te na čítanie pre deti od 8 ro-
kov. Knižku vám predstaví 
osobne spisovateľka spoločne 
s Dadom Nagyom 16. marca 
o 17.00 v knižnici. 
Kde bolo tam bolo, za siedmi-
mi horami, za siedmimi doli-
nami... toto je klasický roz-
právkový začiatok. Ale kam 
siahajú začiatky slovenských 
rozprávok, kto ich prvý roz-
prával, zachráni kráľovstvo 
jeden z troch bratov alebo ho 
zachráni sestra. To všetko sa 
dozvieme, keď Dobšinské-
ho rozprávky prerozprávame 
a zažijeme po svojom. Prijmi-
te pozvanie na dramatizova-
né predstavenie s názvom Za 
siedmimi horami, ktorého sa 
vďaka skvelým herečkám zo 
združenia Edudrama stanete 

súčasťou. Deti sa okrem ľu-
dových rozprávok zoznámia 
s ich najznámejšími zberateľ-
mi, ľudovou kultúrou, zvykmi 
a tradíciami. Stretneme sa 23. 
marca o 17.00.
Okrem podujatí pre verejnosť 
sme pre školské kolektívy pri-
pravili dopoludňajšie čítania 
a stretnutia s knihou. Decká 
sa môžu stretnúť so spisova-
teľkou Veronikou Šikulovou 
alebo herečkou Martinou Mi-
chalcovou. Budeme sa rozprá-
vať o detskej literatúre a pre-
čítame si aj pekné úryvky. 
Pani učiteľky, ak máte záu-
jem navštíviť v marci knižni-
cu, kontaktujte nás e-mailom 
na kniznica@kcmodra.sk ale-
bo na čísleach 033 55 86 623 
a 0910 999 793.
Všetky podujatia pripravuje-
me vďaka finančnej podpore 
Fondu na podporu umenia.

Renáta KULIFAJOVÁ

Poriadna 
dávka 

humoru
Stand-up comedy Silné Reči sú 
už v Modre ako doma. Kultúrne 
centrum Modra opäť ponúka dve 
hodiny skvelého humoru, o čom 
sa presvedčíte už v pondelok 13. 
marca v Kine Mier na Kalinčia-
kovej ulici. Ide jar, tak sa pre-
buďte zo zimného spánku so Sil-
nými Rečami.
Vystúpia: Docent, Dano Čistý, 
Matej Makovický a Jakub „Zit-
ron“ Ťapák. Vstup na show je od 
15 rokov. Zmena programu vy-
hradená. (kc)

FO
TO

: K
AT

A
R

íN
A

 C
IG

á
N

O
V

á
 

FO
TO

: M
ěS

íC
 A

U
TO

R
SK

éH
O

 Č
TE

N
í, 

M
A

C
36

5.
C

Z
FO

TO
: A

R
C

H
íV

 D
IV

A
D

LO
 D

IV
A



23
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Filmy, ktoré môžu zmeniť pohľad na svet
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm prinesie 8. marca do Modry víťazné dokumen-
tárne filmy festivalu 2023. „Náš filmový festival oslavuje 50. výročie a my sa nevieme doč-
kať, kedy vám budeme môcť predstaviť úplne novú sériu filmov, ktoré boli ocenené medzi-
národnou porotou. Filmy sme pre divákov starostlivo vyberali a dúfame, že získajú potrebnú 
pozornosť, ktorú si určite zaslúžia,“ hovorí Alena Janáči, programová riaditeľka festivalu. 

Festival Ekotopfilm – Envirofilm prináša 
výber víťazných filmov do Kina Mier, za-
čína o 16.00 programom pre deti a mládež. 
Jednu z hlavných cien si z festivalu odnie-
sol dokumentárny film z Kolumbie s ná-
zvom Expedícia Tribugá. Sledujeme boje 
v zálive Tribugá, kde je panenská príroda 
s pôvodnými obyvateľmi ohrozená výstav-
bou námorného prístavu. Predstava, že sa 
po Afrike preháňajú obrovské stáda zvierat 
má dnes, bohužiaľ, ďaleko od pravdy. Film 
Zebra Bez Hrivy vás spoločne s českou ex-
pedíciou skúsených zoológov zavedie do 
Ugandy. Dokážeme zistiť, či zebra bezhri-
vá dokázala čeliť obrovskému loveckému 
tlaku a prežiť vo vojne zmietanom úze-
mí až do súčasnosti a ak áno, tak prispieť 
k jej záchrane? Vydajte sa spolu s nami aj 
na ovčiarsku cestu po Slovensku – krajine 

zasadenej v srdci Európy. Sprievodcami vo 
filme Ovčiarskou Cestou budú ľudia, ktorí 
svoj život zasvätili nielen chovu oviec, ale 
aj zachovaniu zvykov a v harmónii s prí-
rodou.

Program
16.00–16.30 Blok animovaných filmov pre 
deti (SK dabing)
16.30–17.00 Zebra bez hrivy 26’ (CZ)
17.00–17.55 Ovčiarskou cestou 53’ (SK)
18.00–19.00 Expedícia Tribugá 54’ (SK 
dabing)
19.00–20.00 Kam sa podeli vtáky z nášho 
vidieka (SK dabing)
20.00–21.30 Cesta proti času (86’) (SK da-
bing + titulky)

Vstup na festival je zdarma. (red)

folk,

psychedelic 
pop, 

trip-hop 

16. 3. 2023 ︱ 19:00
Klub Za Oponou ︱ Sokolská 8 ︱ Modra
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Nedvědovci a Příbuzní 
Honza Nedvěd mladší, Hanka 
Nedvědová, bratia Oršulíci a La-
dislav Zvak si v roku 2021 pove-
dali, že spolu šliapnu do pedálov 
a založia novú kapelu. Na kon-
certe v Modre si budete môcť 
zaspievať nielen staré hity od 
Nedvědovcov, skupiny Příbuzní, 
Spirituál Kvintet, či Brontosau-
rů, ale vypočujete si aj veľa no-
vých autorských hitov, ktoré bu-
dú postupne s kapelou vydávať.

Koncert sa uskutoční 24. mar-
ca 2023 o 19.00 h v Kultúr-
nom dome Ľ. Štúra v Modre. 
Vstupné v sume 17 € zakúpi-
te na tootoot.fm, alebo v kan-
celárii Kultúrneho centra, kon-
takt@kcmodra.sk, 033/647 21 
12. Organizátorom koncertu sú 
KC Modra a Nedvěd Live s.r.o.
 (kc)

VSTUP VOĽNÝ

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

MODRA
KINO MIER

8.3.  2023

HLAVNÍ PARTNERI AUTOPARTNER HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI DESTINAČNÍ PARTNERISPOLUORGANIZÁTORI REKLAMNÍ PARTNERI
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Ekotopfilm_MODRA_plagat_A3.indd   1 15/02/2023   16:38
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Kultúrne podujatia v marci
3. 3.: Matej Galovič – autorská výstava 
malieb, sprístupnená do 27. 3. (po – štv od 
9.00 do 15.30, pia od 9.00 do 12.30), miesto: 
modranský kaštieľ, organizátor: MOS, BSK

4. 3., 19.30: Klub Za Oponou – Brajgel, 
(nový termín), uvedenie nového albumu Pa-
radise, miesto: Klub Za Oponou, KC Mod-
ra, organizátor: Brajgel, KC Modra, vstup-
né: 10 € na mieste (album k vstupenke)

10. 3., 17.00: Peter Bližnák – Cesta z kru-
hu, výber z tvorby dizajnéra inšpirova-
ný majolikovým dekórom, vernisáž: 10. 3. 
o 17.00 h, trvanie výstavy: do 30. 4., miesto: 
Múzeum slovenskej keramickej plastiky, or-
ganizátor: SNM – Múzeum Ľ. Štúra

11. 3.: Tematický swap – Rifľovina a koža, 
miesto: Lýceum, organizátor: OZ Presahy

13. 3., 19.00: Silné reči, vstup: od 15 rokov, 
vstupné: 14 €, miesto: Kino Mier, organizá-
tor: OZ Silné reči

16. 3., 19.00: Klub Za Oponou – Tik Tu 
(UA), eklektické trio z Ukrajiny kombinujú-
ce pop, folk a indie s jemným speváckym pre-
javom. Skupina spája elektroniku s nástrojmi 
ako flauta, husle, perkusie a gitary a momen-
tálne patrí medzi najznámejšie ukrajinské ka-
pely. Po vypuknutí vojny na Ukrajine členovia 
kapely založili iniciatívu Musicians Defend 
Ukraine fund, ktorej cieľom je pomáhať hu-
dobníkom bojujúcim v prvej línii. Polovicu 
honoráru kapela venuje práve na tento účel, 
miesto: Klub Za Oponou v Modre, veľká sá-
la KC, organizátor: KC Modra, vstupné: 10 € 
tootoot.fm, 12 € na mieste

18. 3., 17.00: Helen Tóth – Tatranské jed-
nohubky, otvorenie výstavy, miesto: blu : 
gallery, Štúrova 93

23. 3., 17.00: Za siedmimi horami..., dra-
matizované predstavenie pre rodiny s deťmi 
v podaní združenia Edudrama, miesto: mest-
ská knižnica, organizátor: Mestská knižnica 
v Modre, KC Modra, vstupné: dobrovoľné

24. 3., 19.00: koncert Honza Nedvěd ml. 
a Příbuzní, vstupné: 17 € (v kancelárii 
KC Modra a v sieti Tootoot), miesto: KD 
Modra, organizátori: Nedvěd Live s.r.o, 
KC Modra

24.–25. 3.: Vitis aurea Modra 2023, 22. 
ročník medzinárodnej výstavy vín a verej-
ná ochutnávka, miesto: Hotel Sebastian, 
organizátori: Spolok Vincúr, Mesto Modra

26. 3., 18.00: Zlatá Baňa, divadelná ko-
média, vstupné: 16 € (sieť Tootoot, Tic-
ketportal alebo kancelária KC Modra), 
miesto: KD Modra, organizátori: Divadlo 
Diva Bratislava, KC Modra

27. 3., 18.00: Prechádzky labyrintom li-
teratúry, poetka Dana Podracká predstaví 
najnovšiu tvorbu, miesto: Štúrova 1, zbo-
rová miestnosť na ev. fare, organizátori: 
ECAV Modra, Spoločnosť priateľov poé-
zie, ParsArtem 

30. 3.: Literárny kabinet s Nicol 
Hochholczerovou, miesto: Lýceum, Dol-
ná 34, organizátor: OZ Presahy. (kc)
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