
„Zajtra je Škaredá streda, nastáva 
pôst a v bruchu bieda...“
Vianočné sviatky máme už len v spomienkach. Od Troch kráľov 
až po Popolcovú (škaredú) stredu sú fašiangy. Obdobie hojnosti, 
dobrého jedla a pitia bolo odpradávna časom veselosti a zábav. 
Fašiangy v Modre boli v minulosti predsa len v niečom iné než 
sú dnes. Bývali plné snehu a závejov. Fujavice sa preháňali mes-
tečkom, ani Kugel im v tom nezabránil. Hrnce na hlavách sne-
huliakov sa dotýkali cencúľov visiacich zo striech ako organtí-
nové záclony (Edita Walterová: Mestečko pod Kuglom II, 2011). 

Od siedmeho januára sa zvykol 
ešte v nedávnej minulosti konať 
jeden ples za druhým. Už dva ro-
ky trvajúca pandémia takúto ve-
selosť na čas zastavila. Nekonal 
sa mestský ples, ani fašiangové 
zábavy, karnevaly. Verme, že sa 
situácia časom upokojí natoľko, 
že sa bude Modra môcť vrátiť 
k vychýreným oslavám plným 
smiechu a dobrej nálady. Mod-
ranské fašiangy bývajú posled-
né roky spojené s obľúbenou 
súťažou vo varení najlepšej ka-
pustnice. Aj v tomto roku sme 
si museli dať pauzu a fašiangy 

sláviť v kruhu najbližších ale-
bo v krátkom zastavení v uli-
ciach Modry, kedy 26. februára 
prechádza mestom fašiangový 
sprievod. Veselé masky a dob-
rá nálada, hudobníci a voňavé 
šišky od Jednoty dôchodcov. Nič 
z toho počas sprievodu mestom 
nechýba. Okoloidúci pozdravu-
jú sprievod, deti sa tešia z fareb-
ných masiek. V neľahkej dobe 
sa rozhodlo Kultúrne centrum 
v spolupráci o občianskym zdru-
žením ĽUSK aspoň takto oživiť 
tradície a rozveseliť Modranov. 
Prvá zmienka o fašiangu vôbec 

sa viaže na 13. storočie. Fašian-
gové masky bývali najmä zvie-
racie a vyzerali hrôzostrašne. 
Čím bola maska strašidelnej-
šia, tým mala väčšiu moc. Naj-
typickejšou maskou bol Turoň, 
predstavujúci silu zeme, sym-
bol zdravia, vitality a plodnosti. 
Slovo fašiangy má pôvod v ne-
meckom Faschang. Slovo mas-
ka môže byť odvodené od slova 
masca, ktorým sa označovala aj 
duša zomrelého, lebo v dávnych 
časoch sa na fašiangy spomínalo 
na mŕtvych predkov. Kedysi sa 
dokonca vraj za maškary prez-
liekali iba dospelí. Akoby sa as-
poň raz v roku potrebovali na 
chvíľku stať niekým iným... Vi-
dina dobrodružstva pod maskou 
motala hlavy. Masky klamali, 
hádali sa, sľubovali a až odbitím 
polnoci sa ukázala pravda, ke-
dy si každý na bále sňal masku 
z tváre. 

Sprievod maškár v minulos-
ti mal v Modre nevídanú obľu-
bu. Ako hovorievala modranská 
spisovateľka Editka Walterová: 
koho nohy niesli, dostavil sa po 
zotmení k hostincu U Sýkorky 
na námestie a išiel si oči vyočiť 
nad maskami od výmyslu sve-
ta. Či už to boli bosorky, ktoré 
naháňali prizerajúcich, krásne 
cigánky učarovali mládencom. 
Všakovaké rozprávkové bytos-
ti túžili byť najlepším a získať 
cenu za najvtipnejšiu masku. Po 
tom sa už začal maškarný bál, 
no iba pre dospelých. „Len nosy 
sme mali pripučené na okná sá-
ly a oči vyočené, aby sme niečo 
videli, ale dospelí deťom nič ne-
dopriali a odháňali nás domov“ 
– spomína pani Edita vo svojej 
knihe. 
Tohtoročné fašiangy sú na kon-
ci, onedlho začne 40 dňový 
predveľkonočný pôst. A mnohé 
tradície a zvyky Modranov sia-
hajú aj do tohto obdobia. O nich 
viac v niektorom ďalšom vydaní 
Modranských zvestí.

Jana KUCHTOVÁ
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Nové všeobecne záväzné nariadenie 
o školských obvodoch 
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schválilo 24. februára 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení školských 
obvodov v Modre. Pre základné školy zriadené mestom 
Modra sa určujú dva školské obvody.

Školský obvod Základnej školy 
Vajanského 93, do ktorého pat-
ria ulice: 
1. mája, dolná, družstevná, hrn-
čiarska, Komenského, Kostolná, 
SNP, Šúrska, Vajanského, Krát-
ka, Súkenícka, Erneyho, Čsl. 
Armády, Ferdinanda Písecké-
ho, Jána Bakoša, Za Štadiónom, 
Šípková, obce dubová a Vinosa-
dy (žiaci 5. – 9. ročníka).

Školský obvod Základnej školy 
Ľ. Štúra a k nemu prislúchajúce 
ulice:
dr. Bodického, dukelská, 
hviezdoslavova, Jesenské-
ho, Kalinčiakova, Kukučínova, 
Kuzmányho, Moyzesova, Pod-
horská, Sládkovičova, Sokolská, 
Fraňa Kráľa, Nám. Slobody, 

Štefánikova, Štúrova, Vinárska, 
Zochova, Baštová, Bratislav-
ská, hečkova, horná, Bernolá-
kova, Kellenbergerova, cpino-
va, Kollárova. Modra–Kráľová, 
harmónia, Piesok, obce dubová 
a Vinosady (žiaci 5. – 9. roční-
ka). 
 
Spádové územie Materskej školy 
SNP 14 tvoria ulice:
dolná, družstevná, Erneyho, 
hrnčiarska, Komenského, Kos-
tolná, Nám. Slobody, SNP, Sú-
kenícka, Štúrova. 

Spádové územie Elokovaného 
pracoviska (EP) Vajanského 93 
tvoria ulice:
Čsl. armády, 1. mája, Krátka, 
Šúrska, a Vajanského. 

Pod spádové územie EP Parti-
zánska 88 patria ulice:
Karpatská, Lúčna, Národná, 
Partizánska, Pod vinicami, Po-
točná, Puškinova, Trnavská, 
harmónia, Piesok, Šípková. 
 
Spádové územie MŠ Kalinčia-
kova tvoria ulice:
Bratislavská, dukelská, 
hviezdoslavova, Kalinčiako-
va, Kukučínova, Podhorská, 
Zochova, Za štadiónom, Ber-
nolákova, Štefánikova. 

Do spádového územia MŠ 
Sládkovičova patria ulice:
Baštová, cpinova, dr. Bodic-
kého, Ferdinanda Píseckého, 
Fraňa Kráľa, hečkova, hor-
ná, Jána Bakoša, Jesenské-
ho, Kellenbergerova, Kolláro-
va, Kuzmányho, Moyzesova, 
Sládkovičova, Sokolská, Vi-
nárska.

Podľa § 59a školského záko-
na plní dieťa povinné predpri-
márne vzdelávanie v materskej 
škole v obci, v ktorej má trvalý 
pobyt (“spádová materská ško-
la“), ak zákonný zástupca alebo 
zástupca zariadenia pre dieťa 
nevyberie inú MŠ. dieťa mô-
že plniť povinné predprimárne 
vzdelávanie aj v inej než spá-
dovej MŠ ak ho riaditeľ tejto 
školy prijme na predprimárne 
vzdelávanie. riaditeľ spádovej 
MŠ je povinný prednostne pri-
jať na povinné predprimárne 
vzdelávanie deti s trvalým po-
bytom v obci a deti umiestnené 
v zariadení na základe rozhod-
nutia súdu.
dieťa môže plniť povinné pred-
primárne vzdelávanie mimo ob-
ce, v ktorej má trvalý pobyt, na 
základe rozhodnutia riaditeľa 
MŠ, do ktorej sa hlási.
dieťa, ktoré nemá trvalý po-
byt v Slovenskej republike, pl-
ní povinné predprimárne vzde-
lávanie v MŠ, ktorú určí orgán 
miestnej štátnej správy v škol-
stve. (red)

Čo ukázalo sčítanie z regionálneho hľadiska 
Koncom roku 2021 a začiatkom roku 2022 zverejnil Štatistic-
ký úrad SR ďalšie zo základných výsledkov Sčítania obyvate-
ľov, domov a bytov 2021. Medzicenzové porovnanie prinieslo 
najvýraznejšie zvýšenie obyvateľov s najvyšším ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním vo všetkých krajoch SR. Najvyš-
ší nárast počtu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním za-
znamenal Bratislavský kraj, kde počet vysokoškolsky vzde-
laných za posledných desať rokov vzrástol zo 157 678 v roku 
2011 na 228 362 v roku 2021, t. j. počet stúpol o 45% (takmer 
o 71-tisíc obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním).

Ďalšie výsledky ukázali, že 
95,8% obyvateľov je narode-
ných na Slovensku, mimo kra-
jiny sa narodilo 3,9% a u 0,3% 
obyvateľov bola krajina naro-
denia nezistená. Vo všetkých 
krajoch Sr bol podiel narode-
ných viac ako 93%. Najvyššie 
zastúpenie narodených mimo 
Sr mali obyvatelia s trvalým 
pobytom v Bratislavskom kraji 
6% a v Trnavskom kraji 4,1%, 
tretí najvyšší podiel narode-
ných mimo Sr pripadal na Ko-
šický kraj 3,9%. Až 99% oby-
vateľov s trvalým pobytom 

v Sr malo slovenskú štátnu 
príslušnosť. Bratislavský kraj 
sa dlhodobo vyznačuje vyšším 
podielom cudzincov ako os-
tatné kraje, čo dokazujú aj vý-
sledky SodB 2021. Bratislav-
ský kraj mal v rámci krajov 
Sr najvyšší podiel cudzincov 
2,7%. Trendom posledných 
desiatich rokov je nárast poč-
tu a podielu cudzincov s trva-
lým pobytom žijúcich v kra-
joch Sr. Najvýraznejší nárast 
za posledných desať rokov bol 
v BA kraji, kde sa počet cu-
dzincov s trvalým pobytom 

zvýšil z 5 264 v roku 2011 na 
19 569 v roku 2021. 
Bratislavský kraj je aj kraj 
s najvyššou intenzitou rozvo-
dovosti, v rámci Sr a aj v rám-
ci krajov mal najvyšší podiel 
rozvedených osôb (15,5%). Za 
desať rokov od sčítania v ro-
ku 2011 sa zmenila aj vzdela-
nostná úroveň obyvateľov Sr. 
V roku 2021 počet vysokoškol-
sky vzdelaných obyvateľov 
presiahol 1 milión obyvateľov 
(18,4%). Najpočetnejšou sku-
pinou v Sr naďalej zostávajú 
obyvatelia s úplným stredo-
školským vzdelaním s matu-
ritou (24,7%). Nasleduje sku-
pina obyvateľov s ukončeným 
učňovským vzdelaním bez ma-
turity (19,2%). Treťou skupi-
nou sú obyvatelia s VŠ. Podľa 
výsledkov je BA kraj krajom 
s vysokou koncentráciou vy-
sokých škôl, úradov, zahra-
ničných firiem, ktoré vyžadu-
jú pracovné pozície s vyšším 

vzdelaním. V rámci Sr mal 
BA kraj najvyšší podiel obyva-
teľov s vysokoškolským vzde-
laním (22,8%). 
regionálne rozdiely vo vzde-
lanostnej úrovni obyvateľ-
stva na úrovni krajov Sr sú 
zrejmé. Výrazne najvyšší po-
diel vysokoškolsky vzdela-
ných obyvateľov mal BA kraj 
31,7% a zároveň mal najnižší 
podiel obyvateľov so základ-
ným vzdelaním (11,6%). Po-
zitívnym trendom posledných 
desiatich rokov je zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne obyvate-
ľov vo všetkých krajoch Sr. 
Všetky spracované a zverej-
nené výsledky SodB 2021 sú 
k dispozícii na stránke www.
scitanie.sk až do úrovne obcí. 

(red, spracované podľa 
TS ŠÚ SR, Ing. Veroniky 
KRIŠKOVEJ, odbornej 

analytičky ŠÚ SR, 
a Jasmíny STAUDER, 

hovorkyňe pre SODB 2021)
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Investície: na čom aktuálne pracujeme
V predošlom vydaní MZ sme priniesli prehľad plánovaných inves-
tičných akcií, ktoré schválili mestskí poslanci a ktoré sa budú reali-
zovať v roku 2022. Medzičasom mesto ako objednávateľ realizovalo 
prvé verejné obstarávania na dodávateľov stavebných prác. Niekto-
ré investície aktuálne prebiehajú, iné budú čoskoro dokončené. 

Prístupová cesta 
na zberný dvor

Zberný dvor (na foto) sa čoskoro 
dočká nového prístupu. dlho oča-
kávaná rekonštrukcia tejto cesty je 

práve v procese realizácie, práce 
začali 7. februára 2022. Pôvodná 
zničená cesta je odstránená, z toh-
to dôvodu je Zberný dvoj dočasne 
zatvorený až do polovice marca 
2022. V rámci stavby je komplet-
ne odstránená panelová cesta spo-
lu s obrubníkmi, bude upravené 
a vyspádované podložie, vykopa-
ná odvodňovacia drenážna ryha 
a vybuduje sa celkom nová be-
tónová komunikácia. cesta bude 

mať po novom približne 87,5m, 
smerovo a polohovo sa komu-
nikácia nebude líšiť od súčasnej 
polohy. Nová komunikácia bude 
mať šírku 6m. Zhotoviteľ stavby 

duvystav s.r.o. Pezinok vybudu-
je stavbu za vysúťaženú cenu 51 
640 €.

Úprava spevnených 
plôch v aleji

Prvá etapa stavebných prác v lipo-
vej aleji začala v novembri 2021, 
ukončené budú v marci 2022. Bu-
duje sa predpolie cintorína s ko-
munikačným prepojením na obe 
strany dolnej ulice v kombiná-

cii materiálov prírodný kameň 
a mlatový povrch. Ďalej sa budú 
realizovať nové asfaltové odstav-
né plochy pre parkovanie, tiež 
odvodnenie formou dažďovej zá-
hrady a obnovenie kanalizačné-
ho potrubia. V rámci tejto etapy 
stavby budú vybudované aj tri no-
vé svetelné body. rekonštrukciu 
realizuje vysúťažený dodávateľ 
duvystav s.r.o. Pezinok v náklade 
144 471 €.

Chodník v Harmónii 
popri zastávke 

V harmónii pri autobusovej za-
stávke v smere do Modry–Krá-
ľovej bude doplnená časť chýba-
júceho chodníka. V rámci prác 
bude opravená asfaltová plocha 
zastávky a opravená jej základo-
vá doska. Na nový chodník v dĺž-
ke 48 m bude použitá zámková 
dlažba. Súčasťou prác je aj výme-
na cestných obrubníkov pri ceste 
iii/1087, doplnenie parkových ob-
rubníkov zo strany areálu hotela 
pod Lipou. Práce by sa mali začať 
15. 3. 2022. Stavbu v hodnote 43 
830 € realizuje víťaz obstarávania 
duvystav s.r.o. Pezinok.

Dobudovanie areálu 
na Piesku 

Vodná nádrž na Piesku sa v tomto 
roku dočká svojho dobudovania. 
Na mieste pôvodného bufetu bude 

vybudovaný nový bufet s terasou. 
Využitý bude súčasný dvojpod-
lažný murovaný objekt s využitím 
jestvujúcich pivničných priesto-
rov, stropná trámová konštrukcia 
bude prekrývať aj plochu prízem-
nej terasy pri bufete, v rámci streš-
nej konštrukcie bude vybudova-
ná terasa prístupná exteriérovým 
schodiskom. Ako sanitárne zaria-
denie bude slúžiť jednopodlažný 
mobilný sanitárny kontajner s hy-
gienickými zariadeniami osadený 
na upravenom teréne, pripojený 
na vonkajšie prípojky na inžinier-
ske siete: elektrina, voda, splaško-
vá kanalizácia a žumpa.
Stavebné práce bude realizovať 
víťaz verejného obstarávania Se-
mis s.r.o. Šamorín v náklade 190 
053 €. (red)

Systém polopodzemných kontajnerov
Problematika odpadov v Modre je neustále opakujúcou sa 
témou. Niekoľké miesta na sídliskách majú oplotené kontaj-
nerové stojiská. Na križovatke ulíc Vajanského a Hrnčiarska 
bolo vybudované uzamykateľné stojisko pre obyvateľov pri-
ľahlého bytového domu. „Mesto má v pláne vytvoriť aj ďalšie 
oplotené stojiská, vychádzajúc z predošlého monitoringu stavu 
danej lokality”, hovorí viceprimátor Marián Gavorník. 

Najhoršia situácia však trá-
pi obyvateľov okružnej ulice 
v harmónii, kde bývajú kon-
tajnery opakovane preplnené 
a znečisťované ich okolie. Pravi-
delné dočisťovanie plôch nepo-
stačuje. „Pre riešenie problému 
v Harmónii sme už skúsili viace-
ro možností. Žiaľ bez dlhodobej-

šieho efektu. Aj v tomto prípa-
de platí, že všetko je o ľuďoch. 
Často vidíme ako sa už na druhý 
deň po vývoze stáva toto miesto 
čiernou skládkou. Preto sme pri-
stúpili k rozhodnutiu vybudovať 
polopodzemné kontajnery”, do-
dáva Marián Gavorník. 
Ako ďalej prezradil, aktuálne 

prebieha štúdia realizovateľnos-
ti. V rámci nej sa uskutoční obh-
liadka súčasných stojísk za úče-
lom efektívneho návrhu nových. 
Ďalším krokom bude návrh cel-
kového počtu, skladby a vhod-
ných lokalít pre spracovanie 
projektovej dokumentácie pre 
výstavbu stojísk polopodzem-
ných kontajnerov, s dôrazom na 
vhodnú donáškovú vzdialenosť 
a počet obyvateľov daného úze-
mia. Nasledovať bude detailný 
popis riešenia polopodzemných 
kontajnerov, monitorovacieho 
systému i vhodného zabezpeče-
nia v oblasti zvozovej techniky.

Výhody
Medzi najdôležitejšie patrí 
zníženie zápachu, úspora 
miesta, zmenšenie objemu 
odpadu, ochrana proti vanda-
lizmu, separácia odpadu, čis-
tota v okolí. obsah kontaj-
nerov nie je možné opätovne 
vyberať, vďaka čomu zostáva 
okolitý priestor čistý a cenné 
druhotné suroviny na svojom 
mieste.

Zaujímavé čísla
• 66% úspora plochy v porov-
naní s bežnými kontajnermi
• 60% nádoby kontajnera je 
pod zemou
• o 83% menej vývozov opro-
ti bežným kontajnerom. (red) 

 Prevádzka 
zberného dvora

Prevádzka Zberného dvora na 
dolnej ulici 144 bude čoskoro 
opäť otvorená obyvateľom. Po 
rekonštrukcii prístupovej cesty 
bude dvor prevádzkovaný ako 
zvyčajne a to: pondelok – piatok 
od 11.00 do 17.00 h a v sobotu 
od 8.00 do 17.00 h.
(Pozn. red.: v januárovom vyda-
ní MZ bol nedopatrením uvede-
ný nesprávny začiatok prevádz-
kových hodín). (red)
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Vlani pribudli nové cesty aj chodníky, mesto 
investovalo do prípravy nových projektov
V odpočte hlavných aktivít mesta Modry za rok 2021 dominujú investície do 
opráv ciest, chodníkov, základných a materských škôl, ale aj projektových doku-
mentácií pre nové projekty.

Nové zastávky, cesty aj chodníky
Čakanie na autobus v lokalite Zochova chata 
spríjemní návštevníkom nová zastávka (foto 
1). Pred nepriazňou počasia ich schová drevená 
konštrukcia s prestrešením valbovou strechou 
s vikiermi. Súčasťou stavby je novovybudova-
ná spevnená plocha nástupiska autobusovej za-
stávky vrátane chodníka a priechodu pre chod-
cov. Výška investície je 36 673 eur.
Aj zastávka v harmónii prešla renováciou. 
Pôvodnú drevenú konštrukciu prístrešku 
mesto odstránilo, pribudli nové drevené stĺpy, 
sedlová strecha s vikierom vrátane oplechova-
nia spolu vo výške 10 685 eur.
Na Komenského ulici sa v ii. etape opravil 
ďalší úsek vozovky, chodníky, parkovacie aj 
spevnené plochy, priechody pre chodcov pre-
šli bezbariérovou úpravou. Výška investície je 
49 575 eur.
hrnčiarska ulica má novú vozovku komuni-
kácie, nový chodník ležiaci v zeleni pred by-
tovým domom aj príjazdové chodníky k jed-
notlivým vchodom a vyznačené parkovacie 
miesta. Mesto investovalo 140 468 eur. 
V rámci rekonštrukcie plynových rozvodov 
v réžii SPP sa podarilo obnoviť 175 m asfal-
tového chodníka na družstevnej ulici a 125 m 
dláždeného chodníka na Baštovej ulici (foto 2) 
spolu v cene približne 12 000 eur vďaka spo-
lupráci a vzájomnej koordinácii prác.
Počas rekonštrukcie predajne Lidl v Modre 
vybudovala spoločnosť v spolupráci s mestom 
Modra nové parkovacie státia s vegetačnou 
dlažbou vo vnútrobloku na Komenského uli-
ci (foto 3). 
Oplotené stojisko na Vajanského sa podarilo 
vybudovať v spolupráci a s finančnou pomocou 
4000 eur z Malokarpatskej komunitnej nadácie 
revia, mesto prispelo čiastkou 2000 eur. Sto-
jisko je uzamknuteľné a obyvatelia bytových 
domov ho môžu využívať komfortne a adresne. 

Nevyhnutné opravy 
v školách aj škôlkach

Materská škola Kalinčiakova už má po kom-
pletnej rekonštrukcii strechy dvojvrstvovou 
krytinou z asfaltových pásov vrátane streš-
ných zvodov, zateplenia aj lokálnych opráv 
fasády. Výška investície: 60 715 eur.
Podarilo sa tiež kompletne zrekonštruovať so-
ciálne zariadenie v Materskej škole SNP vrá-
tane vybudovania samostatného Wc pre pe-
dagogický personál. opravy stáli 9 804 eur. 
Ďalšia rekonštrukcia sociálnych zariadení pre 

deti a pedagogický personál vrátane rozvodov 
a sanity prebehla v Materskej škole Sládkovi-
čova. V prvej etape bolo nevyhnutné zrekon-
štruovať poškodené kanalizačné potrubie pod 
budovou školy, ktoré už bolo v havarijnom 
stave. rekonštrukcia stála 69 213 eur. 
V druhej etape sa opravila zvyšná časť kanali-
zácie bezvýkopovou metódou s pomocou sa-

načného rukáva. Výška investície: 5 748 eur.
V havarijnom stave bolo aj vodovodné po-
trubie v Základnej škole Vajanského, v rámci 
rekonštrukcie sa podarilo opraviť aj rozvody 
vody v budove a opraviť obklady a sanitu vo 
výške 22 216 eur. Väčšia časť a to 13 940 eur 
bola financovaná z príspevku z Ministerstva 
školstva Sr. 

Drobná architektúra 
na Zochovej chate

centrálny priestor so sprchou a pitnou fon-
tánkou vrátane chodníka a info panela je 
pekne upravený. Na zábradlí okolo výva-
riska sú pripevnené stojany na bicykle a pre 
fanúšikov plážového volejbalu je priprave-
né pieskové ihrisko. Práce boli z väčšej čas-
ti financované vďaka podpore darcovského 
programu Philip Morris international v Na-
dácii Pontis v objeme 62 000 eur.

Kondenzačné kotly 
pre Kino Mier

V kotolni Kina Mier bola nainštalovaná no-
vá technológia (kondenzačné kotly) a prislú-
chajúce zariadenia. Spolu s rekonštrukciou 
priestorov kotolne predstavovala výška in-
vestície 19 993 eur. 

Fo
To

: Z
U

ZA
N

A
 T

ic
h

á
Fo

To
: L

U
c

iA
 M

A
N

d
iN

c
o

V
á



5
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Verejné osvetlenie na Vŕškoch
V roku 2021 mesto realizovalo rekonštruk-
ciu osvetlenia na uliciach: Kellenbergerova, 
Jesenského, Kollárova, Fraňa Kráľa, hečko-
va a na časti ulíc Sokolská a Sládkovičova. 
Mesto do týchto rekonštrukcií investovalo 
120 571 eur.

Nové priestory pre 
mestské verejné služby

V areáli starej mestskej kotolne na dolnej uli-
ci pri zbernom dvore sa podarilo komplexne 
obnoviť halu (niekdajší sklad uhlia) a príze-
mie administratívnej časti. celkové nákla-
dy na túto prvú etapu obnovy predstavovali 
takmer 292 000 eur bez dPh. 

Mestské opevnenie 
Vlani sa podarilo opraviť pod dohľadom pa-
miatkarov ďalší úsek hradieb. Zhotoviteľ úse-
kov v časti Kurtiny č. 5 spoločnosť incorpo-
rated, s.r.o. domurovala vyše 23 m3 muriva 
a vyškárovala takmer 77 m2 hradieb. Z rezor-
tu kultúry sme získali dotáciu 12 tis. eur (9 tis. 
eur na obnovu hradieb a 3 tis. eur na archi-

tektonicko-historický výskum hornej brány.) 
Mesto spolufinancovalo projekt sumou 1600 
eur. 

Obnova pamätníka oslobodenia
Pamätník padlým v ii. svetovej vojne v parku 
pred Kd Ľ. Štúra už potreboval rekonštruk-
ciu. Poškodený mramor je preč, pôvodný mo-
nolit je zastabilizovaný, podstavec pamätníka 
dostal nové mramorové obloženie. V rámci 
prác bola medzi prírodný obklad a betón na-
nesená hydroizolácia. hlavná časť pamätní-
ka je kompletne vyčistená a písmo citátu na 
zadnej strane vyretušované. Mesto Modra 
získalo na rekonštrukciu finančný príspevok 
z Ministerstva vnútra Sr vo výške 7 200 eur. 

Renovácia ďalšej časti 
mestskej knižnice

Pôvodný vchod do knižnice nahradil nový, 
ktorým môžu návštevníci vstúpiť priamo do 
centrálnej miestnosti cez veľké dvojkrídlové 
dvere. Pribudol nový obslužný pult, nové od-
delenie odbornej literatúry a nové pohodlné 
pracovné miesto s prístupom k užívateľské-

mu počítaču. rekonštrukciu knižnice z verej-
ných zdrojov finančne podporil Fond na pod-
poru umenia. 

Novinky na detských ihriskách
Na lúke otčenáške v harmónii pribudli no-
vé hojdačky „Spring” a „Swing“, aj úplne 
nová zostava „climboo” pre deti vo veku 7 
až 16 rokov. Na ihrisku za domami na Tr-
navskej ulici v Modre–Kráľovej (foto 4) sa 
môžu deti vo veku 1 až 8 rokov tešiť z novej 
preliezky „Wooden“ a detí od 3 do 14 rokov 
zas na gymnastickú multifunkčnú zostavu. 
Nové hracie prvky spolu s bezpečnostnými 
dopadovými plochami boli osadené aj na 
ihrisku na Podhorskej ulici v Modre. cel-
ková investícia na všetkých ihriskách bola 
25 816 eur s podporou 10 000 eur z Nadácie 
EPh pre ihrisko na Podhorskej ulici.

Výsadba v meste aj v chotári
Záhony trvaliek na jar rozkvitnú na verej-
ných priestranstvách v Modre aj na Kráľo-
vej. Pri súsoší Ľ. Štúra rozkvitol ešte vlani 
záhon ruží a pri buste Samuela Zocha za-
sa hortenzie. Vlani bolo vysadených 16 no-
vých stromov v meste Modra a 15 stromov 
na Piesku so závlahovými vakmi. Pri zasta-
veniach na Kalvárii sú vysadené mandle, na 
Zochovej chate pribudli slivky a čerešňa. 
Postupnou výsadbou za posledných 7 ro-
kov meste a v chotári pribudlo tisíc vzrast-
lých stromov. 
Podarilo sa opraviť a predĺžiť aj lávku pri 
observatóriu s finančnou podporou Brati-
slavského samosprávneho kraja vo výške 
3000 eur. 

Spracované projektové 
dokumentácie v roku 2021

• vybudovanie chodníka v centre harmó-
nie s prípravou na vybudovanie prístrešku 
autobusovej zastávky, 
• rekonštrukcia komunikácie na zberný 
dvor, 
• úprava spevnených plôch v lipovej aleji 
1. etapa,
• vybudovanie bufetu a sociálnych zariade-
ní v areáli nádrže na Piesku,
• vybudovanie Envirocentra Šatlavárky 
v Kráľovej, kde sa mesto uchádza o finan-
covanie z externých zdrojov,
• rekonštrukcia mestskej vily na Piesku, 
• vybudovanie cyklotrasy Vinosady – 
Modra – dubová.
Vlani tiež boli spracované aj projektové do-
kumentácie pre Kultúrny dom v Modre na 
realizáciu niekoľkých investičných akcií:
akustické opatrenia pre veľkú sálu, projekt 
vzduchotechniky, projekt úžitkového osvet-
lenia, projekt osvetlenia javiska, projekt 
modernizácie kotolne.
 Zuzana TICHÁ
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Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZUŠ
Mesto Modra podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy v Modre.

Kvalifikačné 
predpoklady

V zmysle § 39 zákona č.138/2019 
Z. z.o pedagogických a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení od 1. 1. tohto ro-
ku činnosť vedúceho pedagogic-
kého zamestnanca môže vykoná-
vať ten, kto spĺňa: 
• kvalifikačné predpoklady na 
výkon pracovnej činnosti v prís-
lušnej kategórii a v podkategórii 
pedagogického zamestnanca ale-
bo v príslušnej kategórii odborné-
ho zamestnanca – podľa § 9 ods. 
1 písm. a) zákona v spojení s § 11 
a § 13 zákona – t.j. najmenej vyš-
šie odborné vzdelanie, v zmysle 
vyhlášky MŠVVaŠ Sr č. 1/2020 
Z. z. o kvalifikačných predpokla-
doch pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov,

• podmienky zaradenia do karié-
rového stupňa samostatný peda-
gogický zamestnanec alebo sa-
mostatný odborný zamestnanec 
– podľa § 29 zákona,
• Najmenej 5 rokov pedagogic-
kej činnosti ku dňu uskutočnenia 
výberového konania podľa § 3 
ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. štát-
nej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,
• ďalej bezúhonnosť (§ 9 ods. 1 
a § 15 zákona), zdravotná spô-
sobilosť (§ 9 ods. 1 a § 16 záko-
na), ovládanie štátneho jazyka (§ 
9 ods. 1 a § 17 zákona), spôso-
bilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu (§3 ods. 1 písm. a) zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v zne-
ní neskorších predpisov).

Ďalšie požiadavky
Znalosť príslušných legislatív-
nych noriem v oblasti školstva, 
riadiace a organizačné schop-
nosti, spoľahlivosť a flexibilita, 
precíznosť a presnosť, znalosť 
práce s Pc (Word, Excel, inter-
net).

Doklady k prihláške
Žiadosť o zaradenie do výbero-
vého konania, kópie dokladov 
o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní, profesijný štruktúrovaný 
životopis, potvrdenie o dĺžke 
výkonu činnosti pedagogického 
zamestnanca, čestné vyhlásenie 
o splnení predpokladu bezúhon-
nosti podľa § 15 ods. 1 zákona, 
lekárske potvrdenie o zdravot-
nej spôsobilosti, písomný ná-
vrh koncepcie rozvoja školy, 
písomný súhlas uchádzača so 
spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového konania 
v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Platové podmienky
Platové podmienky v súlade 
so zákonom č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

Podanie prihlášky
Poštou na adresu Mestský úrad 
Modra, dukelská 38, 900 01 
Modra. Pre účely riadneho do-
ručenia prihlášok je rozhodujúci 
dátum ich doručenia a nie odos-
lania (podania na pošte) alebo 
osobne do podateľne Mestského 
úradu Modra na adresu Štúrova 
59, 900 01 Modra.
dátum podania žiadosti: do 7. 3. 
2022 do 14.00 hod.
Povinné označenie obálky: 
„VÝBEroVÉ KoNANiE na 
riaditeľa/riaditeľky Základnej 
umeleckej školy, Štúrova 54 – 
NEoTVárAŤ“

Výberové konanie
Uchádzačom, ktorí splnia uve-
dené podmienky bude termín 
a miesto výberového konania 
oznámený písomne (najmenej 7 
dní pred jeho uskutočnením).

(red, msú)

Anketa Športovec mesta Modry za rok 2021
Nominácie zasielajte do 18. marca
Komisia školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľ-
stve mesta Modry vyzýva športové kluby a združenia podpo-
rujúce športovú aktivitu detí a mládeže v meste Modra, aby 
sa zapojili do ankety Športovec mesta Modry za rok 2021. 
Toto ocenenie je výbornou príležitosťou pre kluby a športo-
vé združenia ako zviditeľniť svoju činnosť, úspechy jednot-
livcov či družstiev, pritiahnuť pozornosť nových športových 
nádejí a rozšíriť tým aj svoju fanúšikovskú základňu.

Na základe platných nominá-
cií športových klubov a združení 
bude hlasovaním členov komisie 
určené poradie v jednotlivých ka-
tegóriách. Po zverejnení nomino-
vaných športovcov/družstiev bu-
de umožnené verejnosti zúčastniť 
sa internetového hlasovania v ka-
tegórii Najpopulárnejší športovec 
mesta Modry za rok 2021. Komi-
sia školstva, mládeže a športu pri 
MsZ v Modre bude vyberať z ná-
vrhov nominovaných v nasledov-
ných kategóriách:

1. Najlepší športovec – senior 
2. Najlepšia športovkyňa – senior 
3. Najlepší mládežnícky špor-
tovec/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 (junio-
ri, dorastenci) 
8. Najlepší Modran pôsobiaci 
mimo mesta Modry

Podmienky 
nominácie (návrhu)

Formulár nominácií k vyplneniu 
je zverejnený v prílohe na web 
stránke www.modra.sk pod ná-
zvom „dotazník“ a informácie 
nájdete aj na facebookovej strán-
ke mesta Modry. Nominácie spo-
lu so všetkými potrebnými údaj-
mi zasielajte do 18. marca 2022 
(vrátane) na e-mailovú adresu: 
michaela.galovicova@msumod-
ra.sk, odovzdajte osobne v po-
dateľni MsÚ v Kancelárii prvé-
ho kontaktu na Štúrovej 59 alebo 
poštou na Mestský úrad Modra, 
dukelská 38, 900 01 Modra.
Spracované nominácie budú 
zverejnené na webovej stránke 
mesta www.modra.sk, kde bude 
spustené internetové hlasovanie 
v kategórii Najpopulárnejší špor-
tovec mesta Modry za rok 2021 

s nasledovnými pravidlami:
• Časové vymedzenie verejné-
ho hlasovania bude zverejnené 
v mesiaci marec.
• hlasovanie pre vybraného 
športovca je obmedzené na je-
denkrát denne (24 hodín) z jed-
nej iP adresy, hlasovanie viac 
ako 1x denne z jednej iP adresy 
sa bude považovať za neplatné.
• Za platné sa považujú všetky 
hlasy poslané v dodržanom hla-
sovacom období (bod 1) a záro-
veň rešpektujúce interval hlaso-
vania (bod 2).
• Víťazom internetového hla-
sovania v kategórii Najpopulár-
nejší športovec mesta Modry za 
rok 2021 sa stáva športovec ale-
bo družstvo s najvyšším počtom 
overených platných hlasov.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra
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Benefity ZŠ Vajanského
Základná škola Vajanského v Modre ponúka v rámci vyučova-
nia niekoľko benefitov pre žiakov, do ktorých sa môžu zapojiť 
počas ich školského života. Jedným z nich je nepochybne obľú-
bený intenzívny kurz anglického jazyka s „native speakerom“. 
Lektorom týždňového kurzu je učiteľ, pre ktorého je angličtina 
rodným jazykom. Konverzačné kurzy TalkTalk sú organizované 
v dvoch skupinách pre žiakov 6. – 9. ročníka. Intenzívna 5 hodi-
nová výuka denne dá deťom určite zabrať, ale nadšené reakcie 
účastníkov potvrdzujú, že takéto aktivity majú zmysel. 

„Podpora umeleckých talentov 
je ďalším benefitom našej školy. 
Deti sa pod vedením skúsenej pe-
dagogičky Bc. Lýdie Markovičo-
vej zapájajú do celoslovenských 
výtvarných a umeleckých súťa-

ží. Nasledujúce fotografie sú prí-
pravou na umeleckú súťaž Talent 
– umenie – kumšt organizovanú 
Súkromnou školou umeleckého 
priemyslu Hodruša Hámre, kde 
sme v minulom roku získali po-

predné ocenenia poroty“, hovorí 
riaditeľka ZŠ Marcela Pechová. 
Okrem toho sa deti radi zapája-
jú aj do rôznych ďalších súťaží 
a olympiád. „Aj na tomto mieste 
gratulujeme víťazom a úspešným 
riešiteľom okresných kôl olympi-
ád. V matematike je to Sára Sige-
tyová, Tereza Dragunová, Rebeka 
Kajanová, Tatiana Tvarožková, 
Alexander Moroz, Samuel Važan. 

V biológii postupuje do krajského 
kola Sofia Ercsényová a v dejepi-
se sú úspešnými riešiteľmi Alexan-
dra Zubajová a Jakub Hollan“. 
Všetky ďalšie informácie o ško-
le nájdete na www.zsvajanske-
ho.edupage.org. (red, mp)

Na fotografii: britský lektor 
Mark Hurst a žiaci ZŠ Vajanské-
ho 93.

Na budove gymnázia je externý defibrilátor
Gymnázium K. Štúra dostalo 
do daru, v rámci spolupráce 
s oZ Záchrana, externý de-
fibrilátor (AEd). Automatický 
externý defibrilátor pomáha 
pri oživovaní človeka v prí-
padoch náhleho zlyhania srd-
ca. Je umiestnený v špeciálnej 
skrinke na obvodovej stene 

budovy pri vchode do gymná-
zia, ktorú zabezpečil zriaďo-
vateľ školy Bratislavský sa-
mosprávny kraj. 
Vďaka zrozumiteľným po-
kynom sa stáva kardiopul-
monálna resuscitácia (KPr) 
jednoduchšia aj pre laikov, 
pre ktorých je prístroj určený 

a zvyšuje sa tým aj šanca na 
záchranu ľudského života.
V prípade použitia prístroja 
vždy volajte linku 155!
„Veríme, že defibrilátor v prí-
pade potreby pomôže zachrá-
niť ľudský život v našom meste 
a okolí. Touto cestou chceme 

poďakovať OZ Záchrana za 
darovanie prístroja a nášmu 
zriaďovateľovi za poskytnu-
tie finančných prostriedkov na 
zakúpenie skrinky, v ktorej je 
prístroj umiestnený”, uvied-
la riaditeľka GKŠMo danica 
Grnáčová. (red)

Projekt Moduly
do pilotného projektu MŠV-
VaŠ Sr Moduly – inovatívne 
formy vzdelávania na hodi-
nách telesnej výchovy sa za-
pojila aj ZŠ Ľ. Štúra. cieľom 
programu je priniesť do vy-
učovacieho procesu inšpira-
tívny obsah a ukázať žiakom, 
ako aktívne tráviť voľný čas. 
Prvá fáza projektu je zamera-
ná na skvalitnenie hodín teles-
nej výchovy na 1. stupni. V de-
cembri niekoľko takých hodín 
absolvovali aj žiaci našej ško-
ly. Pod vedením vyškoleného 
trénera zo Športovej akadémie 

Mateja Tótha si deti užili spo-
jenie pohybu so zábavou. ho-
diny boli zamerané na rozvoj 
bežeckej rýchlosti, reakčnej 
a akceleračnej rýchlosti, rov-
novážnej schopnosti, koordi-
nácie a priestorovej orientácie 
s využitím gymnastických cvi-
čebných tvarov a športových 
hier. Vzhľadom na nepriazni-
vú pandemickú situáciu, ktorá 
zasiahla aj školy, bude projekt 
pokračovať po jej zlepšení. Už 
teraz sa tešíme, pretože pohyb 
prináša radosť, šťastie a zdra-
vie. (ms)
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Obchodná akadémia bude učiť jeden 
predmet v angličtine
Obchodná akadémia v Pezinku má pre deviatakov pripravenú 
novinku. Je ňou predmet manažment v anglickom jazyku, kto-
rý sa bude vyučovať od druhého ročníka. Je to žiadaná zmena, 
vychádzajúca z potrieb absolventov školy a z dopytu rodičov.

Angličtina je dnes dominujúcou 
podmienkou na trhu práce a pre 
potreby manažmentu obzvlášť. 
Nielen budúci manažéri a eko-
nómovia, ale aj pracovníci v ces-
tovných kanceláriách či v ad-
ministratíve sa pri svojej práci 
stretávajú s anglickými pojmami. 
obchodná akadémia mala vždy 
pripravených absolventov pre 
prax, a tak nechce ani jazykovú 
prípravu zanedbať. Vstup do Eu-
rópskej únie umiestnil schopnosť 
vyjadrovať sa v cudzom jazyku 
a chápať anglické odborné pojmy 
na prvé priečky podmienok pri-
praveného absolventa.

Ako to bude na Ob-
chodke fungovať? Veľ-
mi zaujímavo! Teore-
tická časť manažmentu 
sa pre dôkladné pocho-
penie problematiky bu-
de vyučovať v sloven-
skom jazyku a všetky 
praktické prípady, kde 
manažment nutne po-
trebuje zvládnuť ko-
munikáciu, tvorivosť či 
tímovosť, zastreší „ma-
nagement“ bez výni-
miek, so skúsenou ma-
nažérkou a jazykárkou 
– novou pani učiteľkou.

„Chcela by som, aby sa deti ne-
museli učiť veľa teórie, no napriek 
tomu, aby sa toho veľa naučili,“ 
hovorí Mgr. Jana hladká. „Bu-
dem sa snažiť o to, aby sa deti na 

hodinách anglického manažmentu 
cítili príjemne, aby sa nebáli po-
vedať názor, vyjadriť nadšenie či 
prekvapiť tvorivosťou.“
Pani učiteľke želáme veľa dob-
rých žiakov a všetkým budúcim 
deviatakom držíme palce pri vý-
bere tej správnej strednej školy, 
ktorá ich bude ovplyvňovať celý 
život. (oa)

Žiaci vinárskej školy včelária
Podporiť rozvoj slovenského včelárstva výchovou mladých 
včelárov v Malokarpatskom regióne sa rozhodla aj Stredná 
odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre, založením vče-
lárskeho krúžku. Žiakov s tajomstvami včelárenia oboznamu-
jú Mgr. Jarmila Moravčíková a pán Zdeno Svoboda.

Skôr ako sme sa rozhodli cho-
vať včielky, vybrali sme im 
priestor na školskom pozem-
ku. Ten žiaci upravili, aby bol 
vhodný pre chov včiel. Plný 
elánu odburiňovali a vyrovná-

vali terén. Škola zakúpila úle 
a betónové podstavce, na ktoré 
sme položili úle – ležany. ošet-
rili sme ich náterom a boli pri-
pravené na osadenie včiel. 
Koncom minulého školské-

ho roka žiaci do každého úľa 
osadili včeliu rodinu. Priamo 
v teréne boli oboznámení so 
životom včiel v úle. Názorný-
mi ukážkami rozoznávali včely 
robotnice od trúdov a usilovne 
hľadali matku. V tomto škol-
skom roku chceme do nášho 
ovocného sadu prilákať nielen 
naše včielky, ale aj iné opeľo-
vače. Vyrobili sme tri domčeky 
pre včely samotárky, ktoré pre-

letujú z kve-
tu na kvet, aby 
sa napili nek-
táru a nazbie-
rali peľ. Patria 
medzi dôleži-
té opeľovače. 
N a v š t e v u j ú 
kvety aj v ne-
p r i a z n i v o m 
počasí, nepre-
káža im vietor, 
dážď, chlad-
nejšie počasie. 
Síce nevyrá-
bajú med, ale 
ich opeľovanie 
v našom ovoc-

nom sade je pre zvýšenie pro-
duktivity ovocia veľmi dôleži-
té. Boli by sme radi, keby sa 
u nás udomácnil aj drevár fialo-
vý – veľká čierna včela podob-
ná čmeliakovi. Patrí tiež medzi 
zákonom chránené opeľovače.
Včelársky rok začína jeseňou 
podobne ako školský rok. Tá 
je dôležitá, pretože sa rodiny 
včiel musia zakrmovať cukro-
vým roztokom, aby prežili zi-
mu. Tento čas je najdôležitejší 
pre včelára – preliečuje rodi-
ny, zabraňuje tým uhynutiu je-
dincov, alebo celého včelstva. 
Pred zimou sme sa preto veno-
vali príprave na prezimovanie, 
žiaci sa naučili ako včely zakr-
movať a preliečili všetky včelie 
rodiny.
Aké sú ďalšie plány mladých 
včelárov? chystáme sa vyrá-
bať nové rámiky a rôzne vče-
lie produktu. Popri praktických 
skúsenostiach sa chceme zdo-
konaľovať aj v teoretických 
vedomostiach v oblasti včelár-
stva.

Jarmila MORAVČÍKOVÁ, 
vedúca včelárskeho krúžku 
pri Strednej odbornej škole 
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Budúce kaderníčky 
Stredná odborná škola podnikania a služieb zorganizovala 
koncom januára pre svoje žiačky z odboru kaderník ročníko-
vú súťaž. Uskutočnila sa v školskom kaderníctve na Komen-
ského ulici v Pezinku, kde sa žiačky pripravujú po praktickej 
stránke na svoju pracovnú budúcnosť.

V ročníkovej súťaži sa „bojova-
lo“ v dvoch kategóriách: „vodo-
vá ondulácia – natáčanie na na-
táčky“ pre žiačky prvého ročníka 
a „spoločenský účes“ pre žiačky 
tretieho ročníka. Táto súťaž je mi-
moriadnou príležitosťou pre po-
rovnanie vlastných síl a schop-
ností a pre tretiačky aj prípravou 
na záverečné skúšky. Sú to záro-

veň cenné skúsenosti do života, 
ktoré môžu otvoriť bránu novým 
nápadom, aj vysnívaným pracov-
ným príležitostiam. Bude na nich, 
ako sa k tejto šanci postavia, ako 
ju uchopia a ako im pomôže pre-
raziť vo svete krásy a vlasového 
umenia.
rovnakú šancu majú aj tohtoroční 
deviataci. Aj pre nich škola opäť 

otvorí tri žiadané odbory: kuchár 
(aj s maturitou), čašník (s maturi-
tou) a kaderník. Všetci žiaci, ktorí 
snívajú svoj kariérny sen v týchto 

odboroch, sa môžu informovať na 
stránke www.soskompk.sk alebo 
osobne na telefónnom čísle 033/ 
642 34 10. (sš)

Pozor na krádeže bicyklov
V uplynulom období bolo v Modre zaznamenaných niekoľko 
krádeží bicyklov. Dôležité je preto dôkladne si zabezpečiť tak 
bicykel ako aj miesto jeho odloženia. V neposlednom rade ne-
umožniť vstup do bytových domov cudzím osobám. Práve toto 
býva často dôvodom, pre ktorý sa krádeže dejú. 

otvorené vchodové dvere umož-
ňujú vstúpiť do priestorov 
vlastníkov bytov a spoločných 
priestorov práve niekomu, kto si 
vopred bicykel vytipoval. „Štát-
na aj mestská polícia zazname-
náva z času na čas takého krá-
deže. V poslednej dobe ich bolo 

niekoľko, preto je na mieste vy-
zvať občanov, aby boli ostražitej-
ší a určite aj všímavejší. Voči se-
be a voči svojmu okoliu. Určite je 
na mieste mať riadne uzamknutú 
vchodovú bránu a nevpúšťať do 
priestorov cudzie osoby, o kto-
rých nič nevieme. Tiež je vhodné 

mať bicykel opatrený kvalitným 
zámkom a ak je bicykel drahší, 
tak mať k nemu aj potrebné do-
klady o kúpe. Rovnako dôležité 
je si vyberať z tašky na bicykli 
rôzne osobné alebo cenné veci“, 
upozorňuje Stanislav Straka, ná-
čelník MsP Modra. 
Polícia všeobecne radí cyklis-
tom, aby v prípade, ak sú viacerí 
v skupinke a rozhodnú sa počas 
túry dať si prestávku, nenecháva-
li svoje bicykle bez dozoru. Aj tu 
býva častá príležitosť, ktorá robí 

zlodeja. Časté sú krádeže na ob-
jednávku, preto by sme si mali 
dávať pozor na kúpu veľmi lac-
ného bicykla, ktorého sa chce 
predajca pomerne rýchlo zbaviť. 
Nech však urobíme čokoľvek, 
krádeži bicykla sa nikdy úpl-
ne nevyhneme, preto je vhodné 
myslieť aj na ochranu v podobe 
kvalitného poistenia. Ak ste zisti-
li, že vám niekto ukradol bicykel, 
je potrebné, aby ste na miesto pri-
volali políciu, ktorá s vami spíše 
zápis. Nezabudnite si vypýtať od 
svedkov aj kontakt. Všetky zhro-
maždené informácie odovzdajte 
polícii. (red)

Názor

Nie iba Covid zostane 
pandémiou tohto sveta
Kompostovateľné vrecká na 
kuchynský odpad sú k dispozí-
cii v turistickej info kancelárii. 
dvere sú hneď oproti Kancelá-
rie prvého kontaktu (pozn. red. 
Štúrova 59). A vrecká sú zdar-
ma. Ste na prechádzke, zájdite 
si po ne! Venčíte psa? Zastav-
te sa tu cestou, veď je to také 
jednoduché. Napriek tomu na-
chádzam v hnedom plastovom 
odpadkovom koši pre odpad 
z kuchyne síce zvyškové potra-
viny, no v plastových vreckách. 
Ako sa môže takto „vytriedený 
bioodpad“ premeniť na kvalit-
ný kompost? Že môže? Nech 

sa páči, pohnojte si ním vlastnú 
záhradu. 
Milí spoluobčania, jednu sveto-
vú pandémiu tu už máme. hoci 
vznikla niekoľko tisíc kilomet-
rov od našich domovov, týka 
sa nás bezprostredne. Ako dl-
ho budeme ignorovať zdvihnu-
tý ukazovák prírody? Aj takým-
to „nepatrným“ nezodpovedným 
správaním k životnému prostre-
diu, prispievame k ďalšej sveto-
vej katastrofe a je úplne jedno, na 
ktorej časti zemegule k takýmto 
prehreškom dochádza. Príroda 
nám to opäť spočíta bez rozdielu. 
Zo súčasnej pandémie máme ešte 

východisko. Vakcínu. Ak si však 
seriózne nezačneme vážiť a chrá-
niť životné prostredie doslova 
ako oko v hlave, príroda nám už 
ďalšiu šancu v podobe vakcíny 
nedá. Iveta ANKU,

obyvateľka Modry 

K zberu 
kuchynského odpadu

Čo sa týka kompostovateľných 
vreciek na kuchynský odpad na-
ďalej sú pre obyvateľov k dis-
pozícii v kancelárii prvého kon-
taktu na Štúrovej 59, kontaktnou 
osobou je Jakub Malík. Vrecká 
sú k dispozícii zdarma. 
„V úvodnej fáze informovania 
o téme novozavedeného zbe-
ru kuchynského odpadu rozda-
lo mesto Modra niekoľko tisí-
cok kompostovateľných vreciek 
určených na odpad z kuchyne. 

Popri tom však prebehla aj in-
formácia, že je možné zvyš-
né nespotrebované potraviny 
a potraviny po záruke vložiť do 
hnedého kontajnera na kuchyn-
ský odpad aj v originálnych 
plastových obaloch. Zozbiera-
ný kuchynský odpad putuje do 
bioplynovej stanice, ktorá dis-
ponuje zariadením prispôsobe-
ným na odstránenie obalového 
materiálu, ktorý putuje na ďal-
šie svoje zhodnotenie. Samotný 
kuchynský odpad bez obalov sa 
v zariadení pomelie a putuje na 
zhodnotenie do bioplynovej sta-
nice. V každom prípade je dô-
ležité, aby sme zbytočne neplyt-
vali potravinami a nevytvárali 
tak odpad“, vysvetľuje Katarína 
ružeková Poltárska z referátu 
odpadového a vodného hospo-
dárstva mesta Modry. (red)
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Staň sa Malokarpatským slávikom
Organizátori Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpat-
ské osvetové stredisko v Modre opäť, ako každý rok, pripra-
vujú pre milovníkov spievania súťaž populárnej piesne ama-
térskych spevákov Malokarpatský slávik 2022.

cieľom súťaže je podpora záuj-
movo-umeleckej činnosti, vy-
hľadávanie nádejných talentov 
a dať 
možnosť talentovaným spevá-
kom prezentovať sa na verej-
nosti. do súťaže sa môže pri-
hlásiť 
každý vo veku od 10 rokov, hor-
ná veková hranica nie je obme-
dzená. Pri výbere piesní z hľa-
diska
dramaturgie organizátor od-
porúča výber – jedna pieseň 
v rýchlejšom a druhá v poma-
lom tempe.
Súťažné piesne treba interpreto-
vať bez textovej predlohy. ob-
lečenie súťažiacich by malo byť
adekvátne súťažnej atmosfére, 
repertoáru.
Podmienkou účasti v súťaži 
je povinnosť zúčastniť sa vý-
berového konkurzu, ktorý sa 
uskutoční 6. 5. 2022 v Kul-
túrnom dome v Budmericiach 
(bez účasti verejnosti, okrem 
sprievodu – rodičov, pedagó-
gov). Súťažné finále sa bude 7. 

5. 2022 v areáli Budmerického 
kaštieľa ako súčasť programu 
podujatia „Budmerická fazulo-
vica“ pred obecenstvom a po-
zvanými média-
mi. Ubytovanie 
na základe pri-
hlášky zabezpečí 
v Budmericiach 
organizátor, pla-
tí súťažiaci. do 
výberového kon-
kurzu si uchád-
zači pripravia dve 
súťažné piesne zo 
žánrovej oblasti 
populárnej hud-
by. iný žáner nie 
je predmetom sú-
ťaže. do finálové-
ho galaprogramu 
postúpi maximál-
ne 25 interpretov 
vybraných odbornou porotou. 
Vlastná tvorba je vítaná! 
Novinkou je, že podmienkou 
účasti je: jedna pieseň musí 
byť slovenská. Pri interpretácii 
v iných jazykoch sa bude vy-

žadovať správna výslovnosť. 
Každý súťažiaci môže mať 
vlastný hudobný sprievod (po-
trebný hudobný nástroj si in-
terpret zabezpečí individuálne), 
podkladovú melódiu na cd, 
USB (bez spevu).
Súťaží sa vo vekových kategó-
riách: i. kategória 10 – 13 roč-

ní, ii. kategória 14 – 18 roční, 
iii. kategória 19 – 30 roční, iV. 
kategória 31 – neobmedzene, V. 
kategória – vlastná tvorba.
Podmienkou účasti vo výbe-
rovom konkurze je vyplnenie 

a odoslanie prihlášky do 5. 
apríla 2022 na adresu Malo-
karpatské osvetové stredisko, 
horná 20, 900 01 Modra ale-
bo mailom na mladenovova@
moska.sk a zaplatenie nomi-
načného poplatku 20,-€. Platí 
sa bankovým prevodom alebo 
poštovou poukážkou na účet 
Malokarpatského osvetového 
strediska v Modre, iBAN: SK 
81 8180 0000 0070 0047 1939, 

VS: 052022 do poznámky 
uveďte meno účastníka. Kópiu 
doklad o zaplatení nominač-
ného poplatku treba priložiť 
k prihláške. Nominačný popla-
tok sa nevracia. Z pozbieranej 
sumy budú hradené organizač-
né výdavky, občerstvenie a ce-
ny pre súťažiacich. Prihlášku 
i poplatok je možné odovzdať 
osobne v MoS Modra. Porota 
bude hodnotiť intonáciu, súhru 
s hudobným sprievodom, po-
hybovú kultúru a celkový do-
jem z interpretácie. V jednotli-
vých kategóriách budú udelené 
ceny 1. miesto, 2., 3. miesto 
a zo všetkých súťažiacich bude 
vyhlásený jeden – Laureát Ma-
lokarpatský slávik roku 2022. 
Špeciálnou cenou bude cena 
diváka.
informácie a prihlášky: darina 
Mladenovová, tel.: 0918 971 
090, mladenovova@moska.
sk, www.moska.sk. odoslaním 
prihlášky súhlasíte so zverej-
nením videozáznamu a foto-
grafií podujatia Malokarpatský 
slávik 2022 na účely propagá-
cie súťaže a MoS v médiách 
a na webovej stránke.
 (red, mos)
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Župa bojuje o miliardu z eurofondov 
„Chudobný bohatý región.“ Je to názov kampane, ktorou 
sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) snaží presvedčiť 
Európsku komisiu, že územie potrebuje viac eurofondov. 
K tejto snahe sa pridali aj župní a mestskí poslanci svojím 
otvoreným listom Európskej komisii. 

„V prvom rade je dôležité, aby 
Európska únia zmenila kritériá, 
podľa ktorých hodnotí bohat-
stvo regiónov,“ hovorí predseda 
BSK Juraj droba. Podľa štatis-
tík je Bratislavský kraj 13. naj-
bohatší región v Európskej únii. 
„Áno, schopnosti obyvateľov 
nášho regiónu sú obdivuhod-
né, náš kraj vyprodukuje skoro 
30% HDP celého Slovenska. 
Avšak iná metodika na základe 
socioekonomických ukazovate-
ľov zaradila náš región až na 
162. miesto. A táto pozícia ove-
ľa viac zodpovedá každodennej 
realite,” vysvetľuje poslanec 
Bratislavského kraja a predseda 
Komisie dopravy Ján Buocik, 
ktorý otvorený list poslancov 
Európskej komisií inicioval. 
Problém, ktorý región Brati-
slavského kraja páli najviac, je 
doprava a jej environmentál-
ny dopad. Na realizáciu kľú-
čových projektov, potrebujeme 
zabojovať až o jednu miliardu 
eur. Bez externých zdrojov to 
možné nebude. Podiel osobnej 
dopravy voči verejnej je v Bra-
tislavskom kraji 73:27. objem 
emisií automobilovej dopravy 
v Bratislavskom kraji predsta-
vuje skoro 40% celého Sloven-

ska. Čím viac obyvateľov náš-
ho kraja prestúpi na koľajovú 
dopravu, tým zdravšie prostre-
die budeme mať. „V otvorenom 
liste nebojujeme len za financo-
vanie župných projektov, čo je 
napríklad obchvat Malokarpat-
ska, ale aj za mestské a štátne 
projekty. Či štát, mesto alebo 
župa, žijeme tu všetci spoločne. 
A preto aj bojovať musíme spo-
ločne,“ upresňuje Ján Buocik. 
V otvorenom liste sa poslanci 
uchádzajú o eurofon-
dy na všetky kľúčo-
vé dopravné stavby 
v kraji: 
rekonštrukcia a ska-
pacitnenie koľajovej 
dopravy na území 
mesta Bratislava a vy-
budovanie prestup-
ných terminálov. Sú-
časťou tohto projektu 
je vybudovanie novej 
železničnej stanice 
Filiálka, na miestach 
odkiaľ z Bratisla-
vy vyšiel prvý vlak 
s konským pohonom 
v Uhorsku smerom na Trnavu.
Skapacitnenie koľajovej dopra-
vy na tratiach smer Pezinok, 
smer Senec a smer dunajská 

Streda. dnešná železničná in-
fraštruktúra na uvedených tra-
tiach už nepostačuje na potreb-
né zvýšenie frekvencie vlakov. 
Napríklad v smere na dunajskú 
Stredu je táto trať jednokoľajná 
a neelektrifikovaná. 
cestný obchvat Malokarpatska, 
ktorý významne zníži environ-
mentálnu záťaž v dotknutých 
mestách a obciach. ide o vý-
znamný župný projekt. Prvá 
etapa je financovaná z integro-
vaného regionálneho operačné-
ho programu (iroP) a starého 
programového obdobia. Po do-
končení ďalších dvoch etáp by 
obchvat pokračoval až do Pez-
inka. Na ich stavbu však župa 

peniaze v rozpočte nemá, potre-
buje eurofondy.
rozšírenie existujúcej siete 
električkovej dopravy v meste 

Bratislava. Vzhľadom k nikdy 
nerozbehnutej výstavbe met-
ra sú nosným dopravným sys-
témom Bratislavy električky. 
Z fondov EÚ bola financova-
ná aj jediná nová električková 
trať za posledných 30 rokov, 
do Petržalky. Najpotrebnejšou 
chýbajúcou električkovou ra-
diálou je trať do Podunajských 
Biskupíc a Vrakune, kde ži-
je viac ako 70.000 obyvate-
ľov, či rekonštrukcie ružinov-
skej a Vajnorskej radiály. Plány 
existujú aj na predĺženie trate 
dúbravsko–Karloveskej radiá-
ly v smere na Bory.
„Bez zhruba miliardy eur z eu-
rofondov sa náš kraj v naplá-
novaných projektoch, žiaľ, ne-
pohne. Verím, že aj vďaka našej 
snahe bude môcť významné do-

pravné projekty realizovať žu-
pa, bratislavský magistrát aj 
štát,“ uzatvára Ján Buocik. 

(bsk)

Prímestská autobusová doprava 
v Bratislavskom kraji je stabilizovaná
Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji je po 
počiatočných problémoch s vypravovaním spojov stabilizova-
ná. Aktuálne sa obslužnosť pohybuje na úrovni 98%. Preto sa 
po dvoch mesiacoch končí bezplatná doprava a od 1. marca 
2022 sa autobusová doprava vracia do normálu. Cestujúci si 
budú kupovať lístky ako boli zvyknutí, v platnosti ostávajú 
ceny aj všetky zľavy, ktoré využívali doteraz. 

od 15. novembra 2021 zabez-
pečuje prímestskú autobuso-
vú dopravu spoločnosť Arriva 
Mobility Solutions, ktorá za-

znamenala spočiatku význam-
né výpadky spojov. Bratislav-
ský samosprávny kraj sa preto 
rozhodol kompenzovať vznik-

nuté nepríjemnosti cestovaním 
zadarmo, a to v mesiacoch ja-
nuár a február 2022. V rámci 
kompenzácií pripravuje Bra-
tislavská integrovaná doprava 
(Bid) aj automatické predlžo-
vanie platnosti predplatných 
cestovných lístkov (PcL) tým 
cestujúcim, ktorí mali platný 
PcL v termíne od 15. 11. 2021 
do 28. 02. 2022. Termín spus-
tenia a podrobnosti oznámi in-

tegrátor dopravy Bid dostatoč-
ne vopred. V tejto súvislosti 
Bid upozorňuje cestujúcich, 
ktorí mali zakúpenú čipovú 
kartu u pôvodného dopravcu 
Slovak Lines, aby priložili tú-
to kartu (ak tak ešte neurobi-
li) v autobuse dopravcu Arriva 
Mobility Solutions k označo-
vaču pri predných dverách – 
k čítačke pod displejom. Prilo-
žením k zariadeniu sa im karta 
prepíše na nového dopravcu. 
Môžu tak urobiť aj teraz v ob-
dobí bezplatnej dopravy.

(bsk)
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Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane za rok 2021
rodičovská rada pri Gymnáziu Karola Štúra v Modre 36063738 občianske združenie 900 01 Modra, Nám. Slobody 5
Akvarela o.z. 51086824 občianske združenie 900 01 Modra, Kalinčiakova 2
Bike4fun, o. z. 42253306 občianske združenie 900 01 Modra, Bratislavská 26
claudianum n.o. 37925016 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

900 01 Modra, Štúrova 34B
decent Society 53073789 občianske združenie 900 01 Modra, Vajanského 78A
European wildlife preservation fund 42262313 Nadácia 900 01 Modra,

Zochova chata Piesok 4021
Európsky Škôlkar 30857911 občianske združenie 900 01 Modra, MŠ Kalinčiakova 11
Futbalový club Slovan Modra 36065021 občianske združenie 900 01
hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra 31873821 občianske združenie 900 01 Modra, Vajanského 50
harmony Petang Klub 51063654 občianske združenie 900 01 Modra, Komenského 4
holý vrch o. z. 52066576 občianske združenie 900 01 harmónia 3048, 
Kamoši 50397079 občianske združenie 900 01 Modra, Jána Bakoša 13
Kraľovankovo 42267358 občianske združenie 900 01 Modra, MŠ-EP, Partizánska 88
Kresťanské centrum Berea 30794358 občianske združenie 900 01 Modra, okružná 3190
Lezecká Akadémia 42255139 občianske združenie 900 01 Modra, okružná 4
Lezecký klub Spider‘s Nook 36067369 občianske združenie 900 01 Modra, Komenského 20
Ľudový Súbor Kráľová – ĽUSK 42360285 občianske združenie 900 01 Modra, Komenského 10
Magdalénka 31813348 občianske združenie 900 01 Modra, Štúrova 54
Modrá hviezdička 30869471 občianske združenie 900 01 Modra, MŠ, SNP 14
Modranská beseda 30868190 občianske združenie 900 01 Modra, Štúrova 61
Modranská Vinárka, o. z. 51273675 občianske združenie 900 01 Modra, Kostolná 3
Modranské Kráľovské divadlo 42136865 občianske združenie 900 01 Modra, dukelská 25
Modranský turistický spolok 30854512 občianske združenie 900 01 Modra, Súkenícka 4
Moped 42353751 občianske združenie 900 01 Modra, Kellenbergerova 2
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality 31754601 Nadácia 900 01 Modra, Štúrova 61
Našim deťom – Modra 30789478 občianske združenie 900 01 Modra, Komenského 1A
občianske združenie „Poľné ľalie“ v Modre – Kráľovej 42139261 občianske združenie 900 01 Modra, Evanjelický

a.v. Farský úrad, Národná 27
občianske združenie chatárov Buková–priehrada 52073866 občianske združenie 900 01 Modra, Súkenícka 26
občianske združenie materská škola Vajanského 50320955 občianske združenie 900 01 Modra, Vajanského 93
občianske združenie Priatelia lesa 30853371 občianske združenie 900 01 Modra, Fraňa Kráľa 5
občianske združenie Teribulls 42263247 občianske združenie 900 01 Modra, dukelská 39
občianske združenie Vrškárik 42359201 občianske združenie 900 01 Modra, Sládkovičova 13
OZ Pakamo 50041789 občianske združenie 900 01 Modra, Sokolská 6
oZ Pod Gaštankou 50621734 občianske združenie 900 01 Modra, dolná 6
oZ Podporme dylana v tenise 52671917 občianske združenie 900 01 Modra, harmónia 3043
PermaVia 50140957 občianske združenie 900 01 Modra, Komenského 5
Potomkovia huncokárov 50104985 občianske združenie 900 01 Modra, Piesok 4208
Presahy, o. z. 50024507 občianske združenie 900 01 Modra, Ferdinanda Píseckého 8
Pro impulz 51264676 občianske združenie 900 01 Modra, Kollárova 3
rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole v Modre 36065421 občianske združenie 900 01 Modra, ZUŠ, Štúrova 54
Slovenská ľudová majolika 42413729 občianske združenie 900 01 Modra, dolná 138
Športový klub Modra 51140888 občianske združenie 900 01 Modra, Šúrska 3,
Timinka 52948692 občianske združenie 900 01 Modra, Kostolná 3B
Triathlon mood, o. z. 53008103 občianske združenie 900 01 Modra, družstevná 25
Vincúr – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre 36068322 občianske združenie 900 01 Modra, Sládkovičova 44
Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Vajanského 
ul. v Modre

30856850 občianske združenie 900 01 Modra, ZŠ, Vajanského 93

Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre 42177693 občianske združenie 900 01 Modra, rímskokatolícky farský 
úrad, dolná 4

revia – Malokarpatská komunitná nadácia 
(pozn. red.: pridávame pre množstvo pravidelnej podpo-
ry pre žiadateľov nielen z PK regiónu, ale aj z Modry)

36070181 Nadácia Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
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21. ročník Vitis aurea
Vincúr – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre v spolupráci 
s mestom Modra pripravuje medzinárodnú prehliadku vín Vitis 
aurea Modra 2022. Odborná ochutnávka súťaže sa uskutoční tra-
dične pod vedením enológa prof. Fedora Malíka 10. marca. Ob-
ľúbená verejná časť by sa mala konať v dňoch 25. a 26. marca 
v priestoroch Kultúrneho domu Ľ. Štúra v Modre. Organizátor 
dáva do pozornosti, že termín konania podujatia sa môže zme-
niť v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie. Predsedníctvo 
XXI. ročníka VA Modra 2022: prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. – pre-
zident súťaže, Ing. Vladimír Sodoma – riaditeľ súťaže, Ing. Mi-
roslav Dudo, JUDr. Artúr Soldán, Vincent Jakubec, Juraj Štiglic.

Prihlásené vzorky vín si zmera-
jú sily v nasledovných kategó-
riách: Vína biele tiché (zvyško-
vý cukor do 4 g/l), Vína biele 
tiché (zvyškový cukor od 4 – 
45 g/l), Vína ružové tiché (zvy-
škový cukor do 45 g/l), Vína 
červené tiché (zvyškový cukor 
do 4 g/l), Vína červené tiché 
(zvyškový cukor od 4 – 45 g/l), 
Vína prírodne sladké bez roz-
dielu farebnosti (zvyškový cu-
kor nad 45 g/l) a Vína šumivé.
Prihlasovane vzoriek v počte 
3 ks z každej bolo možné do 
27. februára do 12.00 to elek-
tronicky prostredníctvom „vin-
koPro“ elektronického systé-
mu organizácie a hodnotenia 
vín na www.vinko.sk. Prihla-
sovateľ na vlastné náklady za-
bezpečí dopravu súťažných 
vzoriek v termíne od 2. do 4. 
marca 2022 v Modre na Štúro-
vu 54 (Stará radnica).

Organizácia 
súťaže a zásady 
hodnotenia vína

Vína budú hodnotené 100–bodo-
vým systémom (UiE & oiV). Na 
priebeh hod-
notenia bude 
dohliadať pre-
zident súťaže. 
Vzorky sa na 
odbornej de-
gustácii hod-
notia podľa 
súťažných ka-
tegórií, ročníka 
a podľa vše-
obecných zá-
sad senzorické-
ho hodnotenia 
vína a budú 
zoradené po-
čítačom podľa 
hodnoty cukru 
od 0 smerom 
hore. Vína budú nalievané čle-
nom komisií do degustačného po-

hára, s určením odrody a ročníka. 
Predsedov a členov päťčlenných 
hodnotiacich komisií menuje 
predsedníctvo. Jednotliví členo-
via degustačných komisií pracujú 
samostatne elektronickou formou 
s tabletmi, ktoré budú prepojené 
na predsedu komisie a priemer sa 
vypočítava z bodovania všetkých 
členov komisie. Z každej hodno-
tiacej komisie postúpi najvyššie 
hodnotené víno, ktoré určí počí-
tač, do finálového rozstrelu. Šam-
pióni budú podrobení dodatoč-
nému analytickému rozboru. Pri 
chybnom označení kategórie bude 
získanie medaily a ocenenia ne-
uznané. Jedno víno môže dostať 
len jedno hlavné ocenenie. hlav-
né ocenenie nemôže získať víno 

ocenené v minulých ročníkoch 
VA Modra.

Bodovanie
Vína môžu získať nasledovné 
ocenenia a bodovanie. Veľká zla-
tá medaila – nad 92,00 bodov, 
zlatá medaila 88,00 – 91,99 bo-
dov, strieborná medaila 84,00 – 
87,99 bodov, bronzová medaila 
80,00 – 83,99 bodov. Víno hod-
notené pod 75 bodov bude uve-
dené v katalógu len pod číslom 
vzorky. Podľa pravidiel súťaže 
bude udelených maximálne 30% 
medailí z celkového počtu súťa-
žiacich vín. VA Modra 2022 je 
nominačnou výstavou pre Národ-
ný salón vín Sr 2022 (viď štatút 
menovanej súťaže).

Ocenenia 
VA Modra 2022

Šampión – Najvyššie ohodnote-
né víno v každej kategórii, cena 

Šéfredaktora denníka Pravda – 
za najúspešnejšiu kolekciu vín 
modranského vystavovateľa, 
cena predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja – za naj-
lepšiu kolekciu červených vín, 
cena primátora mesta Modra 
– za najvyššie ohodnotené ví-
no typickej modranskej odro-
dy Veltlínske zelené, vyrobené 
z hrozna Modranského vino-
hradníckeho rajónu, Modrý 
Škrabák 2022 prof. Malíka – za 
prínos k oživeniu Malokarpat-
skej vinohradníckej oblasti, ce-
na Evirs – za najvyššie ohodno-
tené biele víno súťaže ročníka 
2020, cena firmy Asra – za naj-
vyššie ohodnotené víno vyrobe-
né zo slovenských novošľach-

tencov, cena riaditeľky SoŠVo 
Modra – za najvyššie ohodno-
tené ružové víno modranské-
ho vystavovateľa, vyrobené 
z hrozna Modranského vino-
hradníckeho rajónu, cena Ma-
lokarpatskej vínnej cesty – za 
najlepšiu kolekciu vín z MVo, 
cena Malokarpatskej turistickej 
informačnej kancelárie – pre 
najúspešnejšieho zahraničného 
vystavovateľa súťaže za najlep-
šiu kolekciu vín. diplom obdr-
ží šampión a všetky veľké zlaté, 
zlaté a strieborné medaily, kto-
ré nepresiahnu limit 30% zo zú-
častnených vzoriek. 
Kompletný štatút súťaže a vý-
sledky hodnotenia vín budú 
zverejnené na www.vincur.sk, 
www.vinko.sk, www.nsvsr.sk, 
www.mvc.sk. Kontaktné oso-
by: Vincent Jakubec, tel.: 0904 
910 105, Vladimír Poláček, tel.: 
0907 327 443. (red)

Modranskí vinári 
bodovali v Paríži

Z prestížnej francúzskej súťa-
že vín Vinalies internationales 
2022, ktorú organizuje Únia fran-
cúzskych enológov, si modranskí 
vinári priniesli viacero medailí. 
Vína v tejto medzinárodnej sú-
ťaži hodnotia najlepší svetoví 
degustátori a tento rok bol pri-
hlásený rekordný počet vzoriek 
slovenských vín: 253, čo je naj-
viac v histórii súťaže. Srdečne 
gratulujeme vinárstvam Šimono-
vič, Shebo, rariga a Ludvik. 

Veľká zlatá medaila:
Víno Šimonovič, VlaVel 2021

Zlatá medaila:
Víno Šimonovič, Breslava 2021
Víno Šimonovič, rizling vlaš-
ský 2021

Strieborná medaila:
Shebo Winery, Sauvignon blanc 
Premium, 2021
Shebo Winery, runa biela 2019
Shebo Winery, devín Premium 
2021
Vinárstvo rariga, rizling rýn-
sky, Šarkaperky 2020
Vino Ludvik, Veltlínske zelené 
Barrique 2019
Víno Šimonovič, Milia 2021.
 (zt)
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Čepce v zbierkach SNM–Múzea Ľudovíta Štúra
V zbierke textilu múzea sa nachádzajú desiatky čepcov. Patria 
medzi ne čepce slávnostné evanjelické, katolícke, čepce na všed-
ný pracovný deň a spodné čepce. V zbierkach sa tiež nachádza 
pár čiernych meštianskych čepčekov z konca 19. storočia. 

Priblížme si evanjelický čepiec 
(na prvej fotografii) – typickú 
súčasť tradičného odievania žien 
v Modre–Kráľovej. Tvoril neod-
deliteľnú súčasť odevu vydatej 
ženy. Nevesta sa uvádzala medzi 
vydaté ženy obradom nazýva-
ným čepčenie. V Modre pri ňom 
neboli prítomní muži, zo svadob-
ného domu nevestu odviedli dru-

žice do domu krstnej matky. ob-
rad sa konal najčastejšie o jednej 
hodine po polnoci. družica ne-
veste u krstnej matky zložila 
z hlavy partu s malým venčekom 
z voskovaných kvietkov a krstná 
matka s ostatnými ženami založi-
la mladej žene čepiec. Aby čepiec 
držal tvar, vkladala sa podeň pod-
ložka nazývaná grguľa. cez če-
lo sa uviazala samostatne vyší-
vaná čelenka. Samotný čepiec 
bol z bieleho plátna, skladal sa 
z dienka (zadná časť) a prednič-
ky (predná časť). dienko s pred-
ničkou najčastejšie spájal steh na-

zývaný scínek. Nevesty dostávali 
od krstných mám, ktoré máva-
li zvyčajne dve, viacero čepcov. 
Nevesta vo svadobný deň dostala 
do daru najmenej dva, ale aj štyri 
a viac čepcov, každý s inou vý-
šivkou. Väčšinou boli vyšívané 
krivou ihlou, tzv. švancpošské 
(podľa zaužívaného názvu obce 
Viničné – Švancpoch), zlatými, 

striebornými a v farebnými ni-
ťami. Na predničke sviatočného 
čepca bývala našitá kulma – tuho 
naškrobený a špeciálnym spôso-
bom naskladaný pás bielej bavl-
nenej paličkovanej čipky. Čipka 
pred naskladaním mala dĺžku až 
tri metre a šírku 5 cm. Typický 
bol čepiec s výšivkou „na vtáči-
ka“ alebo „na mrežku“. Bol to 
vzor vyšívaný na dienku čepca 
krivou ihlou pôvodne z Viničné-
ho. V Modre sa vzor udomácnil, 
aj tu boli výšivkárky, ktoré bra-
vúrne ovládali výšivkou krivou 
ihlou. Medzi ne patrila Anna Sy-

naková, rodená dubanová, ktorá 
už v 40. rokoch 20. storočia a ne-
skôr vyšívala na objednávku. cez 
čepiec, na predel medzi dienkom 
a predničkou, sa uväzovala širšia 
vyšívaná stuha, vzadu zaviaza-
ná na mašľu, ktorej konce voľne 
splývali po chrbte. 

Slávnostné čepce žien katolíc-
keho vierovyznania (fotografia 
č. 2) boli odlišné a zaraďujeme 
ich do tradičného odevu z Tr-
navy a okolia. V zbierke texti-
lu SNM–Múzea Ľudovíta Štúra 
je zachovaných viacero čepcov 
s výšivkou zlatou kovovou ni-
ťou cez kartón a s bielou výšiv-
kou na tyle. reliéfna výšivka 
zlatou alebo striebornou kovo-
vou niťou cez kartón pochádza 
pôvodne z liturgickej výšivky. 
do ľudového odievania sa do-
stala v 18. storočí, jej rozvoj 
v druhej polovici 19. storočia 
súvisel predovšetkým so zalo-
žením Kühlmayerovej továr-
ne na zlaté nite v Bratislave v r. 
1868. Biela výšivka na tyle je 
tiež typická pre Trnavu. Je to 
druh výšivky, pri ktorej sa jed-

noducho prevlieka niť plochým 
stehom cez očká tylu, pričom 
tyl je podložený látkou, najčas-
tejšie bielym plátnom. Tyl bol 
vzácnejším druhom materiálu 
používaný od druhej polovice 
19. storočia v bohatších regió-
noch. Náročnejšia tylová vý-

šivka v okolí Trnavy je známa 
pod názvom tylangrová robota. 
V Modre zdobila nielen čepce, 
ale aj šatky, teda súčasti odevu 
určené na slávnostné príležitosti. 
Modranská muzeálna spoloč-
nosť vydala kalendár na rok 2022 
s názvom Ľudový odev z Mod-
ry–Kráľovej s fotografiami Mar-
tina habánka. Na fotografiách 
v kalendári možno vidieť i sláv-
nostné evanjelické čepce počas 
obradu čepčenia. dopredaj ka-
lendára je za symbolickú sumu 
4 € v pokladni múzea. Zaradený 
bol do súťaže Najkrajšie kalen-
dáre Slovenska, ktorú organizuje 
Klub fotopublicistov Slovenské-
ho syndikátu novinárov. 
Mgr. Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 

kurátorka SNM–Múzea 
Ľudovíta Štúra

DÁME 
DO PRENÁJMU

priestory 
v centre MODRY.

Na kancelárske
alebo 

skladové účely.
 

Mobil: 
0903 248 802

 
 

                 
Sprostredkujeme profesionálne 

predaj Vašej nehnuteľnosti 

Ing. Milan Kľúčik 
realitný maklér 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník inzercie
MODRANSKÝCHZVESTÍ

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €

9,1
x6
,1c
m
35

€

5,9x12,6cm 42 €
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+421 905 821 171
klucik@abyvam.sk
www.abyvam.sk
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Tichá Spomienka
Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, no 
v jednej chvíli musel som vás opustiť. Neplačte, 
nechajte ma tíško spať, čo bolo mi súdené, muselo 
sa stať. dňa 3. 1. uplynulo dlhých 10 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko, krstný otec, 

brat a švagor Augustín Baxa. S láskou spomína a v srdciach si ho 
uchováva manželka, deti, vnučka a celá rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Poďakovanie
Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol na Tvojich 
očiach svit, ťažko sa nám bude tu bez Teba, ma-
mička žiť... Vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť dňa 11. februára s našou drahou ma-

mou, babkou a prababkou Alžbetou Tóthovou. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
dňa 25. 2. 2022 uplynú 2 roky čo od nás navždy 
odišiel náš drahý MVdr. Alexander Tóth. Kto ste 
ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku. 
Navždy zostane v našich srdciach, nikdy nezabud-
neme. S láskou spomína manželka, dcéra a syn s 
rodinami.

S láskou spomíname
dňa 26. 1. 2022 uplynulo 16 rokov čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef 
Slovák. S láskou spomína celá rodina.

Spomienka
dňa 26. 1. 2022 uplynulo 19 rokov od smrti našej 
milovanej mamičky, babičky a prababičky heleny 
Peškovej. S láskou v srdci spomína celá rodina.

Riadková inzercia
 z Masáže - Michal Bednarov-

ský, Vajanského 1, Modra.
Tel.: 0915 977 517

 z dám do dlhodobého prenáj-

mu veľmi dobre udržiavané tri 
plochy vinohradu v Kráľovej na 
Šimloch o celkovej výmere 0,7 
ha, cca 2000 kĺčov.

Tel.: 0905 327 520
 z Prijmeme šikovnú pracov-

níčku na výdaj stravy vo firme v 
Modre. Práca na TPP aj dohodu.

Informácie na 
t. č. 0911 280 575

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

Kontakt: 0915 306333

Uzávierka MZ
Marcová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 16. 
marca do 12.00 h. Kontakt: zves-
ti@kcmodra.sk, 0911 999 784.

(red)

hľadá kuchára 
na Dohodu.

Nepravidelná/občasná 
práca.

Vhodné pre dôchodcu, 
či ako prilepšenie 

k inej práci.

HOTEL 3STROMY
Modra-Harmónia

t.č.: 0948 018 811
marketing@3stromy.sk

zvesti@kcmodra.sk
0911999 784inzerujte vMZ

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

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

Ďakujeme.
Dobrovoľníci z OZ Slovenskej ľudovej majoliky

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

pomôžete zachrániť tradíciu majoliky

darujte 2%
darujte 3%

OPTIGEMINI

optika - hodinky

kontakt: 033 647 50 88

- predaj a servis
       - kvalitné 

      služby
           - nízke ceny

PONDELOK - PIATOK
08.00 - 13.30
14.00 - 17.30

Štúrova 69 
Modra (námestie)

Vajanského 1 
Modra (nemocnica)
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Marcové Lýceum
V Lýceu sme otvorili Salón. Chceme si v ňom hrať, disku-
tovať, vzdelávať sa aj piplať. Už prvý koncert nás presved-
čil, že tento priestor je na to ako stvorený, že počúvať skvelú 
hudbu s pohárom dobrého vína je balzam na dušu. Budeme 
radi, ak si v našom marcovom programe nájdete niečo, čo vás 
poteší a strávite s nami a našimi hosťami príjemný čas, po-
kojne aj pri víne v našom Salóne.

10. 3. o 18.00 h: Náprav-
no-výchovný koncert, hosť: 
Eva Šušková – operná speváč-
ka, vstupné 3€, „operná spe-
váčka? Nie a nie a nie! alebo 
od hildegardy k Ligetimu“. 
Ako je to s pojmom „oper-
ný spev“? Vzťahuje sa k nemu 
každý vokálny prejav v deji-
nách klasickej hudby? Na ná-
pravnovýchovnom koncerte si 
zadefinujeme základné princí-
py klasickej vokálnej techniky 
a hudby a jej podoby naprieč 
storočiami. Eva Šušková – vo-
kálna interpretka širokého zábe-
ru predvedie niekoľko skladieb 
naživo, ďalšie v reprodukova-
nej podobe a ako bonus si spo-
ločne vyskúšame rôzne estetiky 
spievania. Je pripravená zodpo-
vedať aj tie najnetradičnejšie 
otázky o svete operných spevá-
kov. Určite príďte.

24. 3. o 18.00 h: Moodre re-
či o cestovaní, hosť: Veronika 

Kapcová Balážiová, dobrovoľ-
né vstupné (od 2€), Splnila si 
cestovateľské sny a preces-
tovala 80 krajín sveta. Miluje 
Latinskú Ameriku, latino hud-
bu a salsu. V ľuďoch chce pre-
búdzať ich dobrodružnú dušu 
a svojou novou kni-
hou „Úsmevné poci-
topisy” rozosmieva 
čitateľov. cestova-
teľka a prekladateľ-
ka Veronika Kapco-
vá Balážiová nám 
porozpráva o krás-
nych a exotických 
miestach a pribalí zo-
pár rád a trikov, ako 
sa vo svete nestratiť.

26. 3. od 14.00 do 
16.00 h: Základy fo-
tografie – kurz pre 
začiatočníkov 
termíny pokračujú-
cich lekcií: 2. 4., 9. 
4. (soboty), lektor: 

MgA. Lea Lovišková, cena ce-
lého kurzu 60€, Počas troch 
sobotňajších lekcií vás Lea 
Lovišková zoznámi s fotogra-
fickým prístrojom, naučíte sa 
nielen vidieť a zobrazovať, ale 
pochopíte aj technickú podsta-
tu fotografie. Kurz vedie pro-
fesionálna umelecká fotograf-
ka MgA. Lea Lovišková, ktorá 
sa fotografii venuje 19 rokov. 
Je absolventkou bratislavskej 
Šup-ky a institutu tvůrčí fo-
tografie v opave. Venuje sa 
vlastnej fotografickej tvorbe, 
reklamnej fotografii, bola hlav-
ným výstavným koordinátorom 
a kurátorom fotografických vý-

stav oFF_festivalu v Bratisla-
ve a v súčasnosti pôsobí aj ako 
výtvarný pedagóg.

Utorky 8., 15. a 22., 29. marca 
od 18.00 do 20.00 h: Piplačky, 
vstupné 5€, Marcové piplačky 
budú tematické. Naučíte sa ro-
biť s vlnou a osvojíte si techni-
ku suchého a mokrého plstenia. 
Počas štyroch večerov vás s to-
uto zaujímavou technikou zo-
známi danka Jánošová.
chránime sa navzájom a pre-
to sa všetky naše podujatia ko-
najú v režime oP.

Diana JANDORFOVÁ, 
za ľudí z Lýcea

K sakrálnym pamiatkam 
V januárovom vydaní MZ bol 
uverejnený článok autora Pet-
ra Gavorníka s názvom Sa-
králna architektúra v Modre. 
Ako sa v závere uvádza: his-
tória umenia na našom území 
je jedinečne spojená s dejina-
mi cirkví, ktoré takmer vždy 
podporovali umenie, lebo 
pravé umenie povznášalo du-
šu človeka a kultivovalo du-
cha. Architektúra sama o sebe 
je z mnohých žánrov umenia 
tým najdôležitejším. Vytvá-
ra totiž priestor, v ktorom sa 
uplatňujú ostatné druhy ume-
ní. Už len návšteva sakrálneho 
miesta môže mať významný 
psychohygienický a psycho-

terapeutický význam. Stručný 
prehľad ukazuje, že v Mod-
re žilo a pôsobilo veľa vyni-
kajúcich umelcov, staviteľov 
a remeselníkov. Poďakovanie 
patrí aj všetkých ľuďom, kto-
rí sa akýmkoľvek spôsobom 
zúčastňujú na starostlivosti 
o modranskú sakrálnu archi-
tektúru. 
Článok zaujal i pána Karola 
Kanteka, ktorý v liste redakcii 
uvádza: „Právom sa domnie-
vam, že čitatelia Modranských 
zvestí, majúci radi históriu, si 
článok p. P. Gavorníka odlo-
žia a budú sa k nemu aj prí-
ležitostne vracať. Je venova-
ný prehľadu pamiatok Modry 

a má dlhodobejšiu pozitívnu 
informačnú hodnotu. dôvo-
dom, pre ktorý som sa rozho-
dol naň zareagovať, je potre-
ba poopraviť niektoré chybné, 
z môjho pohľadu dôležité 
údaje. O ktoré nesprávne úda-
je ide?: „Najprv bola postave-
ná v r. 1632 Mestská veža, ku 
ktorej sa pristavil najprv kos-
tol sv. Barbory, v 19. storo-
čí súčasný kostol sv. Štefana 
kráľa v architektonickom štýle 
historizmu.“ Táto stručná veta 
informuje o troch pre Mod-
ru mimoriadne významných 
stavbách, no ich datovanie ani 
časový sled nie sú uvedené 
korektne. Najstaršou stavbou 
z nich bol Kostol sv. Barbory. 
Prvá písomná zmienka o ňom 
pochádza síce až z kanonickej 

vizitácie z roku 1561 ale pod-
ľa Phdr. Jána M. dubovského 
bol postavený nemeckými ko-
lonistami už v 14. storočí. Je-
ho latinský názov znel Eccle-
sia Sanctae Barbarae in Silvis 
(Kostol svätej Barbory v le-
se). Potom v roku 1634 nasle-
dovala stavba Mestskej veže 
a rozšírenie kostola sv. Bar-
bory o sanktuárium. Po jeho 
zbúraní bol v rokoch 1873 – 
1876 na uvoľnenej ploche po-
stavený už kapacitne vyhovu-
júci kostol sv. Štefana kráľa. 
Z obmedzených priestorových 
dôvodov bola mestská veža 
začlenená do telesa nového 
kostola ako jeho kostolná ve-
ža. V tejto podobe poznáme 
kostol aj v súčasnosti“.
 (red)
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Ľudia z Modry, 44. 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. 

Peter a Elena Lennerovci (65), 
milovníci folklóru a tradícií

Narodili sa v Modre a nikdy nechceli žiť inde. 
Vďaka folklórnemu súboru ĽUSK, ktorý za-
ložili, spoznávame zabudnuté zvyky a tradí-
cie z Modry a okolia. interpretujú svadobné, 
veľkonočné, vianočné zvyky, krstenie či ve-
selý pohľad na práce vo vinohrade a v pivnici 
na mnohých kultúrnych podujatiach. „Pýta-
te sa, ako pripravujeme predstavenie o ľudo-
vých tradíciách? V prvom rade sa pýtame sta-
rých ľudí na všetko, čo si ešte pamätajú. Žiaľ, 
týchto pamätníkov je už veľmi málo. Musíme 
si naštudovať veľa dejepisných kníh, hlavne 
z Modry a okolitých obcí, no a potom to všet-
ko položiť na papier,“ hovorí Elenka Lenne-
rová.
V predstaveniach vystupujú členovia súboru 
v historických kostýmoch i ľudových kro-
joch. Niektoré získali darom, iné kúpili alebo 
ušili svojpomocne. „Máme kroje, najmä zo 
súkromnej zbierky mojej mamy Ľudmily Ga-
lášovej. Sú v nej vzácne kusy pánskych ko-
šieľ, jedna s krížikovou výšivkou z roku 1910 
alebo chlapčenský pruslek vyšívaný v roku 
1932. Podľa týchto pôvodných odevov šijeme 
a vyšívame nové súčasti modranských krojov 

v rámci združenia „Modranky jak vyšité.“ 
Boli sme zvedaví, či existujú nejaké zvyky, 

ktoré sú typické len pre naše mesto a blíz-
ke okolie a veruže hej. Počas svadieb bolo 
vraj u nás zvykom „havránkovanie.“ „Je to 
spôsob, ktorým voľakedy rodina posielala 
mladému páru peniaze. Družbovi odovzdali 
obálku, na ktorej bolo napísané meno rodiny, 
ktorá peniaze daruje. Ten ju napichol medzi 
zuby vidličky a cez celú svadobnú sálu ozna-
moval: „Havránku, havránku, uhnyte sa na 
stránku, ženáči k ženám, mládenci k pannám 
a vy dzeci k peci, abych já móhel k mladej 
neveste prendziti. Výsluška malá, ale poctivá, 
od rodiny poslaná.“ Obálku prevzala prvá 
družička, za dar poďakovala v mene nevesty 
a položila ju do košíka pod stôl. Samozrejme 
za každou obálkou nasledoval pohár vína pre 
družbu, takže kým skončil, bolo to náročné,“ 
smeje sa Peter Lenner. 
Manželia Lennerovci sa snažia prilákať do 
svojho súboru mladých ľudí, aby uchováva-
nie zvykov a tradícií nezaniklo. „Spomínam 
si, ako nás dedko brával do hory, učil nás ako 
sa volajú stromy a hríby. Cestou do Trávnika 
so škrabákom v ruke sme sa učili, ktorý vi-
nohrad komu patrí. Pri výročných sviatkoch 
mama piekla koláče, zdobila veľkonočné va-
jíčka, obliekala nám kroj, ktorý sama ušila 
a vyšila. Všetko zostane v mojich spomien-
kach naveky a bodaj by na tento spôsob ži-
vota nezabudli ani naši nasledovníci. Aj to-
uto cestou chceme vyzvať mládež, ktorá má 
k tradíciám a folklóru vzťah, nech sa k nám 
pridá,“ pozýva pani Elenka.
 Zuzana TICHÁFo
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Trochu sme si prevetrali hlavy
Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporova-
ného bývania Merema využívajú priaznivé zimné dni na prí-
jemné turistické vychádzky do blízkej prírody, ktoré sú lie-
kom nielen pre ich telo, ale aj balzamom na ich dušu.

Máme to šťastie, že žijeme 
v prekrásnej lokalite na úpätí 
Malých Karpát, ktoré sú počas 
celého roka rajom pre turistov 
aj pre „vychádzkarov“ a desti-
nácií na turistické výlety tu je 
nespočetné množstvo. cieľom 
januárovej turisticky bol výstup 
na vrch Kukla s rozhľadňou, 
ktorý sa vypína nad obcou du-
bová. Naraňajkovali sme sa, do 
batohov nabalili termosky s ča-
jom, niečo pod zub a vyrazili 
sme do blízkeho okolia. Z Me-
remy nás pán šofér odviezol na 
rázcestie a ďalej sme už šľa-
pali pešo. Trasa viedla popod 
Medvediu skalu, ktorá je vy-

hľadávanou atrakciou 
pre skalolezcov, tiež 
blízko pomerne vyso-
kého skalného útvaru 
známeho ako Čertove 
zuby. „Zimný stupák 
nám dal poriadne za-
brať, ale zvládli sme ho 
a vyšli sme až na Kuk-
lu. Februárová turis-
tika, na ktorú sa naši 
klienti nesmierne teši-
li viedla zo Zochovej 
Chaty, cez vrch Zám-
čisko, až do Harmónie. 
Dobre naladení sme si 
vykračovali lesom na 
vrchol Zámčiska. Z in-

formačnej tabule sme sa dozve-
deli o starobylom hradisku a na 
vyhliadke sme sa pokochali pre-
krásnym pohľadom na Modru. 
Bol to vydarený deň, plný slnka, 

šťastia a radosti,“ prezrádza 
pán František. Späť do Meremy 
sa naši milovníci prírody vráti-
li s úsmevom na tvári, príjemne 
unavení a s plánom na nasledu-
júcu túru, ktorá povedie na Veľ-
kú homolu.

Milada BARČÍKOVÁ
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Štart jarnej časti futbalistov
Modranský futbalový klub už mesiac naplno šliape a pripra-
vuje sa na odvetnú – jarnú časť sezóny. Postupne všetky ka-
tegórie spustili tréningový proces, od kategórie U7–U13 v telo-
cvični a od U15 až po dospelých vonku na štadióne. 

„Prípravu sme začali v domá-
cich, veľmi skromných podmien-
kach, na malej umelej tráve, 
v telocvični a hlavnom ihrisku, 
ktoré je však stále rozmočené. 
Posledný februárový víkend vy-
cestujeme na herné sústredenie 
na Oravu, do Dolného Kubína. 
Sústredenie je pripravené pre 
kategórie U15, U17 a mužstvo 
dospelých. Žiaci aj dorast odo-
hrajú prípravný zápas s Dolným 
Kubínom, čo je veľmi kvalitný 
súper. Muži si zmerajú sily s Is-
tebným“. Tréningy si viaceré 
kategórie museli spojiť, nakoľ-
ko chýbajú tréningové plochy 
a členská základňa sa masívne 
rozrastá. dorast trénuje s áčkom 
a U13 s U15, starší žiaci U15 
a obe prípravky U7 a U9 majú 
tréningy samostatne. „Trénu-
jeme spolu s dorastom na ma-
lej umelej tráve, niekedy je tam 
25 hráčov, navyše tá umelka je 
v katastrofálnom stave. S hlav-

ným trénerom sa snažíme vy-
myslieť program tak, aby to 
chlapcov bavilo, ale hlavne na 
žiakoch je vidieť ako ich to vie 
demotivovať“, dodáva Andrej 
Janotka, asistent trénera mužov. 
Muži sa prihlásili do zimnej li-
gy v Petržalke, kde skúšajú no-
vých hráčov, ale hlavne dostáva-
jú priestor odchovanci z dorastu. 
„Snažíme sa zapracovať doras-

tencov, tí ktorí sa najlepšie uka-
zujú na tréningoch, dostávajú 
priestor aj v zápasoch. Určite 
musím vyzdvihnúť Viktora Mun-
doka, ktorý sa javí veľmi sľubne 

a ak bude aj ďalej na sebe pra-
covať je možné, že ho uvidíme 
na jar pravidelne nastupovať. 
Nerád by som to však zakríkol, 
no mal by byť príkladom aj pre 
ďalších“. Na umelú trávu is-
kry Petržalka, kde sa zimná li-
ga odohráva si pravidelne nájdu 
cestu viacerí modranskí fanúši-
kovia, čo oceňujú ako hráči tak 
aj vedenie. „V poslednom obdo-

bí musím príjemne skonštatovať, 
že cítime podporu od fanúšikov 
a priaznivcov klubu, ktorí do-
konca v rámci možnosti pomá-
hajú a podporujú napredovanie 
klubu. Prial by som si aby aj 
mesto prejavilo záujem o futbal, 
respektíve o šport v meste celko-
vo.“ uzavrel Norbert Sališ, hráč 
a manažér. 
áčko opustila dvojica Brazílča-
nov Joao a Gabriel, Číňan Lon-
gije xia a tiež ex-reprezentant 
Martin Murcko. „Je to pre nás 
citeľná strata a títo hráči sa bu-
dú ťažko nahrádzať, navyše za-
tiaľ to nevyzerá na príchod avi-
zovaných legionárov. Prišiel 
Habai, v najbližších dňoch by 
sme mali podpísať Sidora a Ha-
niša, všetci traja sú výrazné po-
sily, ale stále nám chýba šír-
ka kádra. Momentálne nie sme 
na 100% pripravení na jarnú 
časť.“ zhodnotil situáciu tréner 
Štefan Maťaš.

Pohyby v kádri Áčka:
odchody: Jurč, Matejčík, Borys, 
Joao Gustavo, Gabriel Barbosa 
Bautista, Martin Murcko, Lon-
gije xia, Kemlage
Príchody: habai, haniš, Sidor, 
Kadlec, Mundok. (ns)

O linke 112
Na toto číslo sa dovoláte aj bez 
SiM karty. V prípade núdze stačí 
vytočiť 112 a kdekoľvek v Európ-
skej únii budete okamžite spojení 
s rýchlou zdravotníckou pomo-
cou, políciou a hasičmi. Na Slo-
vensku sú súčasne platné aj ná-
rodné čísla tiesňového volania 
150 (hasiči), 155 (rýchla zdravot-
ná pomoc) a 158 (polícia).
Zložky integrovaného záchranné-
ho systému zasahujú dennodenne 
pri rôznych udalostiach, pri kto-
rých je ohrozený život, zdravie 
a majetok ľudí. Pokiaľ sa niekto 
nachádza v tiesni, môže volať na 
známe európske číslo 112. S cie-
ľom zvýšenia informovanosti 
o správnom používaní tiesňovej 
linky a zníženia počtu neoprávne-
ných volaní na číslo 112 si dovo-
ľuje polícia upozorniť na pár zá-
sad.

Kedy volať 112
Ak ste v tiesni. Teda v stave, pri 
ktorom je bezprostredne ohroze-
ný život, zdravie, majetok alebo 
životné prostredie a postihnutý je 
odkázaný na poskytnutie pomoci. 
Ako aj pri mimoriadnej udalosti, 
pri ktorej dôjde k nežiaducemu 
uvoľneniu kumulovaných energií 
alebo hmôt v dôsledku nepriazni-
vého pôsobenia prírodných síl, pri 
ktorej môžu pôsobiť nebezpečné 
látky alebo pôsobia ničivé fakto-
ry, ktoré majú negatívny vplyv na 
život, zdravie alebo na majetok. 
oznámenie udalostí ako sú požia-
re, prírodné katastrofy, závažne 
dopravné nehody, lúpežné prepad-
nutie, krádeže, nález podozrivého 
predmetu, batožiny, pri ktorom je 
podozrenie na prítomnosť výbuš-
niny, osoba v bezvedomí alebo 
s vážnymi poraneniami – keď ne-

môžete zastaviť krvácanie, keď sa 
niekto dusí alebo nemôže dýchať, 
ak bol niekto poranený elektric-
kým prúdom, ak ste svedkom ná-
silia, bitky alebo výtržností, ak ste 
svedkom pokusu o samovraždu.

Ako volať na číslo 112
Z akéhokoľvek telefónu, pevnej 
linky, mobilu sa dovoláte na naj-
bližšie koordinačné stredisko in-
tegrovaného záchranného systé-
mu. Vytočte číslo 112 a počkajte, 
kým sa vám na druhej strane lin-
ky ozve operátor. Snažte sa zacho-
vať pokoj, hovorte pomaly, zrozu-
miteľne a nahlas. Povedzte čo sa 
stalo, kde, komu. V prípade potre-
by doplníte informácie podľa po-
kynov operátora. Volajúci by mal 
takisto uviesť svoje meno, priez-
visko a číslo, z ktorého telefonuje, 
aby sa s ním operátor vedel v prí-
pade potreby opäť skontaktovať.
Kedy na číslo 112 nevolať                                                                                                                                
Ak chcete len zistiť, či tiesňové 

volanie funguje, ak chcete ohlásiť 
vymyslenú udalosť, ak sa chcete 
len pobaviť, ak sa chcete len o nie-
čom informovať (napr. o telefón-
nych číslach, cestovnom poriadku 
a pod.). SoS číslo omylom vyto-
čia malé deti, starší ľudia alebo sa 
to nechtiac stane vo vrecku. Stá-
le sa ale nájdu aj ľudia, ktorí linku 
zneužívajú zámerne. Takým hrozí 
pokuta vo výške 1 659 eur, preto-
že niekto iný práve môže potre-
bovať pomoc. Všetky hovory na 
tiesňovú linku sa zaznamenávajú 
a operátori vedia, z akého telefón-
neho čísla a miesta prichádza ho-
vor. Ak niekto na linku tiesňového 
volania oznámi správu, ktorá nie 
je pravdivá a spôsobí tak nebez-
pečenstvo vážneho znepokojenia 
aspoň časti obyvateľstva nejakého 
miesta, dopúšťa sa trestného činu 
šírenia poplašnej správy a hrozí 
mu trest odňatia slobody na jeden 
až päť rokov. 

(red, zdroj: PZ SR)
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Zo zimnej Modry
Tento rok zima v Modre netrvala dlho, ale 
možno nás počasie ešte prekvapí. Stihli 
sme zachytiť lyžovačku aj sánkovačku 
na Zoške po štedrej snehovej nádielke zo 
začiatku decembra. Naopak, Silvester na 
Zochovej chate pripomínal jarné priateľ-
ské stretnutia, v prírode nič nenasvedčova-
lo tomu, že je posledný decembrový deň. 
Zvyšok zimy bol zväčša miestami zasneže-
ný iba vo vyšších polohách v horách.
 (red)

Silné reči
Silné reči sa vracajú opäť do 
Modry. Čaká na vás večer pl-
ný smiechu a dobrých emócií, 
pretože vás zabaví skvelá štvo-
rica komikov. Michael Szatma-
ry, Joe Trendy a Marián Psár 
a namiesto avizovaného Gaba 
Žifčáka privítame Simonu Sa-
látovú.
Príďte sa zabaviť na najlep-
šiu slovenskú stand-up co-
medy show v stredu 16. mar-

ca o 19.00 v Kultúrnom 
dome v Modre. Viac informácií 
a vstupenky získate na: www.
silnereci.sk.
V rámci aktuálnych opatre-
ní pre ochranu všetkých, bude 
vystúpenie prístupné pre osoby 
s dokladom o plnom očkovaní 
alebo s dokladom o prekona-
ní covidu pred menej ako 180 
dňami. (zem)

Ak máte pocit, že potrebujete niečo zmeniť - cí�ť sa lepšie, zdravšie, 
niečo zhodiť, alebo len zis�ť, ako na tom práve ste - môžeme 

sa pokúsiť spolu nájsť pre vás najvhodnejšiu cestu.

AROMATERAPIA:
s čistými a veľmi účinnými esenciálnymi olejmi doTERRA:

1. Voňavá lekárnička - ako používať oleje v domácnos� 
2. Aromatouch technika - voňavá masáž rúk, tváre a hlavy

3. Workshopy - Voňavé varenie, Vytvor si svoj parfém a iné..

DIAGNOSTIKA:
poskytuje presné meranie s detailnými správami ZYTO Balance 

o biomarkeroch, o jednotlivých orgánoch a telesných systémoch, 
takže sa dozviete, ako presne na tom práve ste.

 zo suchej kvapky krvi:TESTY
- Food detec�ve - test na zisťovanie potravinových intolerancií
- Balance test na zistenie pomeru 3:6 omega mastných kyselín, 

  ktoré podmieňujú vznik skrytých zápalov v tele
- Analýza hladiny vitamínu D

- Testy na kandidu

PROFIDIET:
rýchle a veľmi účinne chudnu�e ketodiétou

s množstvom chutných potravín a pravidelným 2 týždňovým
meraním a poradenstvom. Spolu prejdeme štyrmi etapami 

chudnu�a do vytúženej postavy. 
 

Štúdio BLISS - ZDRAVIE Z PRÍRODY

Pôsobíme v Modre aj v Pezinku
Kontakt a viac info: Adriana Šéry

mob: 0905 790 906, mail: esencialnesradostou@gmail.com 
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Kalendár podujatí 2022
Kultúra sa postupne vďaka zlepšovaniu pandemickej situácie opäť otvára a aj 
v Modre ponúkne viacero obľúbených podujatí či festivalov s tradíciou. Po tak-
tovkou Kultúrneho centra v spolupráci s organizáciami a združeniami pôsobiaci-
mi v meste vznikal nový Kalendár podujatí na rok 2022. 

„Veľmi si želám, aby sme si všetci už po dvoch 
ťažkých rokoch oddýchli a načerpali sily. Čo 
iné než kvalitná kultúra, predstavenie, film, 
koncert či dobrá kniha alebo diskusia nám 
pomáha pri relaxe? Aspoň na čas nás doká-
žu odbremeniť od každodenného života. Preto 
verím, že sa nám spoločne podarí realizovať 
naplánované podujatia. Samozrejme, vždy 
v rámci aktuálne platných opatrení a naria-
dení. Tešíme sa na vás, našich návštevníkov, 
čitateľov aj divákov“, vyslovuje svoje želanie 
Ján Sklenár, riaditeľ Kc Modra.

Január 
Výstava: Ignác Bizmayer – výber z tvor-
by, miesto: Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky, Kukučínova 15, organizátor: SNM–
MĽŠ v Modre (január – júl)

Spomienka a pocta Ľubomírovi Kellenberge-
rovi, výstava obrazov pri príležitosti 100. vý-
ročia narodenia, miesto: Múzeum Ľudovíta 
Štúra, Štúrova 84, organizátor: SNM–MĽŠ 
v Modre (január – február)

Február
11. 2.: Dobrý deň, pán Grimm!, Bábková in-
scenácia pre deti a dospelých. hlavnými pred-
staviteľmi sú bratia Grimmovci, ktorí hľadajú 
najväčší strach a rozprávajú (ne)skutočné prí-
behy. Miesto: Kultúrny dom Modra, 17.00 h, 
organizátor: Kc Modra, vstupné: 2 €, na mies-
te

25. 2., 20.00 h: Katarzia – Klub Za Oponou, 
Speváčka, textárka a hudobná producentka 
predstavuje generáciu počítačových začiatoč-
níkov narodených okolo roku ‚89 a hľadí do 
budúcna s vedomím svojej, aj slovenskej mi-
nulosti. V súčasnosti koncertuje s producen-
tom Pjonim. Miesto: Kultúrny dom Modra, 
Klub Za oponou, organizátor: Kc Modra, 
vstupné: 12€, predpredaj tootoot

26. 2., od 10.00 h: Fašiangy v Modre, vese-
lý fašiangový sprievod Modrou v maskách, 
miesto: Sokolská ulica, dukelská ulica, Štú-
rova ulica, organizátor: Kc Modra 

Marec
16. 3., 19.00 h: Silné Reči stand-up comedy 
show, Silné reči sa vracajú opäť do Modry. 
Čaká na vás večer plný smiechu a dobrých 
emócií, pretože vás zabaví skvelá štvorica ko-
mikov Gabo Žifčák, Michael Szatmary, Joe 

Trendy a Marián Psár. Miesto: Kultúrny dom 
Modra, vstupenky: www.silnereci.sk

20. 3., 18.00 h: Lenka Filipová – koncert, 
Spolu so svojimi hosťami ponúkne úpravy 
klasických skladieb, najznámejšie hity aj naj-
novšie skladby z albumu s keltskou vôňou 
oppidum. Miesto: Kultúrny dom Modra, or-
ganizátor: Kc Modra, vstupné: 20 €, predpre-
daj v kancelárii Kc Modra a v sieti tootoot

18. 3.: Ružena Klimková – Pre radosť, verni-
sáž a výstava obrazov, miesto: Múzeum Ľu-
dovíta Štúra, Štúrova 84, organizátor: SNM–
MĽŠ v Modre (marec – apríl)

25. – 26. 3.: Vitis Aurea 2022, medzinárod-
ná výstava vín a verejná degustácia, miesto 
konania: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Spolok Vincúr, Kc Modra 

Apríl
1. 4.: Oslobodenie Modry, spomienkové 
stretnutie k výročiu oslobodenia nášho mesta, 
organizátor: Mesto Modra

3. 4., 18.00 h: Radošinské naivné divadlo – 
Mužské oddelenie, správa z nemocnice o mu-
žoch, ale aj ženách alebo trpká komédia o tom 
ako sa otvárajú telá a duše na mužskom od-
delení. Miesto: Kultúrny dom Modra, organi-
zátor: Kc Modra, vstupné: 22 €, predpredaj 
v kancelárii Kc Modra 

9. 4., 15.00 – 18.00 h: Vítanie jari, tematic-
ké tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, miesto 
konania: Kultúrny dom Modra, organizátori: 
Kc Modra, oZ Ľusk

20. 4.: Štúrova Modra, krajská súťažná pre-
hliadka v umeleckom prednese poézie a pró-
zy, miesto: Kultúrny dom Modra, organizá-
tor: Malokarpatské osvetové stredisko

22. 4.: Ignác Bizmayer – 100. výročie naro-
denia, spomienkový večer, miesto: Kultúrny 
dom Modra, organizátor: SNM–MĽŠ v Mod-
re, Kc Modra

Máj
Výstava: Príbeh modranskej keramiky – vý-
menná výstava v Nórsku, Projekt clayday, 
miesto: Múzeum slovenskej keramickej plas-
tiky, Kukučínova 15, organizátor: SNM–
MĽŠ v Modre (máj – september)

Výstava: Dr. Milan Rastislav Štefánik, bri-
gádny generál (1880 – 1919), panelová vý-
stava pri príležitosti 100. výročia tragickej 
smrti, miesto: Múzeum Ľudovíta Štúra, Štú-
rova 84, organizátor: SNM–MĽŠ v Modre 
(máj)

5. 5., 15.30 h: Deň víťazstva nad fašizmom 
– spomienkové stretnutie, miesto: park pred 
Kultúrnym domom Modra, organizátor: 
Mesto Modra

14. 5.: Noc múzeí a galérií, prehliadky výstav 
a expozícií do neskorých večerných hodín, 
organizátor: Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky a SNM–Múzeum Ľ. Štúra

14. 5.: Deň modranských pivníc, starobylé 
pivnice, charizmatické vinohradnícke dvory, 
miestna gastronómia a neopakovateľná at-
mosféra regiónu, organizátor: Víno z Modry, 
www.modranskepivnice.sk

21. 5., 13.00 – 22.00 h: Modranský piknik, 
otvorenie turistickej sezóny v harmónií v no-
blesnom štýle, miesto konania: lúka otče-
náška v Modre – harmónii, organizátor: Kc 
Modra

20. – 21. 5.: Otvorené pivnice na Sv. Urbana, 
vínne pivnice v Modre a celom Malokarpat-
skom regióne, organizátor: Malokarpatská 
vínna cesta, Malokarpatské osvetové stre-
disko 

Jún
Výstava: Alexander Walter – výber z tvorby, 
miesto: Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, 
organizátor: SNM–MĽŠ v Modre (jún – sep-
tember)

4. 6.: Kráľovské hodovanie, tradičné ho-
dy a zábava od obeda do polnoci, miesto: 
priestranstvo pred kultúrnym domom, Modra 
– Kráľová, organizátor: Kc Modra, oZ Krá-
ľovan 

24. – 26. 6.: Rozprávková Modra, festival 
bábkových divadiel, miesto: Kultúrny dom 
Modra, Kino Mier Modra, priestranstvo pri 
Kd Modra, organizátor: Modranská beseda

Júl
Kultúrne leto: aktuálny program na www.kc-
modra.sk a FB.

16. – 17. 7.: Gitarový festival, letný festival 
klasickej gitary v Modre, miesto: Nemecký 
evanjelický kostol, organizátor: Kc Modra, 
EcAV Modra

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a
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22. – 24. 7.: Huncokárske slávnosti, miesto: 
areál Mestskej vily a Penzión huncokár, or-
ganizátori: Mesto Modra, oZ huncokári na 
Piesku 

22. – 24. 7.: Zvuk for Modra, Mestský hu-
dobný festival oživí ulice, kostoly a dvory 
(nielen) jazzom, ale aj rôznymi, hudobnými 
fúziami. Miesto: Nádvorie hist. radnice, Ne-
mecký evanjelický kostol, iné, organizátor: 
oZ Spectaculum, Kc Modra, EcAV Modra

23. 7., 19.00 h: Organový festival v Modre, 
ix. ročník medzinárodného festivalu, Mar-
tin Bako, organ, miesto: Evanjelický kostol 
Modra – Kráľová, organizátor: Bachova spo-
ločnosť na Slovensku, Mesto Modra

30. 7., 19.00 h: Organový festival v Modre, 
Tea Kulaš, hr, miesto: Slovenský evanjelic-
ký kostol, organizátor: Bachova spoločnosť 
na Slovensku, Mesto Modra

August
Kultúrne leto: aktuálny program na www.kc-
modra.sk a FB.

6. 8.: Organový festival v Modre, Nicoló Sari, 
iT, miesto: Slovenský evanjelický kostol, or-
ganizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku, 
Mesto Modra

18. – 21. 8.: Hudba Modre 2022, festival 
jazzu a komornej hudby, miesto: Nádvorie 
hist. radnice, Nemecký evanjelický kostol, 
iné, organizátor: oZ hudba Modre, Kc Mod-
ra, EcAV Modra

25. 8., 15.30 h: Výročie Slovenského národ-
ného povstania – spomienkové stretnutie, 
miesto: park pred Kultúrnym domom Modra, 
organizátor: Mesto Modra 

September
3. 9.: Deň vo vinohradoch, ochutnávka hroz-
na a vína v malokarpatských vinohradoch, or-
ganizátor: Malokarpatská vínna cesta, Malo-
karpatské osvetové stredisko 

8. – 10. 9.: Slávnosť hliny – Keramická Mod-
ra 2022, Tradičný hrnčiarsky jarmok s bo-
hatým kultúrnym programom a ukážkami 
remesla. Odborný seminár i otvorené dvere 
v modranských keramických dielňach. orga-
nizátor: Modranská Beseda, SNM–Múzeum 
Ľ. Štúra Modra

9. – 11. 9.: Modranské vinobranie 2022, Mod-
ranské vinobranie je najdôležitejšou mestskou 
udalosťou roka. Tradičné oberačkové sláv-

nosti a oslava tvrdej práce malokarpatských 
vinárov a vinohradníkov. Úcta k tradíciám, 
zmiešaná s modernými prvkami v programe 
spolu s vynikajúcim burčiakom a vínom vás 
očarí. rezervujte si dostatok času na vizuálne 
i chuťové zážitky, ktoré pre vás v Modre ten-
to rok opäť pripravujeme!, organizátor: Kc 
Modra, Mesto Modra, https://www.facebook.
com/modranskevinohranie/

21. 9.: Noc literatúry v Modre, Prijmite po-
zvanie na obľúbenú literárnu špacírku. osob-
nosti čítajú európsku literatúru, na netra-
dičných miestach. organizátor: Kc Modra, 
České centrum Bratislava

Október
1. 10., 18.00 h: Radošinské naivné divadlo – 
Spev kohúta, dedinská komédia s kriminálnou 
zápletkou, organizátor: Kc Modra, vstupné: 
predpredaj v kancelárii Kc Modra (čoskoro)

Výstava: David Armenc – Umelecký šperk, 
miesto: Múzeum slovenskej keramickej plas-
tiky, Kukučínova 15, organizátor: SNM–
MĽŠ v Modre (október – december)

7. 10. – 8. 11.: Výstava: Silvia Stránska 
a Svetlana Čimborová, umenie plstenej tech-
niky, miesto: Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúro-
va 84, organizátor: SNM–MĽŠ v Modre

8. 10.: Jablkové hodovanie, organizátor: Ma-
lokarpatské osvetové stredisko a Mesto Mod-
ra

22. 10., 15.00 – 18.00 h: Stretnutie so svet-
lonosom, tematické tvorivé dielne pre rodiny 
s deťmi, miesto: Kultúrny dom Modra, orga-
nizátor: Kc Modra

November
Výstava: Mária Špániková – výber z tvorby, 
výstava obrazov a šperkov, miesto: Múze-
um Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, organizátor: 
SNM–MĽŠ v Modre (11. 11. – 31. 12.)

9. – 17. 11.: Festival 89–TY, oslava dňa za 
slobodu a demokraciu, miesto: Kultúrny dom 
Modra, Kino Mier, organizátor: Arforum Pe-
zinok, Kc Modra

18. – 19. 11.: Deň otvorených pivníc 2022, or-
ganizátor: Malokarpatská vínna cesta, Malo-
karpatské osvetové stredisko 

25. 11.: Svätokatarínska ochutnávka mladých 
vín, miesto: Kultúrny dom Modra, organizá-
tor: Spolok Vincúr, Kc Modra 

27. 11.: Adventný koncert, miesto: Nemecký 
evanjelický kostol, organizátor: Kc Modra, 
Mesto Modra, EcAV Modra 
 

December
6. 12., 18.00 h: Rozsvietenie stromčeka Miku-
lášom, miesto: priestranstvo pred kultúrnym 
domom Modra, organizátor: Kc Modra

9. – 10. 12.: Vianočné zastavenie, tradičné 
mestské vianočné trhy, miesto: nádvorie his-
torickej radnice, organizátori: Kc Modra

26. 12.: Koledovanie Dobrej noviny, každo-
ročne koledovanie pre konkrétne charitatívne 
projekty. organizátor: centrum voľného času 
Modra 

31. 12., 20.00 h: Silvestrovská zábava, miesto: 
Kd v Kráľovej, organizátor: oZ Kráľovan 

31. 12.: Silvester v Modre, novoročný prípi-
tok primátora mesta s obyvateľmi

V súvislosti s opatreniami kvôli šíreniu pan-
démie koronavírusu je zmena programu vy-
hradená! Prosíme o dodržiavanie všetkých 
platných hygienických nariadení a usmernení 
organizátorov. Aktuálne opatrenia nájdete na 
stránke: korona.gov.sk. (kc)
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Expedičná kamera 2022

Pozývame do kina všetkých ces-
tovateľov, dobrodruhov, špor-
tovcov a milovníkov prírody 
na Expedičnú kameru, ktorá sa 
uskutoční 4. marca 2022 v kine 
Mier Modra.
Expedičná kamera je filmový 
festival, ktorý k vám už od ro-
ku 2009 prináša najlepšie ces-
tovateľské a dobrodružné fil-
my z medzinárodnej i domácej 
produkcie. Premietania môžete 
navštíviť na dvojstovke miest 
v Česku aj na Slovensku v kino-
sálach, kultúrnych domoch, klu-
boch aj kaviarňach. dvanásty 
ročník, po pauze, oslávime ex-
pedíciou k najvyšším vodopá-
dom sveta, nahliadneme pod 
pokrievku hendikepovaných 
bikerov, so zatajeným dychom 
budeme sledovať vodákov na 
perejách rieky Keve a Kwan-
za, zaspomíname na posledný 

májový deň roku 1970, kedy sa 
kvôli zemetraseniu odtrhla veľ-
ká časť severnej časti šesťtisí-
covky huascarán Norte a v po-
dobe lavíny ľadu a kameňov 
pochovala v základnom tábore 
všetkých členov českej Expedí-
cie Peru 1970. Ďalej prežijeme 
s účastníkmi náročné preteky 
1000miles Adventure a s Len-
kou Vacvalovou budeme hľa-
dať odvahu zabehnúť najdlhšiu 
turistickú trasu na Slovensku 
– 770 km z dukly do devína 
s prevýšením 31km.
objavujme. Poznávajme.  Ži-
me! Kam až môžeme na lodi 
doplávať? Kam až môžeme vy-
liezť? Kde sú naše hranice? Pre-
mýšľajme o tom na Expedičnej 
kamere 2022 v Modre. 
Viac info o filmoch na www.ki-
nomodra.sk. (rz, zdroj:

TS Expedičná kamera)

Radošinci opäť v Modre
radošinské naivné divadlo v spolupráci s Kc 
Modra pripravujú na 3. apríla o 18.00 pred-
stavenie Stanislav Štepku s názvom – Muž-
ské oddelenie. Trpká či clivá komédia chce 
inak a po novom nepriamo nadviazať na veľ-
ký úspech kultovej inscenácie Ženské odde-
lenie (1987).
V Mužskom oddelení autor predstavuje s je-
ho typickým humorným pohľadom pestré 
osudy skupiny pacientov v súčasnej nemoc-
nici, tentoraz na mužskom oddelení. Bude-
me sledovať autentické a zemité životné prí-
behy ligového futbalistu, čudného a bodrého 
majstra opravára, bývalého hlavného čašníka 
a jeho ženy čašníčky, trpký príbeh vládneho 
ministra, ale aj doktorky a svojráznej sestrič-

ky na mužskom oddelení v štátnej nemocnici. 
Účinkujú: Stanislav Štepka, Maruška Nedo-
mová, Andrea Martvoňová alebo Kristína 
Madarová, M. Slobodová, Mojmír caban, 
Kamil Mikulčík alebo Štefan richtárech, Sa-
muel Spišák alebo ondrej hraška, Marcela 
cmorejová alebo Ana Vyparinová Krsmano-
vič, Ladislav hubáček a Vladimír Svítek. ré-
žia: Juraj Nvota. hudba: Juraj haško. drama-
turgia: Mirka Čibenková 
Predaj vstupeniek v kancelárii Kc Modra 
(každý pracovný deň), cena vstupeniek je 
22/20€. informácie: kontakt@kcmodra.sk, 
033/647 21 12. Predstavenie sa uskutoční 
podľa aktuálne platných protipandemických 
opatrení. (kc)

Lenka Filipová a jej hostia
Všetkých milovníkov krásnych 
piesní a gitarového umenia po-
zývame na koncert legendárnej 
českej hudobníčky. V rámci kon-
certného tour 2022 privítame spe-
váčku, šansoniérku, gitaristku 
a hudobnú skladateľku v jednej 
osobe Lenku Filipovú. Predstaví 
sa aj so svojimi hosťami, hráčom 
na keltskú harfu, akordeón a cajon 
Seanom Barrym a mladým kla-
viristom Járom Bártom. Okrem 
tradičných hitov si poslucháči 
vypočujú aj skladby z najnovšie-
ho albumu Oppidum s keltskou 

vôňou. Príďte si vychutnať kon-
cert českej speváčky a gitaristky, 
ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. 
marca o 18.00 vo veľkej sále Kul-
túrneho domu.
Vstupné: 20 eur (predaj v kance-
lárii Kc Modra a v sieti tootoot)
Aktuálne platné opatrenia co-
vid-19 (môžu sa zmeniť): Vstup 
na koncert je povolený v režime 
OP. Vstup do interiéru je povolený 
iba s respirátorom.
informácie: kontakt@kcmodra.sk 
alebo t. č. 033/647 21 12.
 (zem)
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Marec je sviatkom čítania a kníh
Marec – mesiac knihy nám bude viac ako inokedy počas roka 
pripomínať význam a hodnoty čítania kníh. Preto by sme vás 
radi oslovili aj prostredníctvom ponuky našich služieb a pod-
ujatí a pozvali vás do pekných, vynovených priestorov Mest-
skej knižnice v Modre. Či už ako nových čitateľov a návštev-
níkov našich podujatí, alebo len tak. Nahliadnuť, zoznámiť 
sa a stráviť u nás hodnotný čas.

Rozšírenie služieb
V ponuke služieb knižnice pri-
budne od marca aj možnosť 
vypožičiavať si časopisy. roz-
šírili sme ich ponuku a pridali 
niekoľko nových titulov. Časo-
pisy si bude možné vypožičať 
na jeden týždeň. Podmienkou 
výpožičky je stať sa držiteľom 
čitateľského preukazu. detské 
časopisy budú k dispozícii len 
v čitárni našej knižnice.

Ponuka podujatí
Začneme opäť deťmi. V roz-
právkovom brlohu s Veronikou 
hajdučíkovou tentokrát otvorí-
me knihu Pipi dlhá Pančucha 
a vyberieme sa za dobrodruž-
stvami tohto neobyčajného 
dievčatka. Zažijeme zábavu aj 
napätie, spolu s jej kamarátmi 
Anikou a Tomim, opičkou aj 
koňom. Mimochodom, Pipi je 
jediné dievča na svete, ktoré 
svojho koňa zdvihne nad hla-
vu... A možno bude aj naháňač-
ka. S kým? Príďte a nechajte sa 
prekvapiť... Po dramatizova-
nom čítaní si spolu vyrobíme 
„copatú Pipi“, záložku do kni-
hy... Stretneme sa spolu v det-
skej čitárni knižnice 10. marca 
o 17.00.
Pozor, Verona! A Pozor, bod-

kovaný pes! Ešte k tomu ra-
dosti a dni a Príbehy z lúk 
a mokradí. Tie posledné tri 
sú najnovšie tituly modran-
skej autorky Veroniky Šikulo-
vej a Pozor, Verona! je názov 
podujatia, kde si ich predstaví-
me. Prineste si prosím na auto-
gramiádu aj Veronikine knižky. 
Ak tie najnovšie ešte nemáte, 
môžete si kúpiť počas diskusie 
v knižnici. Srdečne vás pozý-
vame na stretnutie s Veronikou 
Šikulovou (na fotografii dole), 
17. marca o 18,00. diskusia 
a autogramiáda sa bude konať 
v priestoroch Mestskej knižni-
ce v Modre.

Knižné bádanie
Tak sa volá celoročný pro-
jekt, ktorý sme pripravili ako 
vzdelávací cyklus pre škol-
ské kolektívy a dospelých. 
Na projekte spolupracujeme 
s prednášajúcimi zo Slovenskej 
akadémie vied a Univerzity 
Komenského. Prvá prednáška 
z tohto cyklu sa bude konať 31. 
marca o 18.00 v priestoroch 
mestskej knižnice. Nesie názov 
„Človek verzus planéta“. Náš 
prednášajúci Mgr. Pavol Ken-
deressy, Phd. (na fotografii 
hore), pôsobí v Ústave krajin-

nej ekológie Sloven-
skej akadémie vied. 
Vo svojom výskume 
sa zaoberá problema-
tikou ekologického 
plánovania krajiny, 
degradáciou pôd a ich 
monitoringu pomo-
cou moderných geo-
informačných metód 
a diaľkového priesku-
mu zeme. Nie je žiad-
nym prekvapením, 
že s tým, ako sveto-
vá populácia neustále 
rastie, sú limity vyu-
žitia základných glo-
bálnych zdrojov, ako 
je pitná voda, úrodná 
pôda, lesy a pod., čoraz zreteľ-
nejšie. celkovo rastúca popu-
lácia spotrebováva viac zdro-
jov a vytvára viac odpadu. 
Koľko ľudí je však príliš veľa 
pre planétu? informácie a fak-
ty o vplyve človeka na plané-
tu počas jednotlivých období 
Zeme a pohľad na názory od-

borníkov ponúkne prednáška P. 
Kenderessyho. Srdečne vás po-
zývame.
Naše podujatia z verejných 
zdrojov finančne podporil Fond 
na podporu umenia. Ďakujeme.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
za mestskú knižnicu 

v Modre

modranský
piknik

www.kcmodra.sk

21. mája 2022
lúka Otčenáška, Harmónia

Otvorenie
turistickej sezóny

v noblesnom štýle.

najlepšípiknik robia
v modre
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Kultúrne podujatia v marci
10. 3., 17.00 h: Stretnutie s Pipi Dlhou pan-
čuchou, dramatizované čítanie s Veronikou 
hajdučíkovou, miesto: detská čitáreň v Mest-
skej knižnici, organizátor: Kc Modra

11. 3., 18.00 h: Penzista slovenský I., Trúfa-
te si na dôchodok? Premiéra komédie o tom, 
ako sa žije penzistom na Slovensku, účinku-
jú: Pankrác: Peter Lenner, Servác: Ferdinand 
Špergl, rozhlas/šepkanie: Veronika Šperglo-
vá, hudba: Ján Benka a Michal Slanina, text: 
róbert odler, miesto: Kd Modra, organizátor: 
divadlo MoKraĎ, www.mokrad.webnode.sk, 
vstupné: dobrovoľné

16. 3., 19.00 h: Silné Reči stand-up co-
medy show, Silné reči sa vracajú opäť do 
Modry. Čaká na vás večer plný smiechu 
a dobrých emócií, pretože vás zabaví skvelá 
štvorica komikov Simona, Michael Szatma-
ry, Joe Trendy a Marián Psár, miesto: Kd 
Modra, viac informácií a vstupenky získate 
na: www.silnereci.sk

17. 3., 18.00 h: Pozor, Verona! diskusia a au-
togramiáda so spisovateľkou Veronikou Šiku-
lovou o jej najnovšej tvorbe, miesto: Kd Mod-
ra, mestská knižnica, organizátor: Kc Modra

20. 3., 18.00 h: Lenka Filipová – koncert, 
spolu so svojimi hosťami ponúkne úpravy 
klasických skladieb, najznámejšie hity aj naj-
novšie skladby z albumu s keltskou vôňou 
oppidum, miesto: Kd Modra, organizátor: 
Kc Modra, vstupné: 20 € predpredaj v kance-
lárii Kc Modra a v sieti tootoot

25. – 26. 3. Vitis Aurea 2022, medzinárodná 
výstava vín a verejná degustácia, miesto kona-
nia: Kd Modra, organizátor: Spolok Vincúr, 
www.vincur.sk, podľa aktuálnej pandemickej 
situácie sa termín môže zmeniť

31. 3., 18.00 Človek verzus planéta, pred-
náška Pavla Kenderessyho z Ústavu krajinnej 
ekológie SAV, miesto: Kd Modra, mestská 
knižnica, organizátor: Kc Modra. (kc)

Pripravujeme

3. 4., 18.00 h: Radošinské naivné divadlo – 
Mužské oddelenie, správa z nemocnice o mu-
žoch, ale aj ženách alebo trpká komédia o tom, 
ako sa otvárajú telá a duše na mužskom od-
delení, miesto: Kd Modra, organizátor: Kc 
Modra, vstupné: 22 € predpredaj v kancelárii 
Kc Modra 

9. 4., 15.00 h: Vítanie jari, tematické tvorivé 
dielne pre rodiny s deťmi, miesto konania: Kd 
Modra, organizátori: Kc Modra, oZ Ľusk 

23. 4., 20.00 h: Ľahká Múza – Klub Za 
Oponou, koncert kultovej darkwave kapely 
v Modre ktorý nesmiete vynechať! Miesto: 
Kd Modra a KZo, organizátor: Kc Modra

Zmena programu vyhradená! Všetky aktuálne 
informácie na www.kcmodra.sk. V súvislosti 
s opatreniami kvôli šíreniu pandémie korona-
vírusu je kapacita podujatí obmedzená. Prosí-
me dodržujte všetky, aktuálne platné hygienic-
ké nariadenia a usmernenia organizátorov.

(kc)
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