
Modranské pivnice prebudili mesto 
Tohtoročný očakávaný Deň modranských pivníc bol jed-
noznačne iný, jedinečný. Pôvodný aprílový termín zasiahla 
koronakríza a podujatie bolo preložené na neurčito. I keď 
museli organizátori zo združenia Víno z Modry spolu s part-
nermi všetku prípravu podujatia realizovať na dva razy, 
oplatilo sa. Júlový termín „pivníc“ po prekonaní prvej fázy 
pandémie, prilákal ľudí do modranských ulíc. V Modre to 
opäť po dlhých týždňoch príjemne žilo.

Organizátori môžu byť spokojní. 
Podľa vyjadrení Michala Petrí-
ka z Vína z Modry dopadol 17. 
ročník podujatia dobre. V tomto 
júlovom termíne bývali vždy Vi-
nári v chotári, vyhľadávané letné 
podujatie priamo v modranských 
vinohradoch. „Mysleli sme si, že 
v tejto dobe už budú všetky prob-
lémy s pandémiou zažehnané. 
Naše očakávania sa však celkom 
nenaplnili. Zorganizovať 17. roč-
ník našich pivníc bola výzva, akú 
sme doteraz nezažili. Pre pretr-
vávajúce obmedzenia sme sa roz-
hodli urobiť viacero razantných 
opatrení. Znížili sme počet vstu-
peniek až o 40 %, čo zapríčini-

lo, že sa deň pred podujatím vy-
predali aj posledné voľné lístky. 
Návštevníci síce nemohli zažiť 
atmosféru starobylých modran-
ských pivníc, zato si však plnými 
dúškami vychutnávali úplne no-
vé zážitky v otvorených modran-
ských a kraľovanských záhra-
dách, dvoroch, či podbrániach“, 
dopĺňa Michal Petrík, majiteľ 
modranskej Pivnice u Pradeda.
Atmosféra v meste potvrdila, že 
ľudia sa uvoľneným opatreniam 
potešili a po dlhej dobe v domá-
cej izolácii sa radi prešli mestom, 
ochutnávali vína alebo skočili 
na blízky hudobný festival Zvuk 
for Modra. K atraktivite poduja-

tia prispela rodina Matuškovičo-
vých z Klubu historických trak-
torov, ktorí podporili podujatie, 
ale napríklad aj ponuka piatich 
modranských zmrzlinární. 

Pripájame zopár podporných 
slov od návštevníkov pre organi-
zátorov.
Lucia Šimková z Bratislavy: 
„Modranských pivníc 2020 
som sa zúčastnila prvýkrát. Ta-
kýto druh akcie nie je pre mňa 
o množstve favoritov, ale o zážit-
ku z nahliadnutia do dvorov, vi-
níc, domov a celkovo atmosféry 
života vinárov a tiež priaznivcov 
vína, predovšetkým o stretnu-
tí s priateľmi a spoznávaní no-
vých ľudí pri poháriku vínka. 
Verím, že budúci rok to bude 
mať pre mňa opäť nový rozmer, 
keď sa celá atmosféra prenesie 
do pivníc, aj keď dvory a prie-
domia mali pre mňa vzdušnejší 
charakter a nemenili na pocite 
z príjemnej akcie. Držím palce 

organizátorom a vinárom a vidí-
me sa o rok“.
Lucia Mandincová z Modry: 
„Modranské pivnice navštevu-
jem pravidelne, ako fotografka 
aj ako účastníčka. Tento ročník 
vnímam ako výnimočný z viace-
rých dôvodov. Po období, keď sa 
z dôvodu bezpečnostných opat-
rení veľa verejných podujatí ne-
dialo, bolo skutočne príjemné 
vidieť Modru tak živú a stretnúť 
sa s priateľmi, ktorých som dlh-
šie nevidela. Je pravdou, že ne-
nahraditeľná atmosféra skrytých 
pivníc, ich špecifická vôňa a tl-
mené svetlá v exteriéri trochu 
chýbali. Avšak tým, že sa ochut-
návky premiestnili do dvorov 
a priedomí, vzniklo niečo svie-
žo nové a mesto pôsobilo naozaj 
plné ľudí. Za toto podujatie som 
vďačná a teším sa opäť o rok“.
A ako hovorí za organizátorov 
Michal: „Tento rok nás okrem 
iného naučil, ako sa zdanlivo sa-
mozrejmé veci môžu zo dňa na 
deň vytratiť a aká dôležitá je vzá-
jomná podpora pri budovaní ko-
munitných projektov“. (red)
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Ďalšie štyri 
kamery sú 

nainštalované
V Modre bude opäť o čosi bezpeč-
nejšie. Vďaka dotácii 8 000 eur 
z Ministerstva vnútra SR a progra-
mu na zabezpečenie úloh preven-
cie kriminality pre rok 2019 sa 
podarilo nainštalovať ďalšie štyri 
kamery na miesta, ktoré vytipova-
la Mestská polícia Modra. Mesto 
sa podieľalo na spolufinancovaní 
rozšírenia kamerového systému 
sumou 2 tisíc eur. Kamery s full 
Hd rozlíšením a schopnosťou 
otáčania sa v rozsahu 360° stup-
ňov dokážu priblížením získať po-
trebný detail z dosahu až 100 met-
rov. Pre políciu sú títo technickí 
pomocníci často dôležitým sved-
kom. Kamerové záznamy môžu 
pomôcť pri objasňovaní priestup-
kov, alebo trestných činov. 

Alexandra FIGUROVÁ, 
MsÚ Modra

Mesto opäť obnovilo Štúrovu lavičku
Na mieste mohutného gaštana v modranskom chotári, pod kto-
rým rád sedával Ľudovít Štúr, bol v roku 1956 osadený pamät-
ník v tvare lavičky z travertínových platní. Zdobil ho verš „Sa-
moten v háji, kde hlasu nehlesne, zamyšlen sedě? V myšlenkách 
se tratím.“ Vandalizmus na seba nenechal dlho čakať a z pomní-
ka na pamätnom mieste nášho národného buditeľa a kodifiká-
tora spisovnej slovenčiny zostalo iba torzo. 

V roku 1982 ho odstránili a na 
jeho mieste postavili nový pa-
mätník v podobe kamennej mo-
hyly vďaka spolupráci mesta 
Modra, Múzea Ľ. Štúra a Sprá-
vy cHKO Malé Karpaty. O šesť 
rokov neskôr múzeum pamät-
né miesto za finančnej pod-
pory Ministerstva kultúry SR 
opäť obnovilo. tentoraz bol cez 
betónovú lavičku prehodený 
bronzový Štúrov plášť. Po roku 
2004 zmizol plášť aj betónové 
piliere s bronzovými tabuľkami 
s veršami. 
Mesto Modra nedávno osadi-
lo repliku Štúrovej lavičky na 

mestský pozemok, ktorý bude 
pod väčšou kontrolou. K pa-

mätníku sa po novom dostanete 
za približne 30 minút po turis-
tickom chodníku (modrej znač-
ke) z Modry smerom na Veľkú 
homoľu. Výroba repliky lavič-
ky spolu s osadím stála 5304 € 
a bola financovaná z vlastných 
zdrojov mesta s prispením BSK 
vo výške 2000 €.
 Zuzana TICHÁ

K modranským pivniciam...
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Nový školský rok 
Školský rok sa začína 1. septembra a prvým dňom vyučovania je 
2. september. V 1. polroku sa končí 29. januára 2021 a v druhom 
polroku sa začne 2. februára a končí sa 30. júna.

Organizácia školského roka 
2019/2020 v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Modry 
je vypracovaná v zmysle § 6 ods. 
8 písm. c) zákona č. 596/ 2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov, v súlade so Sprievodcom 
školského roka, ktorý vydalo 
Ministerstvom školstva vedy, 
výskumu a športu SR, obsahujú-
ci organizačné pokyny pre daný 
školský rok.
Zápis detí do prvého ročníka zá-
kladných škôl v školskom roku 
2020/2021 bude podľa VZn č. 
7/2015, ktorým sa určuje miesto 
a čas zápisu detí do základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Modry, v čase od 
14:00 hod. do 18:00 hod. v tre-
tiu stredu v apríli a po nej nasle-
dujúci štvrtok, ktorý predchádza 
začiatku školského roka, v kto-
rom má dieťa plniť povinnú 
školskú dochádzku. 

Prijímanie detí na povinné 
predprimárne vzdelávanie so 
začiatkom od školského roku 
2021/2022, sa bude realizovať 
podľa právneho stavu platné-
ho od 1. 1. 2021 a využívať 
sa bude informatívny materi-
ál „Prijímanie detí na predpri-
márne vzdelávanie v materskej 
škole“ dostupný na: https://
www.minedu.sk/stanoviska-a-
-informativne-materialy/. do 
materskej školy sa prijímajú 
deti aj priebežne alebo pre na-
sledujúci školský rok. Miesto 

a termín podávania žiadosti 
zverejní riaditeľ po dohode so 
zriaďovateľom. Riaditeľ spolu 
s miestom a termínom zverejní 
aj podmienky prijímania detí. 
Ostatné podmienky prijímania 
detí určí riaditeľ a po prero-
kovaní s pedagogickou radou 
školy zverejní na viditeľnom 
mieste (§ 3 ods.2 vyhlášky MŠ 
SR č.306/2008).
V prípade akýchkoľvek zmien 
bude verejnosť včas informo-
vaná.
 (red, msú)

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

Prázdniny
(*okrem MŠ)

Posledný deň vyučovania 
pred prázdninami

termín prázdnin Začiatok vyučovania

jesenné 28. 10. 2020 29. 10. – 30. 10. 2020 2. 11. 2020
vianočné 22. 12. 2020 23. 12. 2020 – 7. 1. 2021 8. 1. 2021
polročné 29. 1. 2021 1. 2. 2021 2. 2. 2021
jarné 26. 2. 2021

(Bratislavský kraj) 
1. 3. – 5. 3. 2021 8. 3. 2021

veľkonočné 31. 4. 2021 1. 4. – 6. 4. 2021 7. 4. 2021 
letné 30. 6. 2021 1. 7. – 31. 8. 2021 2. 9. 2021

Covid-19: opatrenia vydané 
ministerstvom školstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre ško-
ly, rodičov a školákov viacero preventívnych opatrení a odporú-
čaní. Viaceré sú zhodné pri materských, základných aj stredných 
školách a školských zariadeniach. Pri príprave šk. roka školy 
zohľadňujú možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie. 

Základné zásady pre materské 
školy, základné školy a šk. zaria-
denia (klub detí, základná ume-
lecká škola, centrá voľného času, 
školské jedálne), ako aj stredné 
školy:
• obmedziť kontakt medzi trie-
dami, osobami a podujatia or-
ganizovať v súlade s platnými 
opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva SR,
• nutné je dodržiavať zása-
dy R-O-R (ruky, odstup, rúško) 
v zmysle pokynov jednotlivých 
fáz (covid semafor, podrobne 
na: www.minedu.sk v časti Ma-
nuál opatrení pre školy a školské 
zariadenia),
• ministerstvo odporúča do 14. 9. 
nespájať detí a žiakov z rôznych 
tried a podľa možností neorgani-

zovať činnosť ŠKd v zberných 
triedach (pozn. modranské MŠ 
a ZŠ sa rozhodli dané opatrenie 
predĺžiť na základe špeciálneho 
usmernenia vydaného Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu 
a športu o čom budú rodičia riad-
ne, prostredníctvom školy a web 
stránok informovaní)
• v interiéri mimo tried (chodba 
a pod.) musia nosiť rúško všetci, 
• vyučovanie v ZŠ a SŠ začína 2. 
septembra a školská dochádzka 
je povinná,
• od 2. 9. do 14. 9. je používa-
nie rúšok v škole a zariadeniach 
školy povinné pre žiakov 2. stup-
ňa a pre pedagógov a nepedago-
gických pracovníkov (rúško/štít) 
je uvedené dané ako odporučené 
(zelená fáza semaforu),

• pre deti na 1. stupni je nose-
nie rúšok odporúčané,
• škola a iné šk. zariadene vy-
člení jednu miestnosť na izolá-
ciu (rovnako internát a praco-
visko praktického vyučovania),
• pri podozrení na ochorenie 
je prvý kontakt rodiča žiaka, 
študenta/pracovníka školy s le-
károm iba telefonický; nekon-
taktuje sa Regionálny úrad ver. 
zdravotníctva,
• organizácia školy v prírode je 

možná len po odsúhlasení prís-
lušným RÚVZ
informácie, otázky aj manuá-
ly pre jednotlivé typy škôl sú 
k dispozícii na web stránke mi-
nisterstva www.minedu.sk. 
Sledujte aktuality na web strán-
kach každej zo škôl na úze-
mí mesta Modry: www.ma-
terskaskolamodra.sk, www.
mskalinciakova.sk, www.
mssladkovicova13.sk, www.
zslsmo.edupage.org, www.
zsvajanskehomodra.sk, www.
zusmodra.sk, www.gymmo.
edupage.org, www.pakamo.
sk, www.svosmo.edupage.org.
 (red)
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Spoznajte lesy Malých Karpát a život 
horských ľudí – Huncokárov
Projekt cezhraničnej spolupráce NemoNet priniesol investí-
cie spojené s elektromobilitou do rakúskych obcí Jois a Pur-
bach, zároveň prispel k revitalizácii prírodných vodných 
nádrží v Modre a Purbachu. Po obnove vodnej nádrže ďalšie 
investície na Zochovej chate smerovali do vytvorenia náuč-
ného chodníka o horských ľuďoch – Huncokároch a lesoch 
Malých Karpát, výsadby a ošetrenia stromov.

Od júla sa turisti môžu oboz-
námiť s históriou horských ľu-
dí, ktorá je s našimi lesmi úz-
ko previazaná. nový náučný 
chodník začína neďaleko par-
koviska, pri detskom ihrisku 
a pokračuje popri mestskej vile 
a kaplnke sv. Magdalény. V prí-
jemnom tieni a na pokojnom 
mieste pri huncokárskom cinto-
ríne sa môžeme dozvedieť viac 
o histórii cintorína a rodinách, 
ktoré v lokalite Piesok žili. 
chodník plynulo pokračuje na 
Pánsky dom, ktorý bol oddávna 
vyhľadávaným miestom stretá-
vania miestnej modranskej eli-
ty i milovníkov výletov a pik-
nikov. Konalo sa tu prvé valné 

zhromaždenia Modranského 
turistického a okrášľovacieho 
spolku 27. júla 1892, ktorý je 
považovaný za prvý slovenský 
turistický spolok. 
Život komunity ľudí žijúcich 
v lesoch, úzko spoločensky i kul-
túrne zomknutých, dorozumie-
vajúcich sa vlastným nemeckým 
dialektom, sme mohli priblížiť 
vďaka výskumu docentky Kata-
ríny Slobodovej novákovej. na 
jurčovej lúke sa dozvieme zau-
jímavosti o práci v lese a môže-
me si oddýchnuť v novovybu-
dovanom turistickom prístrešku, 
ktorý je spolu s turistickým prí-
streškom pri lyžiarskom svahu 
súčasťou náučného chodníka.

Ak sa vyberiete popri vodnej 
nádrži na rozhľadňu Alexan-
dra filípka, cestou sa môžete 
pristaviť pri informačných ta-
buliach o lesných biotopoch. 
Zaujímavosti a pestré druhové 
zloženie Malých Karpát boli 
vybrané z textov, ktoré pripra-
vil Mgr. Peter Puchala, Phd. 
z cHKO Malé Karpaty. Ak 
vás téma o chránenom vtáčom 
území Malé Karpaty, tiso-
vých skalách, bukových, suti-
nových, či brezovo-osikových 

biotopoch zaujala, viac infor-
mácií sa už koncom septembra 
dozviete v audiosprievodcovi 
Malé Karpaty, pripravovanom 
okruhu Modra – Huncokári 
a lesy Malých Karpát. infor-
mácie v slovenskom, nemec-
kom a anglickom jazyku budú 
doplnené nahrávkami vtáctva, 
ktoré v lokalite Malých Kar-
pát môžete zazrieť. V rámci 
náučného chodníka boli osa-
dené drevené ležadlá na sva-
hu i pri vodnej nádrži, lavičky, 

smerovníky, zemné odrážky 
a plot pri mestskej vile – ško-
le. Rovnako bol vybudovaný 
aj prírodný amfiteáter a láv-
ka neďaleko Astronomického 
a geofyzikálneho observatória 
v Modre.
Prechádzka modranským le-
soparkom je príjemným rela-
xom a uvoľnením. Aby mohol 
napĺňať svoju očistnú funkciu 
naďalej, je potrebné zabezpe-
čiť ošetrenie a kontinuálnu vý-
sadbu nových stromov. Z pro-
jektu sme ošetrili dreviny na 
Pánskom dome, pri kaplnke 
sv. Magdalény a mestskej vile. 
Vysadili sme viac ako 500 stro-
mov i krovín tradičných od-

rôd. „Plánujeme ešte dosadiť 
duglasku tisolistú a smrek oby-
čajný, ktoré obhrýzla zver. Ta-
kisto dosadíme živý plot z buka 
lesného pri mestskej vile. Os-
tatné stromy dobre prosperujú, 
z čoho sa tešíme,“ uviedol Ma-
tej Kratochvíla z referátu sprá-
vy lesoparku.
Projekt je realizovaný v rámci 
Programu spolupráce interreg 
V-A SK-At.

Silvia BRÁZDOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra
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Aktuálne rekonštrukcie v meste
Revitalizácia 

Komenského ulice 
prvá etapa

Mesto Modra začalo v uply-
nulých týždňoch s rozsiahlou 
rekonštrukciou Komenské-
ho ulice v úseku od križovat-
ky družstevná/Komenského 
až po križovatku Komenské-
ho/Vajanského. Práce na opra-
ve vozovky, chodníkov, par-
kovísk a spevnených plôch 
napredujú. Vzhľadom na bez-
pečnosť chodcov aj vodičov 
bude pôvodne plánovaná úplná 

uzávierka komunikácie časo-
vo predĺžená a to až do 30. 9. 
2020. následne bude premávka 
od 1. 10. do 21. 10. 2020 zjed-
nosmernená. Mesto Modra pro-
sí obyvateľov o rešpektovanie 
pretrvávajúcich dočasných ob-
medzení v doprave a parkovaní. 

Úprava odstavných 
plôch na ulici SNP

Od pondelka 24. 8. začali aj prá-
ce na úprave odstavných plôch na 
ulici SnP v úseku od kontajnero-
vého stojiska pri Materskej ško-

le SnP až po vchod 
domu č. 16. na par-
kovacie plochy bude 
osadená zatrávňova-
cia dlažba. uvedený 
úsek nebude možné 
pre uvedené práce 
používať po dobu 
približne troch týž-
dňov na parkovanie. 
Aj v tomto prípade 
mesto ďakujem ob-
čanom za spoluprá-
cu a trpezlivosť.
 (red)

Parkovisko na Zoške je po novom spoplatnené
Od pondelka 17. 8. 2020 je centrálne parko-
visko v Modre na Piesku - Zochovej chate 

spoplatné denne počas celého roku vrátane 
sviatkov v čase od 8:00 do 18:00 h. V uply-

nulých týždňoch bola plocha parkoviska vy-
čistená, bol opravený asfaltový povrch, re-
alizovali sa bezpečnostné orezy stromov, 
inštalovali vodorovné a zvislé dopravné 
značenia podľa schváleného projektu a bo-
li osadené parkomaty aj s možnosťou platby 
kartou a solárnym napájaním.

Cenník parkovania
celodenné parkovanie: 3 eur, 1 hod. - parko-
mat: 0,30 eur, 1 hod. - Parkdots: 0,35 eur, 1 
hod. - SMS: 0,50 eur. Platba kartou možná 
od 1 eur. ZŤP (s povolením) majú zdarma 
parkovanie v celej zóne. (red)

Rekonštrukcia časti koryta Stoličného potoka
Havarijný stav časti prepadnu-
tého prekrytia Stoličného po-
toka v mieste spojníc ulice 
dolná si vyžiadal rozsiah-
lejšiu rekonštrukciu. tá 
sa uskutočnila počas me-
siacov máj až august 2020 
pracovníkmi spoločnos-
ti Vodohospodárske stav-
by – ekologický podnik, 
a.s., Bratislava. investorom 
stavby v objeme cca 52 000 
eur bol Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š.p. 
OZ Bratislava. 
Počas prác bol odstránený 
existujúci krytý profil poto-
ka a v jeho pôvodnej trase 
sa vybudovalo nové koryto, 
ktoré je prekryté a umiest-
nené pod povrchom cesty. 
Keďže toto územie je sú-

časťou chránenej pamiatkovej 
zóny mesta Modry, bolo aj po 

celý čas pod drobnohľadom 
príslušných inštitúcií. Renáta 

Klimentová z MsÚ Modra ho-
vorí: „Hneď na úvod po začatí 

výkopových prác bolo ob-
javené aj prekvapenie. Ro-
botníci narazili na muníciu 
z II. svetovej vojny. Nález 
bol riadne ohlásený a bo-
lo s ním patrične nalo-
žené. Druhé prekvapenie 
bolo pre zhotoviteľa prác 
skôr nemilým. Priamo zo 
staveniska boli odcudzené 
pôvodné čadičové obrub-
níky, ktoré mali byť spätne 
osadené na svoje pôvodné 
miesto. Aj napriek uvede-
ným problémom bola stav-
ba zrealizovaná v zmysle 
projektovej dokumentácie, 
v stanovenom termíne a aj 
s novými čadičovými ob-
rubníkmi“. (jk)
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Spoločnými silami dokážeme viac
Lokalita Zochova chata-Piesok je čoraz lákavejším a vyhľadá-
vaným miestom pre nás domácich, ale aj návštevníkov. A hoci 
v tejto lokalite vidíme budovanie nových exteriérových prv-
kov, atraktivít či odpočinkových plôch, nezabúdame ani na 
tie, ktoré tu svoje miesto majú už niekoľko rokov. Výsledkom 
takejto snahy je spojenie síl zamestnancov Odboru stratégie, 
územného rozvoja a riadenia projektov Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja a Mestského úradu v Modre. 

Oceňujeme, že kolegovia 
z BSK nás požiadali o koordi-
náciu pri výbere aktivít, ktorý-
mi by v rámci team-buildingo-
vých aktivít pomohli Modre. 
technické vybavenie kance-
lárií nahradila jedna skupina 
pracovnými rukavicami a vy-
zbierali odpadky z okolia par-
koviska i zrekonštruovanej 
vodnej nádrže. druhá skupi-
na očistila prvky na drevenom 

detskom ihrisku od machu 
a drobných nečistôt. tým po-
mohla ďalšej dobrovoľníckej 
aktivite organizovanej MsÚ 
Modra. Začiatkom augusta sme 
ošetrili časť drevených prvkov 
olejovými farbami, ktoré spolu 
s pravidelnou starostlivosťou 
môžu zvýšiť životnosť jednot-
livých častí.
Za technickú podporu ďaku-
jeme Matejovi Kratochvílovi, 

Mestskej polícii Modra a spo-
ločnosti Služby Modra. Verí-
me, že podobných aktivít sa 
nám podarí spoločnými sila-

mi zorganizovať viac, preto ak 
by ste aj vy chceli priložiť ru-
ku k skrášľovaniu Modry, kon-
taktujte nás e-mailom na silvia.
brazdovicova@msumodra.sk.

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
TIC Modra 

Vyzývať na podporu domáceho 
turizmu v cudzom jazyku? Prečo nie
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty cez leto spustila kampaň, 
v ktorej pripodobňuje krásy regiónu k svetovým turistickým destináciám. Jej cie-
ľom je pomôcť malokarpatským podnikateľom. Z verejných zdrojov ju podporilo 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

OOcR Malé Karpaty sa stará o vytvára-
nie priaznivých podmienok pre podnikanie 
v cestovnom ruchu a jeho rozvoj na regi-
onálnej úrovni. Od svojho založenia v ro-
ku 2015 kladie dôraz na udržateľnosť ta-
kéhoto rozvoja a v neposlednom rade aj na 
ekonomickú rentabilitu pre svojich členov. 
Prirodzeným vývojom jej aktivít a mo-
mentálnej situácie vznikla potreba zvýšiť 
dôraz na komunikáciu smerom k širokej 
verejnosti. Spustila preto online kampaň. 
Ústredným prvkom vizuálov sú ľudia pri-
hovárajúci sa z oblastí regiónu v rôznych 
cudzích jazykoch. Vždy podľa toho, kam 
boli Slováci za daným zážitkom zvyknutí 
cestovať. cestovať do zahraničia sa však 
stále javí ako nezodpovedné a treba hľa-
dať alternatívy doma. Vzniklo tak 7 vizu-
álov, ktoré reprezentujú najdôležitejšie ob-
lasti podnikania zameraného na turizmus 
v danej oblasti. ide najmä o vinárstvo, gas-
tronómiu, keramiku, wellness, ubytova-
cie služby a v neposlednom rade turistiku 
a históriu. 
A domáce alternatívy sú skvelé. načo by 
ste chodili za keramikou do Portugalska, 

keď niečo podobné môžete zažiť v kera-
mických dielňach v Modre a Pezinku? Pre-
čo cestovať do chorvátska, keď pri vode sa 
dá skvele oddýchnuť aj v Hoteli pod Lipou 

v Modre? je naozaj nutné merať cestu do 
toskánska? Veď skvelé víno máme aj vo 
vínnych pivniciach Pezinského zámku. Aj 
takéto otázky by mala v ľuďoch vzbudiť 
dvojmesačná online komunikácia oblast-
nej organizácie cestovného ruchu. „Pod-
porujeme a vytvárame podmienky na roz-
voj cestovného ruchu v Malokarpatskom 
regióne. Tvoríme spoločný marketing pre 
svojich členov a zároveň máme za úlohu 
podieľať sa aj na ich individuálnej propa-
gácii. Rozhodli sme sa teda pružne zarea-
govať reklamnou kampaňou na dramatickú 
situáciu, ktorú nám priniesla tohtoročná 
jar. Kedy je predsa lepší čas objavovať Slo-
vensko, ak nie teraz?“ hovorí Zuzana ti-
chá, výkonná riaditeľka OOcR Malé Kar-
paty.
cieľom kampane je vzbudiť záujem o ma-
lokarpatskú oblasť a pomôcť miestnym 
podnikateľom, aby ich obmedzenia posled-
ných mesiacov úplne nepoložili. Súčasťou 
marketingovej stratégie sú preto špeciálne 
pobytové balíčky hotelov, ale aj letné bo-
nusy pre návštevníkov regiónu v podobe 
zliav na víno, gastro, zvýhodnených vstu-
peniek a workshopov. návštevníci preto 
majú získať dojem, že stráviť dovolenku 
alebo víkend v malokarpatskej oblasti sa 
oplatí a budú sa do oblasti radi vracať. Špe-
ciálnym bonusom je Bratislava card city & 
region, ktorú dostane každý návštevník, ak 
prespí 3 a viac nocí v jednom z členských 
hotelov OOcR Malé Karpaty: Hotel pod 
Lipou, Zochova chata, Palace Art hotel Pe-
zinok. Text a foto: OOCR Malé Karpaty
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VínoHranie 
sa nakoniec 
neuskutoční

Z dôvodu vládnych opatre-
ní a odporúčaní na zabránenie 
šírenia koronavírusu sa Mesto 
Modra ako hlavný organizátor 

najväčšieho kultúrno-spolo-
čenského podujatia Vinobranie 
rozhodlo tradičnú oslavu obe-
račiek v tomto roku neuskutoč-
niť. 
V spolupráci s Kultúrnym cen-
trom Modra avizovali zámer 
pripraviť komornejšie poduja-
tie, zamerané na tradície a osla-
vu vinohradníctva v Modre. 
Príznačne bol zvolený i názov 
– VínoHranie. 
Situácia sa napriek snahe orga-
nizátorov zmenila a na zákla-
de aktuálne platných vládnych 
usmernení a opatrení bolo roz-
hodnuté, že ani VínoHranie 
sa v tomto roku v Modre ne-
uskutoční. Mesto Modra verí, 
že v nasledovnom roku bude 
môcť opäť obnoviť túto jedi-
nečnú tradíciu celomestských 
oberačkových osláv. 
O všetkých aktualitách na poli 
kultúry v meste budeme aj na-
ďalej pravidelne informovať. 

(red)

Deň vo vinohradoch
5. septembra 2020 od 11.00 do 19.00 h
Ochutnajte jedinečné vína vo vinohradoch malokarpatských 
vinárov. Dvanástykrát sa otvoria vinice Malých Karpát s nád-
hernými výhľadmi a vy si ich môžete vychutnať s pohárom ví-
na v ruke. Vinári budú ponúkať hrozno a zároveň víno z neho 
vyrobené. V tento deň sa za skvelým vinohradníckym zážit-
kom môžete vybrať pešo, autom, ale aj na bicykloch. 

dovedna 74 vinárov ponúkne 
svoje vína vo viniciach od Rače 
cez Svätý jur, Limbach, Pezi-
nok, Šenkvice a Modru. Súčas-
ťou vstupenky je mapka, ktorá 
vám uľahčí vaše putovanie. Vi-
nári volili najkrajšie miesta vi-
nohradníckych chotárov a tam 
budú vína ponúkať spoločne, 
stačí si vybrať, ktorý navští-
vite: Hon Šinveg a Genofond 
frankovky modrej v Rači, Ho-
fweingarten za hradbami mes-
ta v Svätom jure, Hasensprung 
v Limbachu, Kamenica na 
Starej Hore v Pezinku, ulička 
šenkvických vinárov vo vinici 
Kozáre. deväť mod-
ranských vinárov vás 
privíta vo vinohrad-
níckej lokalite pod 
Kalváriou, kde bude 
aj predaj vstupeniek. 
Hneď za kopcom 
vám pohár vína na-
lejú pri Rapošovom 
dome, púť modran-
skými vinohradmi 
pokračuje na Šarka-
perky, kde na vás ča-
kajú štyri vinárstva 
a nádherný výhľad 

na mesto a jeho široké okolie, 
ale aj domáce ťahané štrúdle 
a grilovačka. V Harmónii budú 
traja vinári, Elesko po prvýkrát 
na dVV sprístupní vinohrady 
za Elesko Restaurant a menu 
pripraví špeciálne vinohradníc-
ke. V tento deň bude hrať vo 
viniciach hudba, vinári okrem 
vína, frizzante, hroznového 
muštu a burčiakov ponúknu aj 
domáce špeciality. Súčasťou 
vstupenky bude aj bonus na ná-
kup vína a hrozna. nenechajte 
si ujsť jedinečný zážitok: príď-
te si vychutnať výborné malo-
karpatské vína a zároveň prejsť 

sa krásnymi kopcami viníc 
v období končiaceho leta. info 
a vstupenky: www.mvc.sk.

V Modre vás budú vo o svojich 
viniciach čakať vinári: 43. Kar-
patská Perla s.r.o., 44. chateau 
Modra, a.s., 45. deGusto wine-
ry, s.r.o., 46. ViPef spol. s r. o. - 
ing. Peter fülöp, 47. Lalinwine 
- Volek Michal, 48. Víno fia-
la, 49. Vinárstvo – Vincent ja-
kubec, 50. Víno Poláček - Po-
láček Vladimír a františek, 51. 
Vínko Klimko Modra - ing. ju-
raj Klimko, 52. Víno Rariga, 
53. juran z Modry, 54. Víno Ši-
monovič, 55. Malé divy, s.r.o.

V Modre – Harmónii: 56. Po-
ruban Martin, 57. Macko Mi-
roslav, 58. Rodinné Vinárstvo 
Štyri ruky

V Modre - Kráľovej: 59. Hut-
tera a spol. - Gertrúda Huttero-
vá, Mgr., 60. Elesko wine park.
 (mos)

25. - 26. 9. 2020

Modranské 

VínoHranie

Unikajte v Modre s mapou v ruke
Máte pocit, že v Modre už pozná-
te každý kút a nič vás neprekva-
pí? Poďte si teda preveriť svoju 
orientáciu v priestore, prácu s ma-
pou a užite si blížiacu sa jeseň pri 
Escape Hre. Patrí do série hier 
„7 miest“ a nadväzuje na príbeh 
chlapca, ktorý sa vybral hľadať 
svojho brata, no namiesto neho 
môže s vašou pomocou oslobo-
diť princeznú. Po zakúpení si sa-
mi zvolíte termín hry, rovnako ako 
veľkosť skupiny, s ktorou budete 
približne 2 hodiny brázdiť ulice 
Modry. Ak o ňu máte záujem, na-

vštívte nás v turisticko-informač-
nom centre na Štúrovej 59, alebo 
nás kontaktujte e-mailom na tic@
modra.sk.
V dnešnej dobe technických mož-
ností je veľkým prínosom trávenie 
času hrou s priateľmi vonku, ob-
javovaním rôznych zákutí i zná-
mych miest s deťmi pri riešení 
logických úloh. Rovnako zisťuje-
me, aká nevyhnutná je práca s ma-
pou v priestore, preto sa tešíme na 
ďalšie programy, ktoré pre vás pri-
pravujeme. M. KIŠOŇOVÁ,

TIC ModrafO
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Smiem prosiť?
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických des-
tináciách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatské-
ho regiónu. Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom 
vznikol v spolupráci s dvoma národnými tanečnými telesami 
- Balet SND a SĽUK. Zábery Sandry Benčičovej zachováva-
jú genius loci každej lokácie, niekde zobrazujú hravosť, inde 
majestátnosť, jemnosť a v niektorých prípadoch silný kon-
trast prostredia a tanečnej pózy.

Rozhľadňa 
vo Svätom Jure

Pohľad z vtáčej perspektívy na 
malebné mestečko Svätý jur pri 
západe slnka s pohárom dobrého 
vína. to je krásna predstava! na 
vrchole kopca v lokalite Panciere 
nad Bratislavskými záhumenica-
mi vo Svätom jure vyrástla nová 
rozhľadňa. je súčasťou vinohrad-

níckeho skanzenu, ktorý vám 
priblíži pôvodné spôsoby pesto-
vania viniča, kultiváciu vinohra-
dov a tradičné odrody vínnej révy 
v Malokarpatskom vinohradníc-
kom regióne. Stačí 20 minút pe-
šo z centra mesta a naskytne sa 
vám prekrásny výhľad na mesto 
a okolité vinohrady. Rozhľadňa 
je celoročne voľne prístupná. 

Renesančný Dom 
vo Svätom Jure

Po stene tohto historického 
skvostu sa ťahá údajne naj-
starší vinič vo Svätom jure. 
Veď história domu siaha do 
15. storočia - čias kolonizácie 
na nemeckom práve. Pôvodne 
išlo o gotický objekt s vyso-
ko položeným bytom, plytký-

mi pivnicami a hospodárskymi 
stavbami na dvore. na začiat-
ku 17. storočia prešiel úpra-
vami v štýle renesancie, aby 
bol neskôr barokovo uprave-
ný. V druhej polovici 20. sto-
ročia sa dočkal rekonštrukcie. 
Renesančný dom je národná 
kultúrna pamiatka, ktorá prí-
ležitostne slúži verejnosti ako 

kultúrne, umelecké a vinárske 
centrum. 600 ročná pivnica do-
mu poskytuje dokonalé pros-
tredie pre archív a vyzrievanie 
spontánne kvasených naturál-
nych vín. S pohárom vína v ru-
ke tu môžete zažiť koncert či 
premietanie pod hviezdnou ob-
lohou. jeseň je ako stvorená na 
ochutnávky mladého vína, pe-
čenie čerstvého chleba v tra-
dičnej peci či ďalšie vinárske 
a vinohradnícke aktivity. Za-
stavte sa! 

Kalvária v Doľanoch
Katolícki veriaci z niekdaj-
šej poddanskej obce Červe-
nokamenského panstva i šir-
šieho okolia sa každoročne na 
siedmu nedeľu po Veľkej noci 
schádzajú v Kostolíku sv. Le-
onarda na púť. Ľavá časť zau-
jímavej stavby v gotickom slo-
hu zo 14. alebo 15. storočia je 
zasadená do skal-
ného masívu a tak 
veľká skala vy-
pĺňa priestor pod 
dreveným chórom 
kostola. Vo vnút-
ri je barokový ol-
tár so sochou sv. 
Leonarda a relié-
fom korunovania 
Panny Márie. Sú-
časťou objektu je 
jaskyňa a kapln-
ka, ktorú postavi-
li niekedy po roku 
1645 zozadu kol-
mo na pôvodný 
kostolík. na kop-
čeku nad kostolom 
je krížová cesta 
z červených a žl-
tých glazovaných 
tehál, ktorá vás za-

vedie ku Kalvárii z roku 1738. 
Kalváriu tvorí súsošie troch ka-
menných krížov. Stredný zná-
zorňuje ukrižovaného ježiša 
a dva postranné ukrižovaných 
zločincov. Miesto má zvláštnu 
atmosféru. V dávnej minulosti 
žili neďaleko kostolíka pustov-
níci. Posledný z nich bol istý 
Remígius z Moravy, ktorého tu 
vídali do roku 1759.

Zuzana TICHÁ

Na fotografiách: Matúš Ko-
tuľák, Tomáš Husár, Dominik 
Lukáč, Viktor Voško zo SĽUK-
-u v detvianskych krojoch;
Viktor Voško, Matúš Kotuľák, 
Tomáš Husár, Dominik Lukáč. 
V rámci prehliadky krojov ta-
nečného súboru SĽUK pred-
stavili Liptovský kroj;
Victoria Zinovieva, členka Ba-
letu SND.

Poďte na špacírku Modrou
Štvrtého septembra od 18:00 do 
20:00 – špacírka hornou časťou 
Modry po uličkách, osobnos-
tiach, pikoškách a zaujímavos-
tiach najkrajšieho mesta Malých 
Karpát. Stretnutie s modranskou 
sprievodkyňou Martinou Kľúči-
kovou. Účastníci prehliadky sa 
stretávajú pod Hornou bránou 
v Modre na Štúrovej 128. V prí-

pade záujmu je potrebná rezer-
vácia. 
Kontakt a informácie: info@
modratours.com, 0903/50 51 52.
Vstupné: 13 eur, deti (2 -12) 5 
eur, seniori, ZŤP a študenti 11 
eur.
Lístky je možné zakúpiť tu: 
https://tickpo.zoznam.sk/.
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Kto nechce, hľadá problémy, kto chce, hľadá riešenie
tak ako pedagógovia, rodičia, starí rodičia, 
zákonní zástupcovia i žiaci počas dištanč-
ného vzdelávania hľadali možnosti, spô-
soby a formy vzdelávania, tak sme aj my 
po nastúpení do prezenčnej formy výučby 
hľadali riešenie. Riešenie - ako tento škol-
ský rok ukončiť spoločným stretnutím so 
žiakmi a pedagógmi zo Základnej školy 
Ľ. Štúra. Keďže opatrenia to nedovoľova-
li, nemohli sme naše už tradičné ukonče-
nie školského roka zorganizovať ako po iné 
roky v Školskej jedálni za prítomnosti po-
zvaných hostí zo ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ Vajanské-
ho, mesta Modry, OZ Kamoši, či z mest-
skej knižnice. Hľadali sme riešenie a našli 
sme. Aj tento školský rok sme mohli ukon-
čiť v spojení so žiakmi ZŠ Ľ. Štúra. Vyu-
žili sme cez počítač aplikáciu teams a tak 
sme sa mohli spoločne nielen vidieť, ale aj 
počuť. dokonca sme si spolu aj zaspieva-

li. uvideli sme kamarátov, pani učiteľky 
i pani zástupkyňu Phdr. naďu Kovárovú. 
Za Spojenú školu sa všetkým prihovorila 
Mgr. jarmila Pátrovičová výstižnými slo-
vami: 
„Nás korona len tak ľahko nerozdelí, veď 
sme dostatočne odolní a smelí. Aspoň takto 
online vás srdečne zdravíme a malým kul-
túrnym vstupom trošku pobavíme. Takto as-
poň nakrátko v modernom štýle, môžeme 
spolu stráviť príjemné chvíle. Zdravia vás 
všetky deti zo špeciálky, aj pani vychová-
vateľky a pani učiteľky. Že sa v septembri 
všetci znovu stretneme zdraví a spokojní, 
v to pevne veríme“. Veríme, že posledné 
slová jej príhovoru sa naplnia. dovidenia 
v septembri. Všetkým pedagógom i žiakom 
prajeme zdravý nový školský rok.

Vychovávateľky Tonka a Zuzka,
ŠKD Spojená škola Modra

Ľudia z Modry, 25. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v Modre. Ďa-
kujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. Dnes predstavujeme 
Mateja Kočkovského (28), tenoristu.

Matej začal spievať v pezinskom chrámo-
vom zbore Ad una corda keď mal 22 ro-
kov. dovtedy vôbec netušil, aký poklad má 
v hrdle. „Bol som hip-hoper, o opere som nič 
nevedel, ani noty som nepoznal. Na svadbe 
môjho strýka, ktorý študoval na konzervató-
riu operný spev som prvýkrát počul spievať 

naživo zbor v kostole. Tá atmosféra ma tak 
chytila, že som si doma pustil Pavarottiho, 
hodil na seba dva paplóny a skúsil ho na-
podobniť. A neznelo to najhoršie,” smeje sa. 
Skúsil šťastie na Bratislavskom konzervató-
riu a prijali ho! Aktuálne je v šiestom roční-
ku, v triede arménskeho tenoristu Gurgena 
Ovsepiana a pokukuje po štúdiu v zahraničí.
Ako člen Slovenského filharmonického 
zboru vystupoval na prestížnom festivale 
BBc Proms v Royal Albert Hall v Londý-
ne a v opere chovančina M. P. Musorgského 
vo Viedenskej štátnej opere. S Ad una cor-
da účinkoval na koncertných turné v izrea-
li a Kanade. je to šikovný chalan – získal 
prvú cenu v speváckej súťaži známej ako 
international choral Kathaumixw v Britskej 
Kolumbii, v kategórii sólistov nad 21 rokov. 
Raz by sa chcel operou živiť, ale na Sloven-
sku sú obmedzené možnosti. „Môj typ hla-
su môžem charakterizovať ako spinto tenor 
(dramatický typ hlasu), ktorý sa hodí pre ro-
mantizmus. Mojim snom je vystupovať v mi-
lánskej La Scale alebo v Metropolitnej opere 
v New Yorku. Len “dobrý” hlas však nesta-
čí - musím na sebe pracovať, učiť sa jazyky, 
zlepšiť sa v herectve, trénovať vystupovanie 
na verejnosti, je toho viac...”
je to neuveriteľný príbeh, ktorý sa naozaj 
stal. Od strýkovej svadby a prvej skúsenos-

ti so speváckym zborom už uplynulo zopár 
rokov a Matej si svoje sny postupne plní. 
Mohli ste ho vidieť v roli dalisa v baroko-
vej opere Erindo od johanna Sigismunda 
Kussera alebo ako tamina v Mozartovej 
Čarovnej flaute. Aktívne sa venuje aj in-
terpretácii tvorby súčasných slovenských 
autorov. Účinkoval v postave Haimona 
v opere Anti-Goné súčasného skladate-
ľa Petra Gräffingera a v postavách Piláta 
a isachara v miniopere Apokryfy Ľuboša 
Bernátha. Vystupoval v slávnom duete Li-
biamo ne’ lieti calici z Verdiho opery La 
traviata spolu so Symfonickým orches-
trom bratislavského konzervatória v kon-
certnej sieni Slovenskej filharmónie. Me-
dzi jeho posledné vystúpenia patril koncert 
v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave 
venovaný 150. výročiu Viedenskej štátnej 
opery. jeho diár bol na prvý polrok toh-
to roka takmer plný. Keby neprišla korona 
kríza, vystupoval by na mnohých miestach 
doma i v zahraničí. Vo Veľkej Británii ho 
prijali do prípravného kurzu na Kráľov-
skom konzervatóriu v Birminghame, kto-
ré je súčasťou Birminghamskej univerzity. 
Zatiaľ je v rodnej Modre a uvidí, čo bude. 
V decembri ho čaká účasť v opernom štú-
diu v Ríme, kde bude pod vedením skúse-
ných operných spevákov pracovať na in-
terpretácii postavy nemorina zo slávnej 
komickej opery nápoj lásky Gaetana do-
nizettiho. Výsledkom náročnej práce bude 
uvedenie celej opery. fotili sme nostalgic-
ky na „školáku” ZŠ Vajanského a Ľ. Štúra, 
kde zvykol s partiou počas školských čias 
tráviť väčšinu času. Zuzana TICHÁfO
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Pošli to ďalej, Modra
Od mája vám v seriáli ukazujeme ako spolupracujú miestni výrobcovia, prevádzky, 
podnikatelia a vzájomne si tak pomáhajú v “pokoronovom” období. Rad je i na nás. 
Míňajme peniaze doma, podporme naše obchodíky, kaviarne, reštaurácie, vinárov. 
Jednotlivé časti seriálu na seba nadväzujú. Ide o akúsi nekonečnú reťaz súvisiacich 
spoluprác. Celý projekt je ukážkou vzájomnej podpory komunity. Pomôžeme rodin-
ným firmám aj svojmu mestu. Zapojte sa a „pošlite to ďalej.”

Ak dievčatá z predajne Agrokomp vy-
hladnú, objednajú si obed z bistra Kineč-
ko. Obchod s vinohradníckymi, vinárskymi 
a záhradkárskymi pomôckami nemôže vo 
vinohradníckom mestečku chýbať. Milá ob-
sluha, ktorá vždy ochotne poradí s ošetrením 
vinohradu aj záhrady je dobrý bonus. A ešte 
niečo navyše. Majú tu enologickú poradňu - 
najbližšia bude zrejme v septembri. Priamo 
v predajni organizujú stretnutia s vinárskym 
odborníkom, ktorý bezplatne poradí a pomô-
že. Korona-nekorona, vo vinohrade a v zá-
hrade sa pracuje a ak čokoľvek potrebujete 
z obchodu Agrokomp, môžete prísť osob-

ne alebo nakupovať cez e-shop s rozvozom 
v Modre a okolí.
Bistro Kinečko čapuje skvelé pivo, ale ak má 
nejaký hosť chuť na víno, majiteľ Ivo Kra-
tochvíla odporúča modranských vinárov. 
V lete si hostia obľúbili ľahké Frizzante rosé 
od Vínko Klimko Modra.
Kinečko sa stalo obľúbeným miestom na 
posedenie pri dobrom jedle a čapovanom 
pivku. Hlavne v lete, keď je otvorená tera-
sa. Bistro na Kalinčiakovej 4 okrem dob-
re vychladeného čapovaného piva ponúka 
kvalitnú kávu, miestne vína a naozaj chut-
nú kuchyňu. Hlavne v „období korony“ 
bola donášková služba obedového menu 
z Kinečka záchranou mnohých rodín, ktoré 
v návale školských a pracovných povinností 
nestíhali variť. V čase sociálnych médií je 

reakcia zákazníkov v gastro službách okam-
žitá: „Výborný pomer ceny a kvality, chutné 
jedlo a dobrý výber remeselných pív a lokál-
nych vín. K tomu príjemná obsluha. Podnik 
robený srdcom a majitelia väčšinou osobne 
prítomní. neobíď ho,“ odporúča spokojný 
zákazník na facebooku.

Vinár Juraj Klimko (Vínko Klimko Modra) 
vie oceniť dobré jedlo z reštaurácie Hotela 
Pod Lipou, najlepšie v kombinácii s vínom 
z vlastnej produkcie.
niekedy sa zdá, že malým Modranom tečie 
po brade mlieko s esenciou vína. V osem-
desiatych rokoch, v čase, keď bolo v Mod-
re najväčšie vinohradnícke družstvo v celom 

Československu, ho objavil aj malý juraj 
Klimko. Po gymnáziu sa vínu odborne ve-
noval na chemicko-technologickej fakulte 
Stu, ktorú skončil pod vedením prof. Ma-
líka. 
Ako vinársky technológ po desiatich ro-
koch „služby“ vo vinárstve v Šenkviciach 
skúsil popri rodičovskej dovolenke vy-
tvoriť vlastnú značku. Odvtedy žije vino-
hradmi a vínom celá rodina. Vínko Klimko 

Modra obrába 8 hektárov vinohradov a roč-
ne vyrobí 40 tisíc fliaš. V tomto vinárstve 
máte 100 % garanciu, že hrozno na výrobu 
vína pochádza z modranských vinohradov.

Hotel Pod Lipou ponúka svojim hosťom ví-
na od malokarpatských vinárov. Z Modry tu 
má zastúpenie napríklad vinárstvo Male Divy 
Malých Karpát.
Hotely a ubytovacie zariadenia museli kvô-
li korone najskôr zavrieť a neskôr ich čakal 
postupný návrat do plnej prevádzky. Oži-
veniu domáceho cestovného ruchu môže-
me výrazne pomôcť tým, že strávime let-
nú dovolenku na Slovensku. Oddýchnite 
si od každodenných starostí v Hoteli Pod 
Lipou v novom wellness centre. doprajte 
si uvoľňujúce masáže a rôzne kozmetické 
procedúry. Alebo svoj pobyt strávte aktívne 
v športovo-zážitkovom areáli na tenisovom 
kurte, v lanovom parku, zahrajte si futbal, 
basketbal, volejbal. Majú tu aj petangové 
ihrisko, vnútorný a vonkajší bazén. Hotel 
je aktuálne v plnej prevádzke a exteriérové 
atrakcie aj wellness je otvorené aj pre ne-
ubytovaných hostí. V reštaurácii Harmónia 
pre vás pripravujú z čisto slovenských su-
rovín vynikajúce jedlá, ktoré si môžete pri 
dodržaní preventívnych opatrení vychutnať 
na letnej terase hotela. Zuzana TICHÁ
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Čaro kultúrneho leta a umenie, ktoré Modre pristane
Je koniec leta, koniec prázdnin a končí sa aj Kultúrne leto, ktoré 
sme pre vás, milí Modrania, tento rok pripravili. V období, kto-
ré je ešte stále poznačené pandémiou koronavírusu, sa nádvorie 
historickej radnice v Modre stalo na dva mesiace ostrovom pozi-
tívnej deviácie. Po neľahkých mesiacoch sme mali konečne mož-
nosť stretnúť sa, podiskutovať, ale tým najpodstatnejším bolo, 
že sme sa opäť stretli so živým a autentickým umením. 

Aj v dôsledku neľahkej situá-
cie sme sa rozhodli robiť v to-
to leto skôr komornejšie podu-
jatia, využiť domáci potenciál 
a v dramaturgii osloviť všetkých 
obyvateľov nášho mesta či je-
ho návštevníkov. Počas mesia-
cov júl a august sa každý utorok 
na nádvorí radnice predstavi-
la modranská kapela alebo ka-
pela z blízkeho okolia. V rám-
ci programu „domáci zber“ sa 
postupne predstavilo až osem 
kapiel (jano „Ponka“ duban, 
Brajgel, Headmovers, Pii jem, 
Orchester Worchester, feelMe, 
Karpatské Horké a turegina) 
V Modre zneli počas leta blues, 
dychová hudba, old-time music, 
rap, jazz, populárna hudba, ale 
aj alternatívnejšie hudobné žán-
re. Vynikajúce a jedinečné boli 

koncerty kapiel Sitra Achra, Le 
Payaco, Hrana či VEc-a s parťá-
kom Škrupom. Modru ani tento 
rok neobišli neobyčajné festi-
valy. už po druhýkrát sa po-
čas leta konal festival Zvuk for 
Modra. už tradične ste si letné 
večery mohli spríjemniť aj Gita-
rovým koncertom, Organovým 
festivalom či festivalom jazzu 
a komornej hudby Hudba Mod-
re 2020. Stredy patrili v rad-
nici filmovému umeniu. V let-
nom kine pod hviezdami ste si 
mohli pozrieť až osem verej-
ných projekcií. na nádvorí rad-
nice nechýbalo ani činoherné 
umenie. Predstavilo sa výborné 
túlavé divadlo s hrou don Qu-
ijote. uviedli sme aj komédiu 
súčasnej francúzskej dramatičky 
yasminy Reza – Kumšt, v ktorej 

excelovali csongor Kassai, Mar-
tin Mňahončák a Gregor Hološ-
ka. Genius loci mesta, kvalitné 
víno a umenie Modre neskutoč-
ne pristanú. 
Myslím, že môžem spokojne 
skonštatovať, že sa nám spo-
ločnými silami podarilo pripra-
viť čarovné Kultúrne leto na ná-
dvorí v historickej radnici. to 
miesto mi učarovalo a verím, 
že aj mnohým vám. Ďakujeme, 
že ste aj svojou návštevou po-
mohli dotvoriť miestami až ma-

gickú atmosféru počas podujatí 
Kultúrneho leta. Koniec koncov, 
všetky podujatia pripravujeme 
pre vás a preto, aby ste sa vo svo-
jom meste cítili dobre. Zadosťu-
činením pre nás sú vaše usmia-
te tváre, vyjadrená spokojnosť 
a nové umelecké obzory, ktoré 
spoločne objavujeme. Ďakuje-
me, že ste boli toto leto v radni-
ci s nami a radi vás privítame na 
ďalších podujatiach, ktoré na je-
seň pre vás pripravujeme.

Ján SKLENÁR, KC Modra

Hudba Modre – festival 
komornej hudby
V dňoch 14. – 16. augusta sa 
v rámci letných hudobných 
podujatí v Modre uskutoč-
nil aj 15. ročník festiva-
lu jazzu a komornej hudby 
Hudba Modre. ten otvorilo 
v nemeckom evanjelickom 
kostole Moyzesovo kvar-
teto, ktoré tento rok osla-
vuje 45. narodeniny. O hu-
dobný zážitok sa postarali 
aj hostia Vladislav Šarišský 
- klavír, Branislav dugovič 
- klarinet, Ladislav fančo-
vič - saxofón. Sobotný pod-
večer patril Malému koncer-
tu veľkých nádejí – žiakom 
a pedagógom miestnej Zák-
ladnej umeleckej školy a ná-
dvorím historickej radnice 
zneli hudobné tóny v po-
daní Altar Quintet a hosťa, 
klarinetistu a Modrana Bra-

nislava dugoviča. 15. roč-
ník medzinárodného festiva-
lu ukončilo v nemeckom ev. 
kostole Bergerovo trio a re-
nomovaná virtuózka v hre 
na cimbal Viktória Heren-
csár. Popri tónoch Beetho-
vena, Mozarta, či Hummela 
bola sprístupnená výstava 
obrazov juraja Šufliarskeho. 
Podujatie i tento rok pri-
pravili Hudba Modre, o.z. 
a Kultúrne centrum Modra 
v spolupráci s EcAV Modra, 
ZuŠ Modra a Mestom Mod-
ra. Projekt z verejných zdro-
jov podporil fond na pod-
poru umenia, hlavný partner 
festivalu.
 (red)

Zvuk podporil 
v neľahkých časoch 
i domácu scénu
Koncom júla hostila Modra 
v poradí druhý ročník mestské-
ho hudobného festivalu Zvuk 
for Modra. jedinečné priestory 
dýchajúce históriou sa stali de-
jiskom koncertných vystúpení 
počas troch dní, od 24. do 26. 
júla. Hudobníci sa predstavi-
li v nemeckom evanjelickom 
kostole, Komunitnej záhrade, 
historickej radnici a v kaviarni 
cuvée. V tomto roku sa festival 
snažil dať čo najviac priesto-
ru našim domácim interpretom 
a podporiť ich v neľahkej dobe. 
Ponuku prijala Katarína Máli-
ková. Ďalej sme sa započúvali 
do hudby populárnych Longital, 
či GrooveHub a nemožno ne-
spomenúť mladé talenty Kris-
tin Lash a jakob Grey. Svoju 

novinku Sně predstavili hostia 
z Čiech, klaviristka a skladateľ-
ka Beata Hlavenková a kapela 
Snů. Česko-bieloruské duo Za-
belov Group priniesol netradič-
né formy jazzu. Ako osvedčené 
a vyhľadávané sa v predošlom 
roku ukázali víkendové jazzo-
vé raňajky. Preto sa aj počas 
druhého ročníka Zvuk for Mod-
ra konali v novootvorenej ka-
viarni cuvée. K raňajkovému 
menu zahrali Bossa nova joão 
Gilberto Quartet a Agi Hlaven-
ková band.
Ďakujeme patrí organizátorovi 
Spectaculum a partnerom fond 
na podporu umenia, Mesto 
Modra, Kc Modra, Hudobné 
centrum a EcAV Modra.

 (red, zvuk)
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Z atmosféry Kultúrneho leta v radnici
Nahliadnite do pestrej palety fotografií zachytávajúcich atmosféru tohtoročného 
Kultúrneho leta v Modre. V neľahkej dobe padol návštevníkom vhod oddych pri 
koncerte, divadle či kine a naopak umelcov podpora publika povzbudila. 

na fotografiách (zľava): 1., 2., 3. Radni-
ca sa počas dvoch letných mesiacov sta-
la miestom kultúry., 4. vystúpenie kapely 
Brajgel, 5. domáci Orchester Worches-
ter, 6. Moyzesovo kvarteto na festivale 

jazzu a komornej hudby Hudba Modre., 
7., 8. Vyhľadávané naše modranské Kino 
pod hviezdami, 9. Príjemný komorný ve-
čer na nádvorí radnice, 10., 11., 12. Zvuk 
for Modra – 2. ročník festivalu venova-

ného Modre a umelcom, 13. Starí-známi 
Le Payaco, 14. Predstavenie Keď zaznie 
poľnica ochotníckeho divadla Mokraď, 
15. divadelná hra don Quijote, 16. Zá-
bava v podaní Orchester Worchester, 17. 
Radnicu navštevovali veľkí aj malí., 18. 
festivalový zvuk znel Modrou.
Autori fotografií: Lucia Mandincová, Nina 
Skáliková a archív Zvuk for Modra. (red)
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Kostolmi sa 
rozozneli organy
Bachova spoločnosť na Sloven-
sku v spolupráci s Mestom Mod-
ra pripravila 7. ročník organo-
vého festivalu s medzinárodnou 
účasťou umelcov. Počas troch dní 
25. júla, 1. augusta a 8. augusta 
sa kostoly v Modre a v Kráľovej 
rozozneli organovými melódia-
mi. V úvodom vystúpení v kráľo-
vanskom Evanjelickom kostole 

vystúpil Vladimír Kopec a saxo-
fonista ján Gašpárek. druhá so-
bota v Slovenskom ev. kostole 
v Modre patril davidovi di fio-
re (uSA-SK) a tretí vystúpil ne-
mec johannes Skudlik. Koncerty 
podporil fond na podporu ume-
nia, Bachova spoločnosť, Mesto 
Modra, EcAV Modra, EcAV 
zbor Kráľová. (red)

Letná čitáreň má za sebou úspešnú sezónu
Keď sme v máji pripravovali dramaturgiu letnej čitárne 
na obdobie prázdnin, zvažovali sme veľa faktorov, ktoré by 
mohli mať vplyv na návštevnosť podujatí. Nevedeli sme, či 
bude vôbec záujem o verejné podujatia určené predovšet-
kým pre rodiny s deťmi. Alebo na druhej strane, či bude po 
karanténe záujem zvýšený. Povedali sme si, že ideme do to-
ho, trochu zariskujeme a pripravíme naozaj bohaté prázdni-
ny plné tvorivých dielní, divadielok, dramatizovaných čítaní. 
Vy návštevníci ste nám potvrdili, že sa to oplatilo. 

Záujem bol nesmierny. Vďaka vám sa za-
plnili programy do posledného miesta. 
tento rok zaznamenali veľký úspech tvo-
rivé dielne Kvety v knižnici, Maľovanie 
na textil a Kreslenie s farebným pieskom 

na motívy Hlbokomorských rozprávok. 
Výborné boli aj predstavenia našich dl-
hodobých spolupracovníkov dramacentra 
Edudrama, Osmijanka n.o., dramatizo-
vané čítanie Veselé samohlásky Zuzany 
Polonskej spoločne s autorkou knižky 
poetkou Ľubomírou Mihálikovou. Báb-
kové divadielko Kohútik červený strmie-
nok v podaní Z. Polonskej a Renáty Ki-
šoňovej a Líza, mačka z trojice potešilo 
najmenších divákov. tento rok sa k podu-

jatiam pridali aj deti 
zo školských a prí-
mestských táborov. 
Pekný hudobný zá-
žitok nám pripravila 

speváčka, gitarist-
ka a skladateľka 
Soňa Horňáková. 
jej koncert bol sú-
časťou podujatia 
Genius loci mesta 
Modry. 
Sme radi, že sme 
našli kľúč aj pre 
budúce sezóny 
a budeme sa sna-
žiť pripraviť pre 
vás o rok opäť 
atraktívne a kva-

litné podujatia. Ďakujeme vám za vašu 
priazeň a záujem. Ak by ste mali aké-
koľvek návrhy alebo podnety na ďalšiu 
letnú sezónu alebo by ste chceli využí-
vať záhradu na vaše komunitné podu-
jatia, ktoré súvisia s umením a literatú-
rou, kontaktujte nás prosím e-mailom 
na kniznica@kcmodra.sk.
Podujatia letnej čitárne z verejných 
zdrojov finančne podporil fond na pod-
poru umenia – hlavný partner projektu.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre
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Júlový gitarový koncert 
Gitarové koncerty bývajú tradičným hudobným podujatím 
kultúrneho leta. V roku 2018 sa konal jubilejný 10. ročník troj-
dňového Medzinárodného gitarového festivalu. Tento a minulý 
rok to bol jeden celovečerný koncert. Vysoká umelecká úro-
veň interpretov každoročne láka do Modry mnohé publikum. 
Gitary nechýbali ani tento rok a vďaka dramaturgičke, hu-
dobníčke a pedagogičke, Modranke Kataríne Wieczorek-Bi-
bzovej, žijúcej v Poľsku, zavítala gitarová tvorba opäť k nám. 
Pozvanie prijali hudobníci z Poľska a Slovenska. Ich účasť na 
koncerte neprekazila ani koronakríza a všetci šťastne docesto-
vali. Rodina Kataríny Wieczorek sa po uvoľnení opatrení tak-
tiež tešila na letnú návštevu rodného mesta a milujúcej rodiny. 

V sobotu 19. júla sa predsta-
vil vynikajúci skúsený interpret, 
pedagóg hry na gitare na Hf 
VŠMu v Bratislave Karol Samu-
elčík a bravúrne Krakovské gita-
rové kvarteto. V podaní prvého 
umelca odzneli technicky nároč-
né skladby Enriqua Granadosa, 

Astora Piazzolla a Miguela Llo-
betA. Zahral muzikálne a s tech-
nickou ľahkosťou. Kvarteto odo-
hralo originálne gitarové diela 
a úpravy symfonických skladieb 
pre gitarové kvarteto. Zazne-
la renesančná hudba Michaela 
Praetoriusa, impresionistického  

claudea debussyho, symfonické 
dielo noc na lysej hore v úpra-
ve pre gitarové kvarteto Modes-
ta  Musorgského, ukážka škandi-
návskej hudby Edvarda Griega, 
kubánska hudba Lea Brouwera 
a brazílske tance celsa Macha-
da. Koncert zožal úspech, účasť 
publika na koncerte bola napriek 
ťažkému obdobiu bohatá.
„Vzhľadom pre veľký záujem 
o gitarový festival, dúfame, že 

v budúcom roku obnovíme troj-
dňový festival opäť. Ďakujem 
organizátorom za pomoc a ukáž-
kovú spoluprácu. Bolo mi poteše-
ním stráviť v Modre pekné chvíle 
s príjemnými ľudmi”, hovorí Ka-
tarína. Gitarový koncert sa konal 
v modranskom nemeckom ev. 
kostole, za podpory cirkevného 
zboru EcAV Modra, Poľského 
inštitútu, Mesta Modry a Kultúr-
neho centra. (red)

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

KC Modra pripravuje: divadelná hra Účet 
Divadlo Múza Teatro prináša do Modry veselú divadelnú 
hru s názvom Účet.

Predstavenie je skvelou príle-
žitosťou pre troch skúsených, 
výrazných hercov – Adyho 
Hajdu, Lukáša Latináka a Ró-
berta jakaba. 
Prebudenie troch kamarátov 
po spoločne prehýrenej noci 
privedie trojicu k pátraniu po 
odpovediach: čo, s kým a ako 
sa stalo… a hlavne, kto to 
všetko zaplatí, keďže suma na 
účte straší najmä najlakomej-
šieho z nich. Rôzne povahy 
troch priateľov, ich konflikt-

nosť a zároveň kamarátstvo 
prinášajú vtipné situácie, kto-
ré odhaľujú ich skutočné cha-
raktery a držia divákovu po-
zornosť. nuda to zaručene 
nebude.
Réžia: jakub nvota, autor: 
clemént Michel, preklad: Ele-
na flašková, hudba: Kamil 
Mikulčík, scéna a kostýmy: 
Eva Kudláčová Rácová.
Predstavenie je naplánované 
na 26. 10. 2020. V súvislos-
ti s opatreniami kvôli šíreniu 

pandémie korona vírusu zme-
na programu vyhradená! Sle-

dujte prosím náš WEB resp. 
fB. (kc)

Jeseň s Lenkou Filipovou
V rámci koncertného tour 2020 
vystúpi v Modre česká speváč-
ka, gitaristka a hudobná skla-
dateľka Lenka filipová spolu 
so svojimi hosťami - hráčom na 
keltskú harfu, akordeón a cajon 
Seanom Barrym a klavíristom 
járom Bártom. Spoločne ponúk-
nu úpravy klasických skladieb, 
najznámejšie speváčkine hity 
a aj najnovšie skladby z albumu 

s keltskou vôňou Oppidum. 
tešíme sa na vás 16. októbra 
o 18.00 v Kultúrnom dome 
v Modre. Vstupenky v predpred-
aji v Kc Modra (každý pracovný 
deň od 8.00 – 16.00)
V súvislosti s pretrvávajúcou 
pandémiou koronavírusu je zme-
na programu vyhradená! 
Všetky aktuálne informácie na 
www.kcmodra.sk. (kc)
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Lýceum v septembri
tvorenie je oslobodzujúce - 
prídite si to vyskúšať do vy-
baveného ateliéru. Večerný 
Výtvarný cabinet je pre kaž-
dého, kto má chuť aktívne re-
laxovať pri tvorbe. nezáleží 
na tom, či je laik alebo profík, 
stačí chuť objavovať niečo no-
vé. Každú stredu od 18.00 sa 

budeme stretávať v ateliéri Lý-
cea na dolnej 24 v Modre pri 
voľnej kresbe alebo maľbe, za 
asistencie skúsených výtvarní-
kov, ktorí vám poradia, ak bu-
de treba. 
cena za jeden 2-hodinový 
blok je 10€. V cene je stojan, 
doska, maliarske a kresliar-

ske potreby, ostat-
ný materiál (okrem 
plátna, ktoré si mô-
žete u nás kúpiť 
v rôznej veľkosti).
Prihlásiť sa a zís-
kať ďalšie infor-
mácie môžete tu: 
lyceum@presahy.
sk, 0905 102 695, 
https://www.face-
book.com/lyceum-
modra.
 (df)

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

Detský denný biblický tábor v Modre-Kráľovej
Občianske združenie Poľné ľalie pri Evanjelickom cirkev-
nom zbore v Modre-Kráľovej s podporou dotácie Mesta 
Modra zorganizovalo v poslednom júlovom týždni biblický 
denný tábor pre deti na tému: „Vitajte v autoškole!”. Tábo-
ra sa zúčastnili deti vo veku 5 až 12 rokov nielen z Modry-
-Kráľovej, ale aj z okolitých obcí, ktoré patria do pastorálne-
ho obvodu cirkevného zboru. Pre deti bol pripravený pestrý 
program: hry, súťaže, pohybové aktivity, výlety do prírody, 
tvorivé dielne ako aj biblické lekcie a piesne. 

Účastníci tábora mali možnosť 
stretnúť zaujímavých ľudí, na-
príklad policajtov tak mest-
ských, ako aj štátnych, hasičov 
alebo pani doktorku a dozvedieť 
sa niečo o ich náročnej službe, 
s ktorou sa stretáme aj na ces-
tách. Keďže celý týždeň sme bo-
li požehnaní krásnym slnečným 
počasím, všetky aktivity si deti 
mohli užiť vonku vo farskej zá-
hrade, kde bol rozložený veľký 
vojenský stan zapožičaný pánom 
Heizerom, a tiež prístrešok, kto-
rý poskytol pán Lenner. Pri tábo-
rových aktivitách boli deťom ná-
pomocní aj starší dorastenci. 
O obed sa postarali sestry pres-
byterky z cirkevného zboru. nie-
ktoré aktivity pre deti pripravili 
členovia zboru. Anna Valento-

vičová pozvala deti do prírodo-
vedného múzea na povalu svoj-
ho domu, kde deťom predstavila 
zbierku motýľov a chrobákov. 

tvorivé dielne zasa viedli iren-
ka Galášová a janka dudová Ru-
žek, ktorá so svojím manželom 
pre deti pripravila povozenie sa 
na vlečke traktora s koštovkou 
muštu. Zaujímavou aktivitou 
bola aj návšteva neďalekého le-
vanduľového poľa, ktorú nám 
sprostredkovala rodina Gulíková 
z Vištuka. na tábore mali mož-

nosť sa stretnúť aj rodičia detí 
pri večernej opekačke, po ktorej 
niektorí využili možnosť prespať 
jednu noc v stane. tábor vyvr-
cholil nedeľnými detskými Služ-
bami Božími, na ktorých deti 
pred oltárom predstavili svojim 
rodičom a ostatným prítomným 
získané vedomosti z biblických 
príbehov, zlaté verše z Biblie 
a piesne, ktoré sa počas tábora 
naučili. deti na pamiatku dosta-
li fotku z levanduľového poľa, 
ktorú pre nich pripravil otecko 
Martin Sodoma. Odmenou or-
ganizátorom bola spokojnosť 
účastníkov tábora, za ktorú ho-
vorí vyznanie: „toto bol najlepší 
tábor, na ktorom som bol a kľud-
ne by som na ňom zostal aj dva 
týždne.” Ďakujeme všetkým me-
novaným, rodine Mackovej, ďa-
lej rodičom detí za podporu tábo-
ra a Mestu Modra za pridelenie 
dotácie. Prajeme si tábor zorga-
nizovať aj v lete o rok.

Judita HORŇANOVÁ fO
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Majolikové leto
„Keď sa všetky živly spoja, vznikne niečo výnimočné. Zem, 
ktorá nám dala hlinu, voda, ktorá s pomocou ľudskej ruky 
vdýchla hline tvar, vzduch, ktorý ju vysušil a oheň, ktorý ju 
zvečnil...“ - www.majolika.sk.

Majolika, vychýrená modran-
ská keramická dielňa. deko-
ratívna i úžitková. Krása ručne 
maľovaná a každý kus originál. 
taká majolika je a vždy bola. 
V čase, po zažeh-
naní prvej vlny 
koronakrízy, sa aj 
ona znova po pár 
týždňoch chcela 
stretnúť s ľuďmi, 
ponúknuť im svoje 
novosti, predstaviť 
tradično a okrem 
toho svojich obdi-
vovateľov i zaba-
viť. Počas letných 
dní preto kolektív 
Slovenskej ľudo-

vej majoliky pripravil viaceré 
typy tvorivých dielní pre ve-
rejnosť, na ktorých bolo možné 
vyrobiť si svoje ručne maľova-
né keramické šperky, prípadne 

rozšíriť si zbierku spoločen-
ských hier o keramické Člo-
veče nehnevaj sa alebo známe 
Piškvorky. do tretice to bolo 
pre milovníkov módy maľova-
nie vlastného motívu na tričko. 
nuž a v závere leta bola spus-
tená nová online e-dielňa na in-
ternete, kde je možné navrhnúť 
si vlastnú vázu, ktorú si môžete 
prísť vlastnoručne do dielne na 
dolnej ulici v Modre vyrobiť 

alebo si objednať 
jej výrobu u zruč-
ných majstrov 
k e r a m i k á r o v . 
Leto ukončil týž-
deň maľovaných 
črepov, kde sa za 
zlomok ceny dali 
do svojej zbierky, 
na ozdobu alebo 
na úžitok, získať 
unikátne majoli-
kové kúsky. 

(jk)

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

Darovali krv na záchranu zdravia a života 
júlový odber krvi v Kultúr-
nom dome Modra je úspešne 
za nami. Ráno v utorok 28. 
7. prišlo túto vzácnu tekuti-
nu darovať 31 darcov z Mod-
ry a okolia. Organizátor akcie 
Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža v Modre všet-
kým ďakuje. darcovia svojou 
účasťou vyjadrili spolupatrič-
nosť s tými, ktorí to najviac 
potrebujú.
V letných mesiacoch je potre-
ba a spotreba krvi podstatne 

zvýšená. národná transfúzna 
služba SR preto vyzýva verej-
nosť k darovaniu. je potrebná 
najmä z dôvodu vyššieho poč-
tu úrazov či dopravných ne-
hôd, ale darovanú krv potre-
bujú i ťažko chorí pacienti. 
dobročinná akcia v Modre sa 
uskutočnila vďaka podpore 
národnej transfúznej služby 
SR, Miestnemu spolku SČK 
a Mestu Modra.
 (jk)
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Navrhnite 
osobnosti kraja

Bratislavský samosprávny kraj 
každoročne udeľuje ocenenia 
v kategóriách - Výročná cena Sa-
muela Zocha, Čestné občianstvo 
BSK, Pamätný list predsedu BSK 
a Historická osobnosť regiónu. 
nominácie môžu podať obyvate-
lia kraja, občianske združenia či 
iné organizácie so sídlom v BA 
kraji. uzávierka návrhov na kan-
didátov je 30. septembra.
„Za 17 rokov, od začiatku ude-
ľovania cien, sme ocenili takmer 
150 výnimočných osobností, kto-
rí úspešne reprezentujú bratislav-
skú župu, prispievajú k jej rozvoju 
a šíreniu dobrého mena. Nájdete 
medzi nimi vedcov, umelcov, pe-
dagógov, lekárov, športovcov, ľu-
dí pôsobiacich v sociálnej oblasti 
a mená ako Mária Kraľovičová, 
Daniel Hevier, Marta Sládečková, 
Mikuláš Huba, Matej Beňuš, Ja-
na Dukátová, Emília Vášáryová, 
Juraj Kukura, Ján Filc či Peter 
a Pavol Hochschornerovci. Oce-
nenia sú poďakovaním za ich prá-
cu, elán, tvorivosť a znakom toho, 
že sme na nich hrdí a zaslúžia si 
uznanie,“ povedal predseda BSK 
juraj droba. 
formulár, viac informácií a postup 
nájdete na webe https://bratislav-
skykraj.sk/navrhnite-osobnosti-
-na-ocenenia-bratislavskej-zupy. 
Súčasťou nominácie musí byť 
aj súhlas nominovaného a jeho 
stručný životopis alebo ekviva-
lentný záznam aktivít a úspechov.
 (red, bsk)
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Stará vinárka na Hornej ulici v novom šate
Ak ste v tomto období vchádzali do Modry smerom od Tr-
navy, určite neuniklo vášmu zraku, že väčšina lešenia okolo 
kaštieľa už bola demontovaná a odhalila sa tak novučičká 
fasáda. Na väčšine budovy sú už osadené nové okná v zele-
nej farbe, ktoré sú zvýraznené bielymi rímsami. Časť okien, 
ktoré sú smerom do nádvoria a sú pamiatkovo chránené, 
prechádzajú postupne remeselnou rekonštrukciou.

Práce napredujú aj v inte-
riéroch. Sociálne zariadenia 
a kuchyňa sú ob-
ložené keramic-
kým obkladom, na 
podlahách je polože-
ná keramická dlažba. 
Hotové sú aj omiet-
ky v rekonštruova-
ných priestoroch, 
v niektorých miest-
nostiach a chodbách 
sú steny aj vymaľo-
vané. Pôvodné dve-
re a zárubne boli 
odborne zrekonštru-
ované a osadené na 
svoje pôvodné mies-
ta. V interiéri pribu-
dol výťah, ktorý za-
bezpečí bezbariérový 
prístup do budovy 
a záhrady. Hotová je 

aj vzduchotechnika a nová ko-
tolňa a nainštalované sú všetky 
inžinierske siete ako elektrina, 
voda, vykurovacie rozvody. 
Všetky stavebné práce by ma-
li byť ukončené do konca ok-
tóbra 2020. následne budú 
prebiehať práce na zariadení 
interiérov budovy, montáže 
osvetľovacích prvkov. Práce 
budú pokračovať aj na revita-
lizácii záhrady.

O podobu kaštieľa, ako ho 
teraz poznáme sa pričinil ry-

tier Arthur Polzer z Poceru 
s manželkou Alžbetou, ktorý 
kaštieľ povýšil na reprezen-
tačné šľachtické sídlo. Arthur 
Polzer bol významný pred-
staviteľ habsburského dvo-
ra a kancelár cisára. Po roz-
pade monarchie sa rozhodol 
kaštieľ predať a v roku 1922 
budovu a pozemky kúpil Čes-
koslovenský štát pre potreby 
vinárskej a ovocinárskej ško-

ly, ktorá sem bola presunutá 
z Bratislavy.
Zrekonštruovaný kaštieľ bude 
slúžiť ako kultúrno-kreatívne 
centrum a to nielen pre mesto 
Modru, ale aj pre celý Malo-
karpatský región a Bratislav-
ský kraj. V zrekonštruovaných 
priestoroch tak vznikne digita-
lizačné centrum, priestory pre 

malé javiskové formy, otvo-
rené ateliéry, školiace a kur-
zové miestnosti, výstavná 
miestnosť, infobod, vinotéka 
– salón/archív vín. Vytvorené 
zázemie bude miestom pre se-
barealizáciu umelcov, žiakov, 
študentov, členov cechov, vi-
nárov, vinohradníkov, ďalej 
pre rôzne kultúrne a vzdeláva-
cie podujatia ako konferencie, 
semináre, workshopy, súťaže, 

ako aj pre návštevníkov z pri-
hraničných regiónov. 
Projekt Kultúrno-kreatívne 
oživenie tradícií Heritage SK-
-At predstavuje jedinečnú spo-
luprácu šiestich projektových 
partnerov z dvoch krajín, pri-
čom Bratislavský samosprávny 
kraj vystupuje v projekte ako 
hlavný partner, ktorý je zod-

povedný za celkovú 
koordináciu a vede-
nie projektu. Malo-
karpatské osvetové 
stredisko v Modre 
napĺňa projekt po 
obsahovej stránke. 
Za slovenskú stranu 
v projekte vystupuje 
v pozícii strategické-
ho partnera pre ob-
lasť vinohradníctva 
Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku. Za 
rakúskeho partnera 
sa projektu zúčast-
ňujú Museumsma-
nagement nÖ, Kul-
turvernetzung nÖ 
a Marktgemeinde je-
denspeigen, ktorí za-

bezpečia realizáciu projektovej 
myšlienky na svojom území.
Rekonštrukcia sa realizuje 
v rámci projektu Heritage SK-
-At, ktorý je spolufinancova-
ný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu spolupráce 
interreg V-A Slovenská repub-
lika – Rakúsko.

Roman ZATLUKAL, 
MOS Modra 
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Pre pacientov 
všeobecného lekára 

Mudr. Mária janíčková – ambu-
lancia všeobecného lekára pre do-
spelých v Modre na Štefánikovej 
ulici (Medicínske centrum) ozna-
muje pacientom Mudr. ivany 
Koníkovej, ktorá skončila posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti 
k 31. 5. 2020, že ich v prípade zá-
ujmu prijme do zdravotnej starost-
livosti. Zdravotná dokumentácia 
pacientov, ktorí doteraz neuzatvo-
rili dohodu s novým lekárom sa 
nachádza na VÚc. Po podpísaní 
dohody o zdravotnej starostlivos-

ti u nás v ambulancii bude možné 
vyžiadať z VÚc vašu zdravotnú 
dokumentáciu našou ambulan-
ciou.
Zároveň oznamujeme, že prijíma-
me pacientov, ktorí končia s po-
skytovaním zdravotnej starost-
livosti u pediatra (od 19 rokov); 
pacientov, ktorí potrebujú zmeniť 
lekára z dôvodu zmeny bydliska 
alebo z iných dôvodov.
Kontakt: 0918 883 077, Medicín-
ske centrum Modra, Štefánikova 
17. MUDr. M. JANÍČKOVÁ

S láskou spomíname
navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, navždy 
prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali ra-
di, nikdy neprestanú na teba spomínať. dňa 24. 
augusta 2020 si pripomíname 3. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel a otec jožko 

Ernst z Modry. S veľkou láskou v srdci na neho spomínajú manželka 
danka, syn Michal a ostatná rodina. 

Spomienka
S láskou a vďakou si dňa 26. 8. 2020 pripomíname 
nedožité 100. výročie narodenia nášho otca a dedka 
jožka falata. Ďakujeme všetkým, ktorí mu v tento 
deň venujú tichú spomienku. deti s rodinami. 

Spomíname 
dňa 12. 8. 2020 uplynul 1 rok, kedy nás nečakane 
opustil náš otec, dedko, brat a kráľovanský richtár 
jožko Kľúčik vo svojich 63 rokoch. Spomínajte na 
neho, tí ktorí ste ho poznali a zamávajte mu na po-
zdrav do neba. S láskou spomína smútiaca rodina. 

Spomienka
dňa 17. 8. 2020 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, babka a prababka 
Alžbeta dömeová. ten, kto ju poznal, nech si spo-
menie, ten kto ju mal rád, nezabudne... S láskou 
spomína rodina. 

Tichá spomienka
tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, žijú v našich 
srdciach každý deň. dňa 29. 7. 2020 uplynuli dva 
roky, čo nás navždy opustil ing. ivan dudo. Za ti-
chú modlitbu a spomienku ďakujeme všetkým, 
ktorí na neho nezabudli a spomínajú s nami. Smú-
tiaca rodina.

Riadková 
inzercia

� Masáže - Michal Bednarov-
ský, Vajanského 1, Modra.

Tel. č.: 0915 977 517
� Prenájom billboardu v Pezin-
ku. Tel. č.: 0905 702 890

www.rosana.sk
� Pracujúci pár kúpi 3-4 izbový 
byt alebo menší rodinný domček 
v Modre. cena podľa stavu 
nehnuteľnosti. nie sme RK. 

Kontakt: 0911 244 444 alebo 
jozefpohancanik@gmail.com

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

...........................................................................................

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

O T G M NP I E I I
opka a hodinky

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

STÁLE SA HĽADÁ DYGERČEK! 
Prosím, pomôžte nám

ho nájsť! 

Pred pol rokom sa stra�l 
v Modre pri Lidli. Môže 

byť aj v okolitých
obciach.

Je bielo-tmavošedej farby. 

ĎAKUJEME. Odmena istá.
Kontakty: 0907 157 216
                  0903 263 604

● poistenie auta
● osôb
● majetku
● firmy
● poradenstvo

Ing. Denisa Albertovičová
manažér poistenia

𝕥𝕥𝕥𝕥𝕥𝕥: 0903 40 50 84
𝕥𝕥𝕖𝕖𝕖𝕖𝕖𝕖𝕥𝕥: albertovicova@respect-slovakia.sk

𝕨𝕨𝕨𝕨𝕨𝕨.respect-slovakia.sk
𝕖𝕖𝕒𝕒𝕒𝕒𝕥𝕥𝕒𝕒𝕖𝕖: Nám. 1. mája 15/A

903 01 Senec

25 rokov pre Vás

Redakčné 
uzávierky 

Materiály do pripravovaných 
vydaní prijímame vždy do dňa 
uzávierky, v stanovenú stredu 
do 12.00 h. Redakčné uzávier-
ky Modranských zvestí v roku 
2020: 16. 9., 14. 10., 11. 11., 
9. 12. Kontakt: zvesti@ media-
modra.sk. 
Prípadná zmena termínov vyhra-
dená! (red)

117,60 €
66 €

42 €

16 €

198 €

33,60 €
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Ako si my nažívame v Mereme
Nezvyčajnú situáciu, ktorá v posledných mesiacoch pozname-
nala náš každodenný život, prežívajú obyvatelia aj zamestnan-
ci Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bý-
vania Merema s veľkou zodpovednosťou. Nedá sa predvídať, 
ani sa na ňu pripraviť vopred. Ako vstúpila do našich životov, 
rozpovedia prijímatelia sociálnej služby, páni Michal a Jozef.

Michal cigánik: „Žijem v Mere-
me už 10 rokov, niekedy bývam 
veselý, niekedy som smutný, ako 
každý druhý. Mám rád úprim-
ných ľudí, ktorí to so mnou mys-

lia dobre. na začiatok môjho prí-
behu o živote počas prepuknutia 
pandémie ochorenia covid – 19 
vám chcem povedať, že som sa 
cítil ako v klietke. Mal som oba-

vu niekam ísť, bola to pre mňa 
najťažšia skúška. našťastie má-
me v Mereme krásny areál, kde 
sa môžem prechádzať, starať sa 
o mačičky, okrasnú a bylinko-
vú záhradu, zbierať a sušiť by-
linky, posedieť si v altánku pri 
kávičke, aj si zahrať petang. ja 
osobne si myslím, že toto bo-
lo pre nás príučkou a výstrahou, 
akí máme byť k svojmu okoliu, 
k sebe, k svojim blízkym. Má-
me byť zodpovední a dobrí. Bo-
li sme veľmi chamtiví, ba aj ta-
kí, že všetko je moje, nikomu nič 
nedám. A chamtivosť, nie je pre 
človeka obzvlášť dobrá vlast-
nosť. Som tu a za pekné pestré 
dni som Pánu Bohu vďačný.“
jozef Adamička: „Počas karan-
tény mi chýbali najmä moji ka-
maráti. tiež mi veľmi chýbala 
práca v našej kaviarni Musique 
club Galerie, ktorá musela byť 
zatvorená. Môj voľný čas som 
väčšinou trávil prácou doma 
v ZPB. Pokosil som trávu, s Han-

kou a chalanmi sme pomohli na-
trieť zábradlie, bránu a lavičky, 
posadili sme paradajky, kale-
ráb, piekli sme kváskový chlieb 
a v izbe som si poriadne všetko 
upratal. Veľmi som sa tešil do 
práce medzi ľudí a hlavne na ka-
mošov. Karanténa mi dala mno-
ho síl do života, ale aj veľa vzala. 
Bolo to ťažké...“
Otvorila sa brána a prijímatelia 
sociálnej služby sa môžu stretnúť 
so svojimi blízkymi, precítiť spo-
ločnú emóciu, znovu vstúpiť do 
komunity. Pomaly sa náš život 
dostáva do normálu. nie však 
ako predtým, trochu inak, opa-
trnejšie, zodpovednejšie, pozna-
čení obmedzeniami. nestratili 
sme však radosť zo života, vy-
chutnávame si ju vo všetkých jej 
podobách, plným priehrštím. Čas 
ukáže, čo nám prinesú nastáva-
júce dni. Ďakujeme v mene dSS 
a ZPB Merema našim úžasným 
klientom a ich rodinám, trpezli-
vým a zodpovedným zamestnan-
com, tiež všetkým našim Mod-
ranom za podporu a ústretovosť.
 Milada BARČÍKOVÁ

Voľný čas detí
V tomto roku to máme všetci s naším voľným časom akosi inak 
než inokedy. Kvôli nákaze Covid bola celkom iná jar a teraz pre-
žívame i trochu iné leto. Niekto by povedal, že mu tým bolo dané 
viac voľného času, iný je zaskočený obmedzeniami natoľko, že 
sloboda voľného času mu chýba. I deti prežili posledné mesiace 
školského roka veľmi netradične a až september ukáže, aké ovo-
cie to pre každého z nich prinieslo. Takto nás vonkajšie okolnosti 
zaskočili, ale potreba venovať svoj čas aktivitám, ktoré nás ba-
via a to spoločne s priateľmi, ktorí z nich majú radosť tiež, zo-
stáva. Dúfajme, že nám to bude umožnené.

Pre deti i mladých sú jednou 
z možností záujmové krúžky 
v Súkromnom centre voľného 
času, kde od septembra do júna 
v pravidelnom harmonograme 
prebiehajú aktivity rozvíjajú-
ce zručnosti športové, kreatívne, 
umelecké, vzdelávacie, technic-
ké. deti tu môžu v krúžkoch tvo-
riť, modelovať z hliny i vyrábať 
keramiku, rezať, pilovať i stavať, 
vyšívať, hačkovať, variť, hrať na 
klavír, gitaru, robiť zábavné po-
kusy, či relaxačne športovať na 
rozmanité spôsoby – hrať tenis, 
ping-pong, florbal, badminton, 

futbal, posilňovať, hrať šach i be-
hať orientačný beh. Pre dievčatá 

je možnosť trénovania v súbore 
mažoretiek Laskoniek alebo mo-
derného tanca v tanečnom krúž-
ku. novinkou v ponuke je mož-
nosť hodín spoločenského tanca. 
Relax je v centre možné striedať 
s cieľavedomou prácou – je tu 
možnosť precvičovať angličtinu, 
slovenčinu i matematiku. tí, kto-
rí by si nevybrali žiadnu konkrét-
nu aktivitu, môžu prichádzať do 
herne a stráviť čas hrou – kalče-
to i množstvo stolných hier sú pre 
deti pripravené a vždy ich niekto-
rá z nich zaujme. tie najmladšie 
detičky, ktoré potrebujú sprievod 

svojich milých dospelých, kto-
rými sú najčastejšie mamy, ale 
môžu to byť aj ockovia, či starí 
rodičia, sú vítané i v tomto škol-
skom roku v Materskom centre 
Modráčik.
V priebehu tohto leta v cen-
tre strávilo svoj prázdninový čas 
v prímestských táboroch 105 detí. 
napriek zvýšeným hygienickým 
opatreniam sa podaril program 
každého z táborov naplniť vý-
borne a deti si ho užili s rados-
ťou a bez vážnych nehôd. A tak 
dúfame, že sa i budúce leto opäť 
stretnú na tábore fit, na Glórii, 
technickom tábore, na Mixe zá-
žitkov i v Rozprávkove. Všetkým, 
ktorí sa na táboroch podieľali, sr-
dečne ďakujeme.
Pre navštevovanie krúžkov je po-
trebné sa v centre vždy na začiat-
ku nového školského roka prihlá-
siť. V kancelárii centra je možné 
si vyzdvihnúť a vypísať prihlášku 
(alebo si ju stiahnuť z webstrán-
ky www.scvcmodra.sk). Krúžky 
začínajú od stredy 16. septembra, 
dovtedy je potrebné deti prihlásiť.
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Prázdniny hádzanárov
Ani naši hádzanári počas leta ne-
zaháľali. dopriali si samozrejme 
patričný oddych, no i ten bol zväč-
ša aktívnym. Ako už je zvykom, 
modranská hádzaná opäť vycho-
váva reprezentantov vo všetkých 
kategóriách. Modrania nechýbali 
na zrazoch v Púchove. Ďalej sa zú-
častnili pravidelnej letnej aktivity 
a to splavu Malého dunaja, ale aj 
cyklotréningov. K letu patrí aj plá-
žová hádzaná a tak sa našim darilo 
i v tomto roku a na Prague beach 
handball vybojovalo družstvo do-
rastencov Limpopo vynikajúce 2. 

miesto. Mytnickí vlci (foto) to je 
názov družstva Modranov, pred 
ktorým má každý rešpekt. doká-
zali to aj na turnaji v plážovej há-
dzanej v Senci, kde bez zaváhania 
prešli celým turnajom a odniesli si 
prvé miesto. nuž a muži zahájili 
21. júla športovú prípravu na nový 
ročník Slovnaft handball extraligy 
a prvých prípravných zápasoch sa 
stretli s tatranom Stupava a no-
vým Veselým. Podrobné info na 
fB stránkach HO Slovan Mod-
ra alebo na webe www.hoslovan-
modra.sk. (red)

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

Štýlové bývanie vo Vinosadoch – 
využite uvádzacie ceny! 
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Oprava
V MZ č. 5/2020 sme na stra-
ne č. 20 zverejnili článok au-
tora františka Macha pod 
názvom najlepšia investícia 
je do mládežníckeho športu. 
Súčasťou príspevku bola aj 
fotografia z archívu autora 
s popisom mien osôb. Autor 
nesprávne uviedol meno tré-
nera, na čo bola redakcia do-
datočne upozornená dotknu-
tou rodinou. V mene autora 

textu sa za chybu ospravedl-
ňujeme a zároveň uvádzame 
popisku so správnym menom 
trénera modranských hádza-
nárov.

„Hádzanári Slovana Modra 
počas tréningu v roku 1958 
s trénerom pánom Jozefom 
Křupalom, s loptou Ján Du-
dáš, Lajo Sládek, Ján Šimo-
novič a ďalší.“
 (red)

www.bolesky.sk
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Futbalisti nezaháľajú
V predošlom vydaní MZ sme podrobne predstavili vynovený futbalový 
klub ŠK Slovan Modra, dôležité vízie a zčasti aj jednotlivé mužstvá. Dnes 
sa zameriame na predsezónnu prípravu „A“ – mužov a mládeže, zhrnie-
me letný kemp pre deti a prezradíme novinky v ďalšej sezóne. 

Predsezónna príprava 
A-mužstva a mládeže

Príprava pred sezónou sa začala v júli, no ani 
počas korony futbalisti nezaháľali. „Najprv 
sme pripravili každej kategórii domáce úlo-
hy - individuálne plány. Postupne s uvoľ-
nením opatrení sme začali trénovať v men-
ších skupinkách. Aj to je jeden zo znakov, že 
chceme futbal robiť inak, pretože vypadnúť 
na pol roka z tréningového procesu a možno 
na 9 či 10 mesiacov zo zápasového tempa 
je naozaj príliš veľa. Čo sa týka A-mužstva, 
skúšali sme veľké množstvo hráčov tak, aby 
spĺňali naše kritériá“, prezrádza manažér 
klubu nórbert Sališ. Muži trénovali poctivo. 
V mužstvách mládeže to bolo s dochádzkou 

rôzne. niektorí dovolen-
kovali a užívali si prázd-
niny s rodinami. Ale ako 
ďalej hovorí n. Sališ, aj 
mládež sa musí prispôso-
biť futbalovému režimu, 
nakoľko klub napreduje, a požiadavky v 2. 
žiackej lige, ktorú hrajú sú oveľa vyššie. 

Letný kemp deti bavil
Letný tábor býva pre deti nielen odmenou 
a zábavou, ale aj súčasťou tréningov. ten letný 
bol okrem spestrenia leta aj vrcholom prípra-
vy. deti počas týždňa veľa trénovali, súťaži-
li, vzdelávali sa, ale aj učili o profesionálnom 
futbale. A samozrejme nechýbal kopec zába-

vy. „Kempu sa zúčastnil neuveriteľný počet 
42 detí, sedem trénerov, traja špeciálni hostia. 
V úvode nám trošku nevyšlo počasie, takže sme 
trénovali raz aj v hale, postupne nás navštívili 
Igor Žofčák, Kristína Kollárová a Tomáš Med-
veď. Tiež sme boli v kine a na kúpalisku. Kemp 
prebehol bez problémov, až na jedno menšie 
zranenie. Veríme, že deťom sa to páčilo a o rok 
sa skúsime posunúť znova o level vyššie“.

Nová sezóna – nové ciele
V nadchádzajúcej sezóne majú futbalisti 
z Modry vysoké ciele a plány. Rozbehli no-
vú web stránku http://www.fcslovanmodra.
sk, s pravidelnými aktualitami. Zmobilizo-
vali sily aj na sieťach facebook a instagram 
s atraktívnym dizajnom. Manažér Sališ dodá-
va: „Pre fanúšikov sme pripravili permanent-
ky aj klubový fanshop. Taktiež by na domá-
cich zápasoch mala byť tombola. A mužstvo 
odohrá tejto sezóne všetky zápasy (domáce aj 
vonkajšie) v sobotu. Okolo ihriska sme osadi-
li pre partnerov a sponzorov reklamné plochy. 
Otvárame fitko a barbershop“. futbalové ih-
risko oživili i novonatreté brány, nové siete 
za nimi, pravidelne kosený a udržiavaný are-
ál. „Musím povedať, že mnoho našich plánov 
žiaľ zabrzdila koronakríza, no veríme, že sa 
situácia čoskoro zlepší“. (red)

Petangový turnaj o pohár starostu 
obce Cífer vyhrali Modrania
Obec cífer, ZO jednoty dôchod-
cov Slovenska cífer a jej Klub 
„Petang hrám pre radosť“ uspo-
riadali 1. augusta ii. ročník sú-
ťaže v petangu o pohár staros-
tu obce. Petang začali seniori 
cíferčania hrať na športových 
hrách seniorov okresu trnava. 
S úspechom rástla aj chuť špor-
tovať a petang hrať aj doma. Pre-
to sme sa začali stretávať „na 
lavičke u jožka“. V ii. ročníku 
súťaže bolo niekoľko trojčlen-

ných družstiev seniorov zo ZO 
jdS cífer, seniori združení v na-
šom klube, predseda Okresnej 
organizácie jdS trnava so svo-
jím družstvom, zastúpenie ma-
la aj obec cífer na čele s pánom 
starostom, zúčastnili sa aj hos-
tia, seniorskí hráči z Modry a z 
Ružindola a družstvo mladých 
chlapcov z Báhoňa. 
 Všetci súťažiaci zvíťazili sami 
nad sebou, pretože v tej horúča-
ve hrali naozaj hru pre radosť. 

Ale v každej súťaži je ozajstným 
víťazom len jeden, a tak pohár 
získali tí najlepší. A boli to prá-
ve Modrania ktorým právom 
patrí 1. miesto a Pohár starostu 
obce cífer. Víťazom blahoželá-
me a prajeme veľa športových 
úspechov.
Vincenc Mráz z jdS Modra za 
víťazov uviedol: „I keď je kvôli 
koronakríze účasť na hre obme-
dzená, úzka skupina trénuje i tak. 
Zúčastnili sme sa aj turnaja Slo-

venskej federácie petangu v Petr-
žalke. Dvojica F. Mráz a V. Mráz 
odohrali sedem hier, z toho dve 
vyhrali a z počtu 39 družstiev boli 
na 32. mieste. Ľ. Šebo a P. Kľúčik 
odohrali štyri hry. Jednu vyhrali 
a boli 35-ti. Nadviazali sme pe-
tangovú družbu so seniormi z Cí-
fera. Turnaj o pohár starostu vy-
hrala trojica z Modry: V. Košnár, 
Ľ. Šebo a P. Kľúčik. V zmiešanej 
trojici hral aj F. Mráz a skonči-
li v súťaži útechy ako druhí. Na 
oplátku sme pozvali seniorov 
z Cífera zahrať si na našom pe-
tangovom ihrisku v Modre“.

Eva VAVRINKOVIČOVÁ, 
ZO JDS Cífer, (red)
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Detské rybárske preteky
26. júla sa na Zadnom Šúre v Mod-
re uskutočnili tradičné detské rybár-
ske preteky. Súťažilo 31 pretekárov 
a spoločne ulovili 168 kusov bielych 
rýb a jedného 50 cm kapra. toho ulo-
vil Mário Mišových a získal tak Pu-
tovný pohár primátora mesta Modry.

Celkové umiestnenie:
1. miesto: Mário Mišových
2. miesto: Matej novák
3. miesto: nikolas Gálik

(red)
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Florbal Modra kemp 2020
V dňoch 10. – 14. 8. zorganizoval klub ŠK Modra formou 
denného tábora florbalový kemp pre deti z Modry a blízke-
ho okolia. Väčšina z nich bola členmi nášho klubu, no ne-
bola to podmienka účasti. Celkovo sa kempu zúčastnilo 34 
detí vo veku 6-13 rokov, ktorým päť dní pripravovalo denný 
program kvarteto vedúcich (trénerov) – Peter Holekši, Timea 
Holekšiová, Karol Beňák a Marián Dobrovský. 

našim hlavným cieľom bolo, aby 
deti každý deň bavil, aby cho-
dili domov síce unavené, ale pl-
né zážitkov a aby sa vždy tešili 
na ďalší deň. A podľa ich reak-
cií sa nám to aj podarilo. Každý 
deň bol rozdelený na tréningo-
vú a zábavnú časť. Počas trénin-
gu na školskom multifunkčnom 
ihrisku na ZŠ Vajanského si deti 
formou súťaží a štafiet zlepšova-
li kondíciu, pri kruhových trénin-
goch potom florbalové zručnosti. 
dve doobedia sme strávili v hale 
Knott Aréna, kde si zase dosýta 

zahrali aj prípravné zápasy. chut-
né obedy nám každý deň pripravi-
li v MKM a dvakrát sme s deťmi 
zašli na zmrzlinu k Ademovi use-
inimu. na tú zábavnú časť dňa 
sa samozrejme deti tešili najviac. 
V pondelok sme sa boli okúpať 
na modranskom kúpalisku, v uto-
rok absolvovali gymnastický tré-
ning v Pezinku v BigHugGym-e, 
v stredu sme najprv vyšli na Veľkú 
Homoľu a potom sme sa okúpali 
na Zochovej chate. najväčšiu ra-
dosť mali deti asi vo štvrtok, keď 

sme ich zobrali na motokáry do 
dlhej. tu súťažili o najrýchlejšie 
kolo, no mali možnosť si aj voľne 
zajazdiť a pretekať medzi sebou. 
A piatok sme ukončili závereč-
nými súťažami, slávnostným vy-
hodnotením a odovzdávaním cien 
v centre voľného času, kde mali 
rodičia detí za úlohu pomocou in-
dícií nás nájsť. Všetko nakoniec 
dobre dopadlo, deti odchádzali 
domov nadšené a my sa už teraz 
tešíme na september a začiatok 
novej sezóny. (kb)

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

Nábor malých tenistov 
tenisový klub Modra organizu-
je nábor detí vo veku od 6 rokov 
a to v termínoch 4. 9. a 11. 9. 
2020 o 17.00 na tenisových kur-

toch v Modre na Kalinčiakovej 
ulici, v areáli športového štadió-
na. Kontakt: 0905 842 305, Edu-
ard Kollár. (red)
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Kultúrne podujatia v septembri
2. 9., 13.00 – 17.00 h: Deň otvorených dve-
rí v SCVČ, príďte sa zahrať, zasúťažiť si, 
niečo vytvoriť a zabaviť sa s kamarátmi. 
Môžete si tiež vybrať z ponuky krúžkov 
a aktivít v centre v novom školskom roku. 
Miesto a organizátor: Súkromné centrum 
voľného času v Modre

4. 9., 17.00 h: Sirotinec 4, výstava mla-
dých umelcov na tému: úkryt. O hudobný 
program sa postarajú kapela Veľká potreba, 
elektronické duo Puf & Muf a kapela Shal-
lov. Miesto: Modranský sirotinec, Vajanské-
ho 77, organizátor: Samo dzurek – 0902 234 
009

5. 9., 11.00 – 19.00 h: Deň vo vinohradoch, 
organizátori: Malokarpatská vínna cesta 
a Malokarpatské osvetové stredisko Modra

5. 9., 18.00 h: Spiš – Tiene a ozveny, verni-
sáž výstavy fotografa Alana Hyžu, kurátor-
ka: Lea Lovišková. Al Kanfej Hašalom – na 
krídlach pokoja, pestrá paleta židovskej hud-

by v podaní celoslovenského speváckeho 
zboru Ebenezer, dirigentka: Mária Volárová, 
miesto: Zelený les, národná ul. V Modre-
-Kráľovej, organizátor: Občianske združe-
nie „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej

10. 9., 16.00 h: ZUŠ 70, výstava venova-
ná k 70. výročiu založenia ZuŠ v Modre, 
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 
v priestoroch Historickej radnice, organizá-
tor: ZuŠ Modra

16. 9. 2020: Lýceum v septembri, Výtvar-
ný cabinet je pre každého, https://www.fa-
cebook.com/lyceummodra, miesto: Lýceum 
na dolnej 24 v Modre

23. 9. 2020: Štúrova Modra, krajská pre-
hliadka a súťaž v umeleckom prednese 
poézie a prózy, v tvorbe divadiel poézie 
a detských recitačných kolektívov, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Malokar-
patské osvetové stredisko Modra

28. 9., 18.00 h: Labyrint literatúry: Deni-
sa Fulmeková, spisovateľka, autorský me-
dailón miesto: Musique club galerie, orga-
nizátori: EcAV Modra, Klub nezávislých 
spisovateľov, Spoločnosť priateľov poézie

30. 9., 9.00 – 15.00 h: Malokarpatský fes-
tival vedy a techniky v Modre, projekto-
vá súťaž pre žiakov základných a stredných 
škôl. Miesto: Kultúrny dom Modra, orga-
nizátor: Amavet Klub 944 impulz, ama-
vet944@gmail.com.

KC pripravuje
16. 10. 2020, 18.00 h: Lenka Filipová – kon-
cert, KdĽŠ v Modre.
Bližšie informácie na 033/647 21 12, kon-
takt@kcmodra.sk

Zmena programu vyhradená! V súvislosti 
s opatreniami kvôli šíreniu pandémie korona-
vírusu je kapacita podujatí obmedzená. Prosí-
me dodržiavať všetky platné hygienické na-
riadenia a usmernenia organizátorov. Všetky 
aktuálne informácie na www.korona.gov.sk. 
Ďakujeme, že ste zodpovední. (kc)


