
Deň s vinármi v ich vinohradoch
Obdobie koronakrízy dáva v tomto roku zabrať každému. 
Jednotlivcom, rodinám, podnikateľom. Aj našim vinárom. 
Niekoľko podujatí bolo pre vládne opatrenia zrušených, via-
ceré boli presunuté. Jedným z tradičných, spájaných aj so za-
čiatkom jesenných oberačiek je Deň vo vinohradoch. Na trase 
Malokarpatskej vínnej cesty ste mohli v sobotu 5. septembra 
podporiť vinárov svojou návštevou. Každý z nich určite ocenil 
ochutnávku zo strany návštevníkov, pretože práve takúto pod-
poru aj oni v neľahkých časoch potrebujú. 

Deň vo vinohradoch sa konal 
dvanásty rok. Príjemný deň, dob-
rá nálada a potulky Malými Kar-
patami, najlepšie peši alebo na 
bicykli. Zastávky s pohárom ví-
na, burčiaku, muštu či frizzan-
te v ruke, spojené s koštovaním 
hrozna, z ktorého sú vína dorába-
né. K tomu patričný komentár vi-
nára, predstavenie svojich rodín 
a pracovného tímu. Septembro-
vej sobote žičilo aj počasie. Sl-
nečné, viac ešte letné, než jesen-
né. Vo vinohradoch sa to hemžilo 

degustátormi a vinári si svojich 
návštevníkov uctili aj viacerými 
gastro špecialitami podávanými 
ku skvelým vínam. Podujatia sa 
zúčastnilo dovedna 74 vinárov 
vo svojich viniciach od Rače, 
cez Svätý Jur, Limbach, Pezinok, 
Šenkvice až po Modru. Vinári 
volili najkrajšie miesta vinohrad-
níckych chotárov. Aby bolo nie-
len čo piť, ale sa aj na čo pozerať. 
Deväť modranských vinárov ste 
mohli navštíviť vo vinohradníc-
kej lokalite Kalvária. 

A aká bola atmosféra na druhom 
kopci v Šarkaperkoch? „Štyri 
vinárstva v nádhernej lokalite 
s výhľadom na Modru a okolie: 
Juran  z  Modry,  Víno  Šimono-
vič, Malé Divy a Rariga – vinár-
stvo z Modry. Igor Rariga hľadal 
v okolí vinicu na kopci a našiel. 
30 rokov zanedbaný vinohrad sa 
im podarilo odkúpiť a vyklčovať, 
z  kameňa,  ktorý  vyviezli  a  bolo 
ho  zo  10  tatroviek  sa  postavila 
rozhľadňa na kopci pri bývalom 
Zlatom  hrozne,  zostalo  však  aj 
na kamenný múr v ich novej vini-
ci a vznikla nádherná 140 árová 
lokalita  s  trávnikom,  na  ktorom 
sa nielen ochutnávalo a hodova-
lo,  ale  Pavol  Matuškovič  pred-
stavil aj svoje historické traktory 
– mladí vinári priviezli  tie svoje 
súčasné, na porovnanie“, hovo-
rí Jarmila Dudová z Malokarpat-
skej vínnej cesty. 

Špeciálne vinohradnícke dob-
roty pripravovali vo vinici za 
Eleskom. Pre návštevníkov hra-
la vo vinohradoch i hudba. 
Modru, Harmóniu a Kráľovú na 
Dni vo vinohradoch 2020 repre-
zentovali vinárstva Karpatská 
Perla, Chateau Modra, DeGusto 
winery, ViPeF-Peter Fülöp, La-
linwine, Víno Fiala, Vincent 
Jakubec, Víno Poláček, Vín-
ko Klimko, Víno Rariga, Juran 
z Modry, Víno Šimonovič, Malé 
divy, Martin Poruban, Miroslav 
Macko, Rodinné vinárstvo Štyri 
ruky, Huttera a spol., Elesko wi-
ne park. (red)

Na fotografii: Lokalita  pri 
Kalvárii  v  Modre  bola  jedným 
z miest, kde sa dal tváriť príjem-
ný sobotný deň s pohárom vína 
vo vinici.
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Najlepší športovci si prevzali ocenenia
Pre koronakrízu, ktorá postupne zasiahla do všetkých od-
vetví života i v našom meste, bolo odovzdávanie ocenení 
v ankete Športovec mesta za rok 2019 o niekoľko mesiacov 
posunuté. O to viac bola atmosféra slávnostného popolud-
nia v Kultúrnom dome Ľ. Štúra srdečnejšia. 

Komorného stretnutia sa zúčast-
nili ocenení športovci a funkcio-
nári modranských klubov. Sláv-
nostného aktu sa zúčastnili aj 
primátor Modry Juraj Petrakovič 
a viceprimátor Marián Gavorník, 
ktorí za asistencie predsedu Ko-

misie športu Mestského zastupi-
teľstva Modry Miroslava ochabu 
a podpredsedníčky komisie An-
drey Kukumbergovej odovzdali 
oceneným ceny a kvety. 
najpopulárnejšími športovci 
mesta Modry za rok 2019, o kto-

rých v hlasovaní rozhodla verej-
nosť sa stali 1. Kristína Kollárová 
z futbalového klubu FC Slovan 
Modra, 2. Kristián Filip Jakubec 
z klubu SK SPC Častá, 3. Martin 
Hidaši z hádzanárskeho oddielu 
Slovan Modra. Komisia školstva, 
mládeže a športu ocenila ďalších 
športovcov v nasledujúcich ka-
tegóriách:
najlepším športovcom (senio-
rom) je Matúš Jurikovič z hádza-
nárskeho oddielu Slovan Mod-

ra, najlepšou 
športovkyňou 
(seniorkou) je 
Katarína Moc-
k o v č i a k o v á 
z volejbalo-
vého oddielu 
Slovan Mod-
ra.V kategórii 
mládežníckych 
športovcov boli 
ocenení Martin 
Hidaši z Háo 
Slovan Mod-

ra a Dalibor Mikes z FC Slovan 
Modra. najlepším mládežníc-
kym športovým kolektívom je 
družstvo starších žiakov z Háo 
a družstvo starších žiakov z FC 
Slovan Modra. 
najlepšími trénermi sú Martin 
Vereš od hádzanárov a Ján Horá-
ček od futbalistov.
titulom najlepší Modrania pôso-
biaci mimo mesta sa hrdí Kristí-
na Kollárová z FC Slovan Modra 
a Kristián Filip Jakubec z klubu 
SK SPC Častá. V kategórii Akti-
vita v športovej oblasti boli oce-
není pani oľga Falátová a pán 
Milan Kľúčik. ocenenie za ce-
loživotný prínos k rozvoju športu 
v meste Modra dostal pán Róbert 
Kočí. Všetkým srdečne gratulu-
jeme!
Podrobnejšie info o ocenených 
sme priniesli v májovom vydaní 
MZ. (red)

Na fotografii:  Ocenení  naj 
športovci roka 2019.

Poskytnutie prvej pomoci je povinnosťou každého
Určite sa mnohí z nás stretli v živote so situáciou, ktorá si vy-
žadovala poskytnutie pomoci inému alebo okamžité riešenie 
vzniknutej situácie. Nikdy predsa nevieme, kedy budeme sami 
odkázaní na pomoc druhých. Ibaže, podstatné je pripomenúť 
dôležitý fakt. V živote sa môžeme stať svedkom situácie, ktorá 
si vyžaduje okamžitú prvú pomoc. Od nej závisí život a zdravie 
postihnutého. Preto poskytnutie akejkoľvek pomoci sa považuje 
za lepšie, než keď človeku nepomôžeme vôbec. 

Aj Mestská polícia Modra sa vo 
svojej službe stretáva s prípad-
mi poskytnutia, či skôr, žiaľ, 
neposkytnutia pomoci. „Je to 
tak.  V  poslednej  dobe  sa  po-
merne  často  stretávame  s  tým, 
že  občan  nás  síce  kontaktuje 
s oznamom, že napríklad našiel 
ležať človeka nevládneho alebo 
nevie čo má urobiť a nech prí-
de k postihnutému naša hliad-
ka,  ba  dokonca  sme  sa  stretli 
aj s  telefonátom v znení, že čo 
sa  vypytujeme  a  podobne.  Po 
príchode  na miesto  sme  ozna-
mujúcu  osobu  nenašli,  pričom 
je  povinnosťou  oznamovateľa 
na mieste do príchodu hliadky 
zotrvať.  Máme  pocit,  že  ľudia 
sa  voči  sebe  stávajú  viac neo-

hľaduplnými. Prvú pomoc mu-
sí každý z nás poskytnúť, či už 
ide  o  občana  alebo  policajta. 
Poskytnutie  prvej  pomoci  zra-
nenej  alebo  inak  postihnutej 
osobe  je  nielen  morálnou,  ale 
i zákonnou povinnosťou. Je de-
finovaná aj v Trestnom zákone. 
Treba  mať  na  pamäti,  že  lep-
šia  je  akákoľvek  prvá  pomoc, 
než  žiadna“, uviedol náčelník 
modranských mestských poli-
cajtov Stanislav Straka. 
Príslušníci mestskej polície sa 
pre občanov už dávnejšie sta-
li policajtmi prvého kontaktu. 
Sú privolávaní k rôznym situ-
áciám alebo udalostiam, nieke-
dy k vážnym, inokedy k takmer 
malicherným. Mnohokrát však 

z hľadiska kompetencií obec-
ných polícií k neriešiteľným. 
Mestskí policajti boli požiada-
ní o pomoc pri stratách, nále-
zoch alebo útekoch zvierat, cez 
veľké množstvo psov, mačiek, 
hospodárskych zvierat, stra-
tených škrečkov, uletených či 
nájdených vtákov. Pravidelne 
sú volaní aj vtedy, keď by sa 
dalo logicky očakávať, že na 
mieste by bola vhodnejšia po-
moc iného odborníka, než prís-
lušníka mestskej polície. 
Stanislav Straka pokračuje: 
„Stalo  sa  takmer  pravidlom, 
že  ak  občan  spozoruje  na  uli-
ci nehybne ležať človeka, zavo-
lá  na  bezplatné  číslo mestskej 
polície 159. Pozor! Nie každý, 
koho nájdete  na  ulici  ležať  na 
zemi,  musí  byť  v  podnapitom 
stave.  Postihnutý  preto  po-
trebuje  urgentne  prvú  pomoc. 
Nezabúdajme  prosím,  že  môže 
ísť  o  vážne  chorého  človeka, 
o  obyvateľa,  suseda,  kamará-
ta, ktorého práve postihla váž-
na mozgová príhoda, či infarkt. 

Môže  trpieť  diabetom  alebo 
iným závažným ochorením. Na 
druhej strane, pomoc môže po-
trebovať aj  opitý  človek. Naša 
hliadka  oznam  osobne  preve-
rí,  poskytne  prvú  pomoc  a  ak 
je  to  potrebné,  zavolá  rých-
lu  zdravotnú  pomoc.  Otázka 
však  je,  ktoré  prípady  sú  nao-
zaj odôvodnené a ktoré už nie. 
Napriek  schopnosti  poskytnúť 
prvú pomoc pri zjavnom zrane-
ní ani skúsený policajt nemôže 
nahradiť  vyškoleného  záchra-
nára alebo lekára“. 
Z uvedeného teda vyplýva, že 
vždy je lepšie priamo kontak-
tovať odbornú pomoc pri nále-
ze človeka ležiaceho nehybne. 
Pokým my privoláme hliadku 
MsP, pokým ona zistí, aspoň 
z časti čo sa deje, pokým ona 
privolá ZRP a pokým odbor-
ná pomoc príde, niekedy môže 
byť už neskoro. Preto pomá-
hajme si navzájom a prvou po-
mocou je aj privolanie odbor-
níkov na tiesňovej linke 155 
alebo linke 112. (red, ss)
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Regionálna hygiena Bratislava povolila od soboty 
19. septembra viac ľudí na podujatiach
Prísne opatrenia súvisiace 
s obmedzením šírenia koro-
navírusu sa po 18. septembri 
zmiernili aj v Bratislavskom 
kraji. Rozhodol o tom Regi-
onálny úrad verejného zdra-
votníctva Bratislava a vydal 
nové opatrenie, ktoré vstúpilo 
do platnosti od soboty 19. 9. 
2020 a platí aj pre náš okres 
Pezinok, ďalej pre Bratislavu 
a všetky jej mestské časti a pre 
okresy Malacky a Senec. opat-
renie platí až do odvolania. 
Čo sa zmenilo? opatrenie za-
kazuje usporadúvať hromadné 
športové, kultúrne, spoločen-
ské a iné podujatia, kde bude 

v jednom okamihu v exteriéri 
nad 500 osôb a v interiéri nad 
250 osôb. V prípade športo-
vých a kultúrnych hromadných 
podujatí s výlučne sediacim 
obecenstvom je v Exteriéri li-
mit 1000 osôb a v interiéri 500 
osôb s tým, že na športových 
hromadných akciách je orga-
nizátor povinný zabezpečiť se-
denie obecenstva len v každom 
štvrtom rade a na kultúrnych 
hromadných podujatiach se-
denie v každom druhom rade. 
V prípade oboch typov poduja-
tí (šport, kultúra) sa do uvede-
ných limitov započítavajú vý-
lučne osoby v obecenstve.

RÚVZ BA ďalej zakázal 
usporadúvať v prevádzkach 
verejného stravovania (napr. 
reštaurácia, bar, nočný klub, 
pohostinstvá) a hoteloch, 
hosteloch, moteloch či uby-
tovniach akékoľvek hromad-
né podujatie. Výnimku majú 
svadby, kary a krsty v počte 
do 100 hostí. Úrad upravil aj 
otváracie hodiny v prevádz-
kach verejného stravovania od 
6.00 do 24.00 hod., s výnim-
kou svadieb s celkovým poč-
tom účastníkov do 100 osôb.
Aj po 19. septembri naďalej 
platí zákaz návštev v ústav-
ných zdravotníckych za-

riadeniach, zákaz návštev 
v interiérových priestoroch 
v pobytových zariadeniach 
sociálnych služieb. Výnim-
ku má kňaz za účelom po-
dávania sviatosti pomazania 
a paliatívne návštevy u ťažko 
chorých a umierajúcich. ob-
medzená je aj kapacita na pla-
várňach a kúpaliskách v Bra-
tislavskom kraji na 50% zo 
stanovenej kapacity.

Celé znenie opatrenia nájde-
te tu: 
http://www.ruvzba.sk/aktuali-
ty/opatrenie_18092020.pdf

(red, RÚVZ BA)

Na Slovensku prebieha sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým 
zisťovaním na Slovensku s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov. 
V prvej fáze sa sčítavajú domy a byty do 12. februára 2021. Druhá fáza – sčítanie obyva-
teľov sa začne 15. februára a skončí 31. marca 2021.

Štatistický úrad spolupracuje pri sčítaní do-
mov a bytov so samosprávami. Mestá, ob-

ce a mestské časti Bratislavy a Košíc počas 
takmer deviatich mesiacov dôsledne a prvý-

krát elektronicky zaznamenajú 
údaje približne o troch milió-
noch domov a bytov na Sloven-
sku. 

V Modre je sčítaných 
takmer 60% domov 

a bytov
Sčítavajú sa všetky domy 
a všetky byty v budovách bez 
ohľadu na to, či sú obývané ale-
bo nie. Sčítaním sú poverené 
samosprávy, po prvýkrát v his-
tórii krajiny sa sčítanie deje bez 
účasti obyvateľov. „Zapojili 
sme sa do elektronického systé-
mu sčítania Štatistického úradu 
SR  a  do  dnešného  dňa  máme 
sčítaných  takmer  60 %  domov 
a  bytov.  Údaje  získavame  zo 
všetkých  dostupných  adminis-
tratívnych  zdrojov  a  miestnym 
zisťovaním. Oceňujem výbornú 
spoluprácu so správcami byto-
vých  domov  a  spoločenstvami 

vlastníkov bytov na území mesta,“ povedala 
Eva Horváthová z Referátu evidencie oby-
vateľstva MsÚ Modra. 

Aké informácie prinesie 
sčítanie domov a bytov?

Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku 
pribudlo. Získame prehľad o formách vlast-
níctva bytov. Budeme vedieť počty a podie-
ly neobývaných bytov v regiónoch. Zistíme, 
ako obyvatelia Slovenska bývajú, či prefe-
rujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo 
naďalej väčšie a ako sa táto preferencia lí-
ši podľa regiónov. nadobudneme nové pod-
robnejšie informácie o obnove budov z po-
hľadu obvodového plášťa, strechy a okien. 
Dozvieme sa, koľkopodlažné domy u nás 
prevládajú. Zistíme napojenie bytov na vo-
du, plyn a kanalizáciu. Získame prehľad 
o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobo-
vanie teplom víťazí nad potrebou vlastného 
kúrenia.

Ako môže Slovensko 
využiť údaje zo sčítania?

na plánovanie novej infraštruktúry a budo-
vanie ciest. na plánovanie budovania no-
vých materských škôl, predškolských za-
riadení a základných škôl. na plánovanie 
zriadenia nových stacionárov pre dôchod-
cov. na plánovanie budovania nájomných 
bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych re-
giónoch SR. 
Kompletné informácie k SoDB nájdete na 
web stránke www.scitanie.sk.

Zuzana TICHÁ, 
zdroj: Štatistický úrad SR

SČÍTANIE
DOMOV A BYTOV

∑

=

Sčítanie domov a bytov prebehne
v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, 
bez účasti obyvateľov.

Na účely sčítania domov
a bytov budú využité:

dostupné štatistické údaje ŠÚ SR (sčítanie 2011, príp. sčítanie 2001 a iné)

administratívne zdroje údajov (register adries, kataster nehnuteľností,  

ZBGIS atď.)

existujúce evidencie v obci (daňová evidencia, kolaudačné rozhodnutia, 

stavebné povolenia atď.)

údaje, ktoré majú k dispozícii správcovia bytových domov a správcovské 

spoločnosti

Sčítanie domov a bytov sa bude realizovať prostredníctvom portálu ŠÚ SR.

Na každý problém existuje riešenie - poskytneme  

vám podporu našich regionálnych štatistikov.
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Výnos z dobrovoľnej zbierky na mestskú vežu
Mesto Modra vyhlásilo od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dobrovoľnú 
zbierku na sprístupnenie a údržbu mestskej veže pri Kostole sv. 
Štefana Kráľa. V priebehu roka sa podarilo cez príspevky vy-
zbierať 1747,98 €, pričom financie boli vložené na transparent-
ný účet vedený v Slovenskej sporiteľni.

Mestská veža je historickým 
objektom a jednou z dominánt 
mesta, ktorá ponúka výhľad na 
meštianske domy i širokú vi-
nohradnícku krajinu. Postavená 
bola v r. 1630 – 1635 ako sú-
časť mestského opevnenia s pa-
noramatickým výhľadom na ce-
lé okolie. na konci 19. storočia 
bol postavený Kostol sv. Štefana 
Kráľa, ktorý poňal vežu do svoj-
ho objemu.

V tomto roku rímsko – katolícka 
cirkev i mesto Modra začali s ob-
novou fasády veže a kostola, ktoré 
už teraz priťahujú pohľady oko-
loidúcich. Vďaka vyzbieraným 
financiám z dobrovoľnej zbierky 
by sme radi pristúpili i k ďalším 
opravám – primárne bezbariéro-
vé a bezpečnému ukotveniu exis-
tujúceho hromozvodu i obnove 
bezpečnostných prvkov. našim 
cieľom je tiež zabezpečenie aktu-

álneho statického posudku, ktorý 
zhodnotí stav i nevyhnutné opravy 
či už na drevených prvkoch alebo 
v interiéri samotnej veže.
Historický objekt mestskej veže 
je sprístupnený počas vybraných 

podujatí a po dohode so zamest-
nancami turisticko-informačného 
aj individuálne. 
Ďakujeme za všetky finančné prí-
spevky, ktorými ste prispeli na 
údržbu mestskej veže. (kiš)

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

Malokarpatský festival Amavet 
Amavet klub 944 Impulz vás pozýva na festival, tento raz zlo-
žený z Malokarpatského festivalu 4 živlov Amavet a Malokar-
patského festivalu vedy a techniky Amavet. Podujatie sa koná 
pod záštitou primátora mesta Modry Juraja Petrakoviča. Ma-
lokarpatský festival Amavet sa uskutoční 30. septembra v Kul-
túrnom dome Ľ. Štúra v Modre. 

Festival je určený pre deti a štu-
dentov z obcí Báhoň, Budmerice, 
Čataj, Častá, Doľany, Dubová, 
Jablonec, Limbach, Slovenský 
Grob, Modra, Pezinok, Píla, Svä-
tý Jur, Šenkvice, Viničné, Vištuk, 
trnava. Festival je súťažou od-
bornej tvorivosti vo vede a tech-

nike, formou panelových (pos-
terových) prezentácií samotných 
projektov a prezentácie ich vý-
sledkov ústnou formou členom 
odbornej hodnotiacej komisie. 
organizátorom festivalu je Ama-
vet klub č. 944 impulz pod vede-
ním vedúcej ing. i. Kuníkovej.

Poslaním súťaže je rozvíjať kom-
petencie a zručnosti žiakov vo 
vede a technike, vyhľadávať ta-
lentovaných žiakov s nadaním 
v jednotlivých vedných odbo-
roch a podporovať voľnočaso-
vé aktivity detí. Viesť žiakov 
k samostatnej tvorivej činnosti 
a rozvíjať u nich schopnosť pre-
zentovať výsledky svojej práce 
a samého seba, v neposlednom 
rade umožniť prezentovať vý-
sledky svojej vlastnej práce aj na 
vybraných medzinárodných pod-
ujatiach podobného zamerania.

Povinné protiepidemiologické 
opatrenia: vstup a pobyt na pod-
ujatí len s prekrytím horných 
dýchacích ciest, pri vstupe dez-
infekcia rúk, respiračná etiketa 
– kašlať, kýchať do vreckovky 
a zahodiť ju do koša, nepodávať 
si ruky (nahradiť napr. úsmevom 
alebo úklonom), odstup od cu-
dzích osôb aspoň 2 m, organizá-
tor zabezpečí maximálny počet 
účastníkov podľa aktuálne plat-
ných opatrení. 
Kontaktná osoba: ing. ingrid 
Kuníková: amavet944@gmail.
com, mobil: 0907786999, vedú-
ca Amavet klubu č. 944 impulz 
v Modre. (red)

Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Chcete sa dozvedieť odpoveď na svoju otázku? Trápi vás niečo 
v meste a neviete na koho sa obrátiť? Napíšte nám a my sa za 
vás spýtame kompetentných na mestskom úrade, v mestských 
spoločnostiach a v ďalších inštitúciách. Otázky posielajte mai-
lom na: zvesti@mediamodra.sk.

Michal B. sa pýta:
Rád by som využil možnosť 
opýtať sa prostredníctvom Mod-
ranských zvestí na aktuálny 
stav pripravovanej cyklotrasy 
Modra – Šenkvice. Podľa pro-
jektovej dokumentácie, ktorú 
som dostal na nahliadnutie ešte 
v roku 2018, bola väčšina cyk-
lotrasy naplánovaná s asfalto-

vým povrchom. Len jeden úsek 
(č. 6 – 414m) mal mať iný než 
asfaltový povrch, čo by výraz-
ne obmedzilo využitie plánova-
nej cyklotrasy pre korčuliarov. 
Rád by som vás poprosil o zis-
tenie aktuálneho stavu projektu 
a detailu ohľadom úseku číslo 
6. Veľmi si vážim snahu mesta 
o vybudovanie tejto cyklotrasy 

a držím palce, aby sa tento skve-
lý projekt podarilo čím skôr zre-
alizovať.

Odpovedá  Silvia  Brázdovičová, 
projektová manažérka mesta:
Žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku na 
vybudovanie Cyklocesty Modra 
– Šenkvice sme opakovane po-
dali v januári 2020. Projekt spl-
nil podmienky administratívnej 
kontroly aj podmienky odborné-
ho hodnotenia. V súčasnej dobe 
čakáme na doručenie rozhodnu-
tia a veríme, že bude pozitívne. 

Projektová dokumentácia, ktorú 
ste mali na nahliadnutie sa ne-
menila. Jeden úsek cyklocesty  
v dĺžke 414 m skutočne nie je 
možné vybudovať s asfaltovým 
povrchom, z dôvodu, že v trase 
cyklocesty ide aj plynovod a ne-
bolo možné meniť existujúci 
povrch účelových komunikácií. 
napriek tomuto obmedzeniu ve-
ríme, že vybudovanie takmer 5 
kilometrovej cyklocesty prispe-
je k zvýšenému využitiu nemo-
torových spôsobov prepravy 
a bezpečným presunom medzi 
Modrou a Šenkvicami. (red)
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ObchOdná Verejná SúťAž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/20, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 554 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov 
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 
účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/22, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 576 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov 
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 
účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/25, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 555 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov 
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 
účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/26, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 633 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov 
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 
účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/39, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 551 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov 
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 

účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/40, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov 
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 
účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej ve-
rejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, ka-
tastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, 
okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemco-
via o kúpu predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťaž-
ných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum 
a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majite-
ľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť 
obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi 
k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkla-
danie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej ve-
rejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, ka-
tastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, 
okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemco-
via o kúpu predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťaž-
ných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum 
a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majite-
ľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť 
obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi 
k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkla-
danie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/45, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov 
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 
účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

KontaKt: Mária blechová, evidencia a správa majetku mesta, tel.: 033/ 690 8319, e-mail: maria.blechova@msumodra.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk
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76. výročie Slovenského národného povstania
Pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania 
a štátneho sviatku sa vo štvrtok 27. augusta uskutočnilo komor-
né spomienkové stretnutie pri Pamätníku oslobodenia v Modre 
a pomníku padlým v I. a II. svetovej vojne v Modre-Kráľovej. 

Kladenia vencov sa zúčastnil 
viceprimátor mesta Marián Ga-
vorník, poslankyne Mestské-
ho zastupiteľstva Modry naďa 
Kovárová, Andrea Kukumber-
gová, poslanec Ján Jašek a ná-

čelník Mestskej polície Modra 
Stanislav Straka. Vence k pa-
mätníkom položili aj zástupco-
via politických strán a členovia 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Modre. 

Dodnes vzdávame úctu povsta-
leckým obetiam i žijúcim účast-
níkom SnP na celom Sloven-
sku. Rovnako je tomu i u nás 
v Modre. 
Slovenské národné povsta-
nie vypuklo 29. augusta 1944 
a bolo bezprostrednou reak-
ciou vojakov z odboja aj oby-
vateľov na vstup nemeckých 

okupačných vojsk na územie 
našej republiky. Plán ozbroje-
ného povstania pripravovala 
od mája 1944 skupina dôstojní-
kov slovenskej armády pod ve-
dením pplk. gšt. Jána Goliana 
z Veliteľstva pozemného vojska 
v Banskej Bystrici. (jk)

Ľudia z Modry, 27. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v Modre. Ďaku-
jeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. Dnes predstavujeme Sveto-
zára Gabriša (70), bývalého učiteľa športovej prípravy.

História hádzanej v Modre sa začala písať 
v roku 1954. Vtedy bol založený Hádzanár-
sky oddiel Slovan Modra. Mená Ján Lauda, 
Ján Šimonovič, Jozef Zápražný a Stanislav 
Škarčák netreba športovej verejnosti v mes-
te prestavovať. „Boli to moje športové vzo-
ry. Po desaťročí hrania som začal hádzanú 
trénovať. Mal som len 24 rokov. Prvé špor-
tové  roky  som  strávil  na  blatovom  ihrisku 
pedagogickej  školy,  neskôr  na  asfaltovom 
za kinom a nakoniec na palubovke  základ-
nej školy Ľutovíta Štúra. Niekedy mám pocit, 
že som trénoval každého v Modre,“ žartuje. 
„Dokonca  som  vychoval  aj  jedného  olym-
pionika. Môj  niekdajší  zverenec Viktor Ra-
jek štartoval na zimných olympijských hrách 
v Turíne v roku 2006 ako bobista,“ smejeme 
sa obaja.
Hádzaná je dobrý tréning do života. „Naučí-
te sa ovládať a spolupracovať v tíme. Je to 
kolektívny šport, postupne si budujete soci-
álne väzby a vytvárate priateľstvá – niektoré 
pretrvajú celý život. Po zdravotnej stránke si 
deti zlepšujú kondíciu, trénujú beh, postreh, 
presnosť  hodu  a  periférne  videnie.“ talent 
na hádzanú sa podľa trénera Gabriša dá roz-
poznať ľahko: „To  vidíte  na  prvý  pohľad, 

keď má dieťa ľahučké nohy od prírody. Na-
šľapuje akoby sa vznášalo, nie je tam žiada 
ťažoba,  ťarbavosť  alebo  problém  s  koordi-
náciou nôh a rúk pri behu.“

Prvý veľký úspech zaznamenal Hádzanár-
sky oddiel Slovan Modra v roku 1959, keď 
družstvá dorasteniek a dorastencov obsadi-
li na Majstrovstvách SR v roku 1959 zhod-
ne 4. miesto. „Najväčší úspech sme dosiahli 
v roku 1995, keď mladší žiaci vybojovali ti-
tul Majstra Slovenska. O rok neskôr si z maj-
strovstiev  odniesli  staršie  dorastenky  aj 
starší žiaci striebro. Ešte by som spomenul 
krásne  2.  miesto  starších  žiakov  na  Maj-
strovstvách SR v roku 2006 a  turnaje v za-
hraničí  – dve  víťazstvá  v  talianskom meste 
Teramo, kde sa organizujú neoficiálne Maj-
strovstvá  mládežníckych  klubov  a  medaily, 
ktoré  sme  si  do Modry  priniesli  z  turnajov 
v Györi, Prahe, Karvinej, Rožnove pod Rad-
hoštem, Novom Jičíne, či v Amsterdame.“
Svetozár Gabriš prestal s trénerskou ka-
riérou pred siedmimi rokmi ale na trénin-
gy a zápasy chodí naďalej. Svoj milovaný 
šport, hráčov – bývalých zverencov a kole-
gov už sleduje z diváckej stoličky. „Hádza-
ná je láska na celý život, často bola prvá – 
až potom manželka,“ priznáva s úsmevom. 
„Mal  som  šťastie  na  kolektív  spolupracov-
níkov, ktorí prijali moju ideu práce s mláde-
žou postavenú na tímovom duchu.” na svoj 
úctyhodný vek vyzerá výborne, trápi ho len 
voda v kolene ale inak je zdá sa absolútne fit. 
Rehabilituje v lipovej aleji. „Rád sa prechá-
dzam od cintorína až po kaplnku. Na jeseň 
a v zime je táto časť Modry pre mňa naozaj 
miestom fyzického aj psychického relaxu.“

Zuzana TICHÁ Fo
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Podpora mladých vinárov
Kupuj biele, bude červené
Diskontný reťazec už druhý raz nadviazal spoluprácu so Strednou odbornou 
školou vinársko-ovocinárskou v Modre. Kupuj biele, bude červené, tak znie spo-
ločný názov nového projektu.

od 17. septembra si budú môcť zákazníci 
vybrať štyri biele vína z produkcie mod-
ranskej školy a za každú predanú fľašu 
venuje spoločnosť škole 1 € na ďalšie 
skvalitnenie vzdelávacieho procesu. „Aj 
tento rok budú mať zákazníci na výber zo 
štyroch druhov bielych vín: Chardonnay, 
Rulandské šedé, Rizling rýnsky a Tramín 
červený. Do každej fľaše vkladáme srdce 
a preto verím,  že  zákazníkom budú naše 
vína chutiť. Z pohľadu výchovy budúcich 
vinárov je dôležité, že naši študenti sa na 
výrobe vína podieľajú vo všetkých fázach 
a  už  pri  ručnom  zbere  hrozna  vnímajú 
chuť  a  vôňu  daných  odrôd,“ povedala 
ing. Monika Kisová, riaditeľka SoŠ vi-
nársko-ovocinárskej a dodala: „Finančný 
príspevok chceme využiť na nákup bari-

kových  sudov  určených  na  výro-
bu  červeného  vína.  Špecifikum 
červených  vín  spočíva  v  tom,  že 
sa nepredávajú  v  roku,  kedy bo-
li  vyrobené,  od  zberu  hrozna  to 
trvá  aspoň  osemnásť  mesiacov. 
Červené vína potrebujú dlhší čas 
na  dozretie  a  zjemnenie  chuti. 
Ak víno zreje v nerezových nádr-
žiach,  je  viac  ostré.  Naopak,  ak 
zreje  v  drevených  sudoch,  bude 
uhladenejšie,  vláčnejšie  a  jem-
nejšie.  Teším  sa,  že  naša  škola 
bude môcť vyrábať červené víno 
z  mladej  slovenskej  odrody  Du-
naj v lahodnej kvalite.“
V roku 2019 získala touto spolu-
prácou SoŠVo ako jediná škola 

na Slovensku vychovávajúca mladých vi-
nárov finančný príspevok vo výške 5000 
€. Viac informácií o ponuke vín z pro-
dukcie SoŠ vinársko-ovocinárskej náj-
dete na webe: https://www.lidl.sk/sorti-
ment/pomoc-mladym-vinarom.

(red)

Deň vo vinohradoch 2020
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Riaditeľ/ka ZUŠ Modra – výberové konanie
Mesto Modra podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové ko-
nanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej 
umeleckej školy, Štúrova 54, 900 01  Modra.

Kvalifikačné predpoklady:
kvalifikačné predpoklady 
na výkon pedagogickej čin-
nosti v zmysle § 9, § 10 ods. 
1, § 11 a § 39 podľa zákona 
č.138/2019 Z.z. o pedagogic-
kých a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v platnom 
znení a v súlade s vyhláškou 
MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. 
o kvalifikačných predpokla-
doch pedagogických zamest-
nancov a odborných zamest-
nancov; najmenej 5 rokov 
pedagogickej činnosti podľa § 
3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve, 
školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení; vykonaná 1. 
atestácia podľa § 30 ods. 1 ale-
bo jej získanie podľa § 90 ods. 

1 a ods. 3 zákona č.138/2019 
Z. z. o pedagogických a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.

Ďalšie požadované predpokla-
dy:
• bezúhonnosť – § 9 ods.1 
písm. b) a § 15 zákona č. 
138/2019 Z.z.,
• zdravotná spôsobilosť – § 9 
ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 
138/2019 Z.z.,
• ovládanie štátneho jazyka – 
§ 9 ods. 1 písm. d) a § 17 záko-
na č. 138/2019 Z.z.,
• spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu,
• znalosť príslušných legisla-
tívnych noriem v oblasti škol-
stva a rozpočtovníctva 
• rozpočtových organizácií,

• riadiace a organizačné 
schopnosti,
• znalosť práce s PC (Word, 
Excel, internet).

Požadované  doklady  k  pri-
hláške:
• žiadosť o zaradenie do výbe-
rového konania,
• kópie dokladov o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, 
• doklad o splnení podmienky 
zaradenia do kariérového stup-
ňa pedagogický zamestnanec
• s 1. atestáciou,
• profesijný štruktúrovaný ži-
votopis,
• potvrdenie o dĺžke výkonu 
činnosti pedagogického za-
mestnanca,
• čestné vyhlásenie o splne-
ní predpokladu bezúhonnosti 
podľa § 15 ods. 1 zákona č.
• 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 209/2019 Z. 
z.,
• lekárske potvrdenie o te-
lesnej spôsobilosti a duševnej 

spôsobilosti pedagogického
• zamestnanca alebo odborné-
ho zamestnanca,
• vypracovaný písomný návrh 
koncepcie rozvoja školy,
• písomný súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných úda-
jov pre potreby výberového
• konania v súlade so záko-
nom č. 18/2018 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Podávanie prihlášok a termín: 
poštou na adresu Mestský úrad 
Modra, Dukelská 38, 900 01 
Modra alebo osobne do poda-
teľne Mestského úradu Modra 
na adresu: Štúrova 59, 900 01 
Modra a to do 13. 10. 2020 do 
14.00 hod. 
Povinné označenie obálky: 
formulkou „VÝBERoVÉ Ko-
nAniE na riaditeľa/riaditeľ-
ky Základnej umeleckej školy, 
Štúrova 54 – nEotVáRAŤ“.
uchádzačom, ktorí splnia pod-
mienky bude termín a miesto 
výberového konania oznámený 
písomne (najmenej 7 dní pred 
jeho uskutočnením).
 (red, msú)

Nový školský rok zatiaľ v rúškach 
Učitelia a odborní zamestnanci (asistenti učiteľa, špeciálni pe-
dagógovia a pod.), žiaci druhého stupňa základných škôl a štu-
denti stredných škôl v rámci vyučovania a v priestoroch školy 
naďalej preventívne nosia rúško. Pôvodné opatrenie vlády ho-
vorilo o používaní rúška v školách počas prvých 14 dní nové-
ho školského roka. Následne ministerstvo školstva rozhodnu-
tie, vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie, prehodnotilo 
a povinnosť nosenia rúšok predĺžilo. 

Prvý školský deň sa niesol aj 
v meste Modra v duchu prijatých 
hygienických opatrení. Školy sa 
zamerali na ktaždého žiaka in-
dividuálne v tzv. rannom filtri. 
Merala sa teplota, odovzdávali 
sa vyhlásenia o bezinfekčnos-
ti. Pre prváčikov to bola celkom 
nová skúsenosť, ich starší spo-
lužiaci si školské dni v časoch 
koronakrízy už vyskúšali pár 
dní pred prázdninami. Pred nimi 
z dôvodu vládnych opatrení deti 
absolvovali doma dištančnú for-
mu štúdia. 

o bezpečnosť detí a rodičov 
na cestách a chodníkoch sa 2. 
septembra starala, ako obyčaj-
ne, mestská polícia. Disciplína 
a ohľaduplnosť v blízkosti škôl 
sú na mieste nielen v prvý škol-
ský deň. Žiaci majú dnes za se-
bou prvý mesiac výučby. nateraz 
(v čase red. uzávierky) nebol dô-
vod na prijatie zásadných bezpeč-
nostných opatrení ani na jednej 
zo základných škôl. Zriaďova-
teľ ani riaditeľky nezaznamenali 
v školách žiaden prípad ochore-
nia Covid-19.

Pre mladšie deti, ktoré navštevu-
jú predškolské zariadenia a prvý 
stupeň ZŠ, nie je nosenie rú-
šok v triedach povinné. Výnim-
ky z nosenia rúšok majú žiaci so 
stredným a ťažkým mentálnym 

alebo sluchovým postihnutím. 
K žiakom s chronickými ochore-
niami dýchacích ciest, s dycho-
vou nedostatočnosťou a kožnými 
ochoreniami tváre, ktorým by no-
senie rúška dlhší čas mohlo spô-
sobovať ťažkosti, odporúča Úrad 
verejného zdravotníctva pristupo-
vať individuálne. (red)
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MŠ Partizánska 
pre covid-19 
v karanténe

Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva Bratislava nariadil karanténne 
opatrenia u všetkých detí a zamestnan-
cov Materskej školy na Partizánskej 88 
do 12. 9. 2020. Epidemiologické vy-
šetrenie zo 6. 9. 2020 potvrdilo výskyt 
koronavírusu u dieťaťa, ktoré navšte-
vovalo škôlku. 
Vedenie materskej školy bezodkladne 
informovalo zriaďovateľa, rodičov de-
tí navštevujúcich škôlku aj zamestnan-
cov o vyhlásení karantény a o povin-
nostiach vyplývajúcich z nariadenia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva. Medzi povinnosti osôb v ka-
ranténe patrí sledovanie svojho zdra-
votného stavu a v prípade objavenia 
sa príznakov bez meškania telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho leká-
ra alebo záchrannú zdravotnú službu 
a podrobiť sa odberu biologického ma-
teriálu. osoba v karanténe musí zostať 
v domácej izolácii.
Zamestnanci i deti MŠ Partizánska sa 
podrobili testovaniu na Covid-19. Po 
ukončení karantény a pred nástupom 
detí a zamestnancov do MŠ bude vy-
konaná dôsledná dezinfekcia všetkých 
priestorov školy. (red)

Aj škola Vajanského má začiatok šk. roka za sebou
Slávnostnému otvoreniu školského roku v ZŠ Vajanské-
ho predchádzalo množstvo príprav v zmysle prevádzko-
vého manuálu pre základné školy vydaného minister-
stvom školstva. Dôkladná dezinfekcia priestorov školy, 
zabezpečenie oddelených skupín žiakov, či organizácia 
vyučovania do 20. septembra v sprísnenom režime. 

napriek všetkým obmedzeniam 
sme sa tešili na našich žiakov 
a nových prváčikov. Pre nich 
sme pripravili krátke privítanie na 
školskom dvore, kde sa zoznámili 
so svojimi učiteľkami a vychová-
vateľkami. odovzdanie darčekov, 
prvé úsmevy na fotografiách pre 
rodičov, informácie pre rodičov 
a prvý školský deň bol za nimi. 
Pre tento školský rok pripravilo 
vedenie školy množstvo noviniek 
a inovácií vyučovacieho proce-
su. Pedagogický zbor sa rozšíril 
o 7 nových kvalifikovaných ko-
legov, máme novú webovú strán-
ku, ktorú denne aktualizujeme, 

bezpečnosť príchodu 
a odchodu žiakov sme 
pre rodičov zabezpečili 
dochádzkovým čipom 
a aplikáciou EduPage 
v mobile. Postupne ak-
tualizujeme aj školský 
informačný systém. Po-
čas 5 mesiacov vedenie 
školy intenzívne praco-
valo aj na projektovej činnosti, 
ktorá výrazne prispeje k zlepše-
niu a vzdelávaniu.
naplánované sú aj mnohé vzde-
lávacie aktivity a workshopy, či 
krúžky pre našich žiakov. Jediné, 
čo potrebujeme, je zdravie našich 

žiakov a učiteľov, preto prosíme 
našich rodičov o zodpovedný prí-
stup k rannému filtru. V prípade, 
že sa Vaše dieťa necíti dobre, aj 
keď nemá žiadne príznaky, ne-
chajte ho zregenerovať doma pár 
dní. Ako rodič máte podľa nové-

ho nariadenia ministra školstva 
možnosť ospravedlniť päťdňovú 
neprítomnosť na vyučovaní. 
Všetky informácie o škole a ďal-
šie novinky nájdete na www.
zsvajanskeho.edupage.org. 

M. PECHOVÁ, riaditeľka 
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Začiatok školského roka 
v modranskej „štúrke“
Pripraviť školský rok 2020/2021bol pre nás všetkých v ZŠ Ľudovíta Štúra obrovskou vý-
zvou. Kým si žiaci užívali letné prázdniny, my sme celú školu dezinfikovali, upratovali, aby 
sme mohli 2. septembra privítať žiakov. Prvý deň školského vyučovania prebehol za dodrža-
nia všetkých protiepidemiologických opatrení. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
zákonným zástupcom žiakov za spoluprácu a pomoc pri otvorení školského roka.

Veľmi nás teší, že aj napriek momentálnej si-
tuácii sme zvládli dekorovanie a privítanie 
prvákov. Slávnostný príhovor riaditeľky školy 
si ostatní žiaci vypočuli prostredníctvom škol-
ského rozhlasu. Počas prvých troch týždňov 
mali žiaci prispôsobený rozvrh súčasným 
podmienkam tak, aby mohli čo najviac času 

stráviť na čerstvom 
vzduchu a odložiť tvá-
rové rúška. Žiaci našej 
školy sú mimoriadne 
disciplinovaní a dô-
slední v dodržiavaní 
nariadení Ministerstva 
školstva, vedy, výsku-
mu a športu a Úradu 
verejného zdravotníc-
tva. uvedomujú si, že 
iba disciplína nám po-
môže zvládnuť túto si-
tuáciu. Po prvotných 
rozpakoch sa po chod-
bách školy znovu za-

čal ozývať bezstarostný smiech a vrava. Všet-
ci máme na začiatku školského roka iba jedno 
želanie: „Želáme si školský rok, aby už bol 
bez rúšok. Všetci nech sme zdraví, spokojní, 
aby bol  tento školský rok pokojný.“

Naďa KOVÁROVÁ a Daniela 
URBANOVÁ, zástupkyne riaditeľky 
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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 „koronovom” 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.” 

Malé Divy majú nádhernú pivnicu priamo na 
námestí v Modre. Rekonštruovali ju nedávno 
a stavebný materiál im dodala firma Staveb-
niny Pavos z Modry.
„Pre niekoho je víno práca, pre iného hob-
by, no pre nás je to celý náš život,“ takto to 
cítia majitelia mladého rodinného vinárstva 
z Modry – enológ ľubomír Miklovič a jeho 
žena Kristína spolu s najmladším členom ro-
diny, dcérou Marínou. ich lásku k mestu a k 
modranskému chotáru cítiť v každom hl-
te vína. Vinárstvo Malé Divy sa zameriava 
predovšetkým na tradičné odrody: Silván-
ske a Veltlínske zelené. Vyrábajú aj niekoľko 
typov vín z jednej odrody, aby ukázali roz-
manitosť modranského terroiru. Pôvod vín 
je výlučne z vinohradníckych honov v Mod-
re a tak sa na fľašiach môžete stretnúť s ná-
zvami ako noviny, Firigle, či Lazare. Všetky 
vína vyrábajú z vlastného hrozna a pri jeho 
pestovaní a spracovávaní dbajú v prvom rade 

na kvalitu. V procese výroby robia minimál-
ne zásahy, čo ich vína predurčuje na dlhodobé 
zrenie a archiváciu. nájdete u nich aj moder-
nejšie typy vín akými sú ružové vína alebo 
pre vinárstvo typické „blendy“ Staré Hory 
a travel. Všetky vyrábajú v obmedzených 
množstvách – môžete ich kúpiť jedine vo vi-
nárstve Malé Divy a u vybraných predajcov. 

Volekovci,  majitelia  Stavebnín  Pavos  majú 
radi dobré víno. Lukášovi chutí Veltliner od 
rodinného vinárstva Purus Modra.
Stavbárčina je rodinná tradícia. otec Pavel so 
synom Lukášom sú stavební inžinieri a de-
do bol murár. Stavebniny Pavos v Modre sa 
zaoberajú predajom a dovozom stavebného 
materiálu a miešaním omietok a farieb. Zá-
kazníci oceňujú výbornú polohu predajného 
miesta, dobré ceny, ale hlavne odbornosť per-
sonálu. „najlepšie stavebniny v okolí. Výbor-
ný prístup, vždy ochotní poradiť, široký sor-
timent a dobré ceny. Aj keď som z Pezinka, 
radšej chodím nakupovať k nim do Modry,“ 
čítame recenzie na internete. Ak hľadáte dob-
rú radu a kvalitný materiál na výstavbu, re-
konštrukciu, či domáce majstrovanie, zastav-
te sa na Šúrskej ulici. V stavebninách vám 
ochotne poradia a pomôžu. Raz darmo – 
osobný prístup je veľmi dôležitý. tí, čo nie-
kedy niečo vytvorili a postavili vlastnými ru-
kami to vedia oceniť.

Mladá rodina Rasťa Čistého  (vinárstvo Pu-
rus Modra) rada relaxuje vo vlastnom vino-
hrade, najlepšie pri dobrom koláčiku a kávič-
ke servírovanej v Keramike Ďureje.
Purus Modra hospodári na 8 ha vlastných 

a prenajatých viníc v našom meste aj v Pez-
inku. na výrobu vín používa výhradne vlast-
né dopestované hrozno, aby mali záruku naj-
vyššej kvality. Rasťo a Klaudia Čistí sú obaja 
z vinárskych rodín a snažia sa zachovať tra-
díciu pestovania viniča, výroby vína a vinár-
skych tradícií v Malokarpatskom regióne. od 
roku 2017 zrekonštruovali sklad na víno, vy-
budovali novú vínnu pivnicu a zmodernizo-
vali prevádzku na Kráľovej. Vínka vyrába-
jú klasickou, ale aj modernou technológiou 
– v kvasnom procese zohráva veľkú úlohu 
riadené kvasenie, ktoré je obzvlášť dôleži-
té pri bielych vínach. Víno z Purus Modra je 
prírodný produkt, bez chemickej stabilizácie, 
čo vínku dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri 
vhodnom uskladnení má priestor aj na nie-
koľkoročné fľašové vyzrievanie. naplánujte 
si už teraz ochutnávku v ich novej pivnici na 
Kráľovej prípadne v záhrade. Alebo si objed-
najte víno priamo domov. 

Peter Ďureje (Keramika Ďureje) má rád vín-
ko od Tomáša Klimka (Modran Klimko Wi-
ne).
Modra je hlavné mesto vína a keramiky. A tak 
sa v našom seriáli prirodzene striedajú vinár-
stva s keramickými dielničkami. Keramika 
Ďureje je rodinná značka, ktorá sa venuje vý-
robe tradičnej habánsko-modranskej kerami-
ky od roku 1981. Momentálne keramiku vy-
rába Zlatica Ďureje a jej najmladší syn Peter. 
V ich útulnej dielničke v Modre nájdete tra-
dičné vzory, ako i moderné produkty s novým 
dizajnom. Keramické výrobky z dielne Ďure-
je zdobia súkromné zbierky a galérie na Slo-
vensku, v Českej republike, Rakúsku, Fran-
cúzsku, taliansku, uSA a Kanade, Japonsku, 
Číne, prakticky po celom svete. Prekrásne 
ručne robené kúsky si môžete objednať pro-
stredníctvom emailu muzdavu@gmail.com 
alebo si vybrať osobne na Súkennícku ulicu č. 
2. Chcete si vyrobiť vlastnú keramiku? Žiad-
ny problém! Keramika Ďureje organizuje kur-
zy točenia na hrnčiarskom kruhu, maľovania 
aj pálenia. Alebo sa k nim objednajte len tak 
na exkurziu. Z. TICHÁ
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Sobota v Zelenom lese
Pietne miesto obetiam holokaustu Zelený les v Modre-Krá-
ľovej na Národnej ulici vybudoval miestny Evanjelický a. v. 
cirkevný zbor na mieste, kde do roku 1941 stál dom židovskej 
rodiny Jakuba Grünwalda. Dom bol arizovaný a členovia ro-
diny boli deportovaní do koncentračných táborov. Zo sied-
mich detí Jakuba Grünwalda holokaust prežili dve deti, kto-
rých potomkovia dnes žijú v USA a v Izraeli...

Pri príležitosti Pamätného dňa 
obetí holokaustu a boja proti ra-
sovému násiliu sa každoročne 
v Zelenom lese konajú spomien-
kové kultúrno-spoločenské pod-
ujatia. tentokrát organizátor oZ 
„Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej 
v spolupráci s Cirkevným zbo-
rom ECAV na Slovensku Mod-
ra-Kráľová pripravili v sobotu 
5. septembra tri podujatia, ktoré 
úvodným slovom otvorila miest-
na ev. a.v. farárka Sidonia Horňa-
nová a privítala prítomných hos-

tí, medzi inými primátora Modry 
Juraja Petrakoviča, viceprimátora 
Mariána Gavorníka a poslancov 
MsZ. Vernisáž fotografickej vý-
stavy významného slovenského 
dokumentaristu, fotografa Ala-
na Hyžu s názvom Spiš – tiene 
a ozveny uviedla kurátorka vý-
stavy Lea Lovišková za osobnej 
účasti autora. Hudobnou časťou 
prispel celoslovenský zbor Ebe-
nezer s programom Al Kanfej 
Hašalom – na krídlach pokoja, 
pod taktovkou dirigentky Márie 

Volárovej. Záver sobotného pod-
večera sa niesol v znamení pre-
zentácie knihy Svedectvo odva-
hy – o povstaní väzňov v tábore 
Sobibor, ktorú uviedla jej prekla-
dateľka, spisovateľka a vedecká 
pracovníčka Eva Maliti Fraňová 
spolu s modranskou poetkou ľu-
bomírou Mihálikovou.

Podujatia podporilo Mesto 
Modra, Malokarpatská komu-
nitná nadácia Revia, Ruské cen-
trum vedy a kultúry v Bratislave 
a vznik fotografického projek-
tu z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

(jk)

Daniela Jakubcová-Kozáková: Prierez tvorbou
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra pripravilo vo svojich výstav-
ných priestoroch na Štúrovej 84 novú výstavu. Tentokrát sa 
prezentuje modranská keramikárka a výtvarníčka Daniela 
Jakubcová-Kozáková. Vernisáž výstavy bola 18. septembra 
a výstava potrvá až do konca októbra 2020. Príďte si pozrieť 
zaujímavý prierez tvorbou autorky. 

Daniela pochádza zo starej 
hrnčiarskej rodiny. Prastarý 
otec Michal Kozák bol hrnčiar 
a druhý prastarý otec kachliar. 
Jej doménou v tvorbe je ke-
ramika majolikového typu. 
Vychádza zo starých vzorov, 
ktoré zakomponovala do mo-
derného vyhotovenia tradič-
nou fajansovou technológiou, 
typickou pre Modru. tradič-

nú keramiku sa snaží obohatiť 
vlastnou tvorbou a venuje sa 
aj modernému keramickému 
umeniu. Súčasťou umeleckej 
tvorby D. Jakubcovej je i špe-
cifický typ výtvarného ume-
nia vychádzajúci zo starých 
habánskych prvkov, vznikajú 
tak zaujímavé výtvarné kom-
pozície.
 (red)
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Dielo mnohých sŕdc!
Vážení priatelia základného umeleckého školstva v Modre! 
Ako dielo mnohých sŕdc cítim existenciu Základnej umeleckej 
školy v Modre. Prežila mnoho, tak ako život prináša, dobrého 
aj zlého. Ľahšieho aj ťažšieho. Za svojich 70 rokov existencie 
tvarovalo pedagogickú umeleckú prácu mnoho rúk a mnoho 
umeleckých pohľadov. Žila, pracovala, menila sa, dozrievala 
až podnes! Naša škola je neoddeliteľnou súčasťou života Mod-
ry. Vychovala desiatky absolventov v hudobnom, tanečnom, 
výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. 

Množstvo profesionálnych 
a obetavých učiteľov všte-
povalo svojim žiakom, kto-
rí sa stávali ich „deťmi“, lásku 
k umeniu v rôznych podobách. 
Výsledkom je nemálo výkon-
ných umelcov, našich absol-
ventov v rôznych umeleckých 
odvetviach, ktorí reprezentujú 
nielen našu školu, mesto Mod-

ra, ale v neposlednom rade aj 
našu republiku. ich výkony 70 
rokov vytvárajú kultúrne hod-
noty v našom meste a aj za jeho 
hranicami. Ďakujeme všetkým 
pedagógom, ktorí po celých 
tých dlhých 70 rokov neprestá-
vali vkladať dušu do svojho po-
slania, neprestávali dúfať, ve-
ľakrát aj v nemožné, neúnavne 

zapaľovali iskry lásky k ume-
leckým hodnotám a prekoná-
vali všetky prekážky súvisiace 
s výkonom svojho pedagogic-
kého života. odtiahli mnoho 
a mnoho detí z ulíc k zmys-
luplnému prežívaniu voľného 
času a vychovali z nich nielen 
umelecké osobnosti známe do-
ma i v zahraničí, ale hlavne ľudí 
s estetickým vnímaním života 
schopných vytvárania kvalit-
ných ľudských hodnôt. 
Vážení kolegovia, vám všetkým 
patrí úcta a vďaka! Bez vás by 
naša škola nemohla, nemôže 
a nikdy nebude môcť žiť, dý-
chať a prekvitať. Vďaka patrí aj 
všetkým nepedagogickým pra-
covníkom, ktorí dotvárajú život 
a riadny chod v ZuŠ. Množstvo 
drobných detailov, bez ktorých 
by celok nebol dotvorený. nad 

všetkým drží záštitu a vedúcu 
ruku náš zriaďovateľ, ktorý dbá 
o celkovú stabilitu a zabezpeče-
nie našej školy. S vďačnosťou 
sa neustále obraciame s pros-
bami, ktoré nikdy neostávajú 
nevypočuté. Ďakujeme, že stá-
le ostávame plnohodnotnou sú-
časťou organizačnej štruktúry 
mesta Modry. Dôvera rodičov, 
ktorú vkladajú do našej spoloč-
nej snahy, nám otvára možnosť 
odovzdať posolstvo ďalším ge-
neráciám. 
tešíme sa na našich ďalších 
žiakov, vďaka ktorým môže-
me znova a znova otvárať nový 
školský rok s novým očakáva-
ním talentov a vzájomnej spo-
lupatričnosti cez kultúrne hod-
noty. 
Mgr. art. Lýdia CIBULOVÁ, 

riaditeľka ZUŠ Modra

Škola so 70-ročnou tradíciou a umením v srdci
Modranská Základná umelecká škola v tomto roku oslavu-
je krásnych 70 rokov od svojho vzniku. Založená bola v ro-
ku 1950. Jej cieľom bolo a je vychovávať žiakov v oblasti 
umenia a rozvíjať ich talent pre ďalšie profesionálne alebo 
osobné pôsobenie. Hlavným poslaním učiteľov je učiť de-
ti vnímať krásu umeleckého prejavu a prebudiť v nich zá-
ujem reálne vytvárať umelecké hodnoty a zároveň im po-
skytnúť možnosť duchaplného trávenia voľného času. ZUŠ 
Modra ponúka výučbu v nasledovných odboroch. 

hudobný odbor
tvorí jeden zo základných pi-
lierov školy. Skladá sa z viace-
rých oddelení. Klavírne a akor-
deónové oddelenie je na škole 
už od jej založenia. Vyučovalo 
ho viacero pedagógov, ktorí vy-
chovali množstvo absolventov 
pôsobiacich dnes profesionálne. 
oddelenie dychových nástro-
jov obohatil svojim pôsobením 
v roku 1961 aj významný spiso-
vateľ Vincent Šikula, ktorý vy-
učoval hru na lesný roh. V roku 
1977 plechové dychové nástro-
je rozšírili aj drevené dychové 
nástroje. V 60-tych rokoch sa 
priradilo aj oddelenie sláčiko-
vých nástrojov obsadené naj-
prv výučbou huslí. V roku 2006 
pribudlo violončelo. Gitara bo-
la neoddeliteľnou súčasťou vý-
učby. najmladším oddelením 
hudobného odboru je spevácke 
oddelenie. okrem reprezenta-

tívnych výkonov žiakov bol pý-
chou aj spevácky zbor „Chorus 
Angelicus“. Medzi najmladšie 
oddelenia hudobného odboru 
patrí hra na keyboarde, cimbale 
a na bicích. 

Výtvarný odbor
Vznikol v roku 1963 v rám-
ci premeny Hudobnej ško-
ly na ľudovú školu ume-
nia. Prvými učiteľmi boli 
akademický maliar Štefan 
Cpin a ignác Bizmayer. 
Hlavným cieľom výučby 
výtvarného odboru je nau-
čiť žiakov kultivovanému 
zaobchádzaniu s farbou, 
líniou, plošným aj plastic-
kým tvarom a to s dôrazom 
nepotlačiť detskú tvorivosť. 

Tanečný odbor
Rozvíja tanečné nadanie 
detí. Poskytuje také zákla-

dy odborného tanečného vzde-
lania, ktoré umožnia dieťaťu 
uplatnenie v súboroch záujmo-
vej činnosti tanečného zame-
rania. Úsilie, pot a drina je od-
menená potleskom nadšeného 
publika na pravidelných taneč-
ných predstaveniach. najväč-
šou pýchou je výberová, úspeš-
ná baletná trieda. 

Literárno – 
dramatický odbor

Do vyučovania pribudol v ro-
ku 1984. Aktivity odboru sú 
zamerané na tvorivý rozvoj 
osobnosti žiaka. Rozvíja ich re-

čový charakter a oboznamuje 
s rôznymi druhmi dramatické-
ho umenia. Pravidelné divadel-
né predstavenia sú nesmiernym 
obohatením palety kultúry detí 
a mládeže v Modre.
Počas uplynulých rokov sa kaž-
dý z menovaných odborov ško-
ly podieľal na nespočetnom 
množstve koncertov, súťaží 
a vystúpení doma i v zahraničí. 
Škola a jej žiaci získali mnoho 
ocenení a reprezentovali i re-
prezentujú seba i mesto Modru 
nielen domácich, ale i na me-
dzinárodných súťažiach.

(zuš, red)
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Výstava výtvarného odboru k 70. narodeninám ZUŠ
Príďte na prehliadku 3. a 10. októbra od 14.00 do 18.00 hod.
V týchto dňoch uplynie sedemdesiat rokov odo dňa, kedy vznik-
la v Modre umelecká škola. Jedným z jej popredných odborov je 
od nepamäti výtvarný. Absolvovali ho mnohé nadané deti s vý-
tvarným cítením, ktoré venovali svoj čas hodinám poctivej prí-
pravy, ktorej výsledkom boli grafiky a maľby prezentované na 
mnohých výstavách. Dlhé roky viedli výtvarný odbor v modran-
skej škole Štefan Cpin a neskôr Karol Šrobár, obaja známi aka-
demickí maliari. Z úcty k umeniu a z vďaky za cenné výtvar-
né zručnosti vznikla myšlienka usporiadať a inštalovať výstavu 
k 70. výročiu vzniku Základnej umeleckej školy v Modre. 

Pod svoje pomyselné krídla si vý-
stavu vzali priestory historickej 
mestskej radnice. „Bola  to  pre 
mňa  výzva  usporiadať  výstavu 
práve v týchto rozsiahlych priesto-
roch, preto vždy boli, ešte ako nie-
kdajšie  múzeum,  miestom  výstav 
a umenia. Jubileum 70 rokov si už 
pýta akýsi historický prierez“, ho-
vorí Branislav Manák, výtvarník, 
autor myšlienky a kurátor výsta-

vy, učiteľ ZuŠ Modra. Vernisáže 
17. septembra sa zúčastnili aj via-
cerí niekdajší žiaci, ktorí sa po ro-
koch postretali a zaspomínali na 
školu alebo sa našli na školských 
tablách. Branislav Manák rozde-
lil výstavu do viacerých blokov. 
Prvý, v úvodnej miestnosti, pred-
stavuje začiatky odboru, dobové 
plagáty prvého učiteľa Štefana 
Cpina aj prvé absolventské his-

torické tablá, ide o roky 1964 až 
1981. „Táto časť je aj akousi spo-
mienkou na pánov učiteľov Cpina 
a jeho nasledovníka pána Šrobá-
ra, ktorý na škole pôsobil nepretr-
žite 35 rokov“.
Prechodom do druhej časti výsta-
vy sa ocitneme v objatí čiernobie-
lych grafík, linorytov a papierovej 
tlače. tie vytvorili žiaci v rokoch 
1980 – 2000. „Práve tie, ktoré vi-

díte sú iba malým zlomkom množ-
stva  grafík,  ktoré  máme  v  škole. 
Exponáty na výstavu sme vyberali 
náhodne. Intuitívne, doslovne kam 
siahla ruka. Takto tu vidíme práce 
napríklad človeka, ktorý sa venu-
je  záhradníctvu,  ďalší  sa  živí  vi-
nárstvom, iný je hudobníkom. Pri 
prehliadke tejto pomyselnej triedy 
učiteľa Šrobára postupujte poma-
ly. Máte čas. Skutočne je na čo sa 

pozerať.  I  v  týchto 
prácach je duša i ru-
kopis  Karola  Šrobá-
ra. Ten si viedol do-
konca podrobný zošit 
o oceneniach žiakov. 
Pri  návšteve  môžete 
do neho nazrieť a po-
hľadať, či aj k vášmu 
menu sa tu nachádza 
zaujímavá  poznám-
ka. Vyzývam zároveň 
bývalých žiakov, aby 
ma kontaktovali  sms 
správou na 0907 338 
522, z dôvodu vyžia-
dania si svojich škol-
ských grafík.“

tretia časť prezentuje súčasnosť 
a teda aj rôznorodosť maliarskych 
techník. V prácach už vidíme rôz-
ne koláže, kolorované grafiky, 
akvarely, maľby. Vystavené sú tu 
práce nie staršie ako posledné tri 
roky. V tomto roku sa deti pod-
ujali vytvoriť i návrh logotypu 
k oslavám „70“. Aj tejto úlohy sa 
zhostili bravúrne. Vstup do štvrtej 
časti nesie názov Ateliér vtákov. 
uzriete v ňom niekoľko krásnych 
farebných koláží, ktorým dominu-
jú vtáci. Pri prechode do protiľah-
lej, poslednej výstavnej miestnos-
ti, sme si po pravej strane všimli 
farebné plagáty s návrhmi, ktoré 
boli vytvorené ako promo ma-
teriál k podujatiam, výstavám, 
koncertom a predstaveniam ZuŠ 
v novodobej histórii školy. Pes-
trú výstavu uzatvárajú práce z po-
sledných mesiacov, ktoré prezen-
tujú zväčša dielka absolventov 
uplynulého, neľahkého školského 
roka 2019/2020. túto časť pripra-
vila z prác detí svojej triedy vý-
tvarníčka a pedagogička školy ta-
tiana Šulíková. 
Záverom sa patrí oslávencovi za-
blahoželať. Prajeme Základnej 
umeleckej škole mnoho ďalších 
spokojných žiakov a obetavých 
učiteľov. Výstavu si môže široká 
verejnosť prísť pozrieť ešte v so-
botu 3. a 10. októbra v čase od 
14.00 do 18.00 hod. neváhajte, 
stojí za to... Výtvarník Branislav 
Manák dodáva: „Bez  pomoci 
mojich známych a kamarátov by 
nebola táto výstava taká, aká je. 
Ďakujem za povzbudivé slová, za 
ochotu pri prípravách, pri hľada-
ní  v  rozsiahlych  archívoch.  Ďa-
kujem  svojej  učiteľskej  kolegyni 
Táni  Šulíkovej,  svojim  niekdaj-
ším  spolužiakom  a  kamarátom, 
Martinovi  Snopekovi,  Romano-
vi  Benčuríkovi  a  pánom  Fran-
tiškovi  Jablonovskému,  Jánovi 
Mudrochovi  a  ďalším.  Túto  vý-
stavu považujem za  jednu z uni-
kátnych, pretože odzrkadľuje na-
danie  a  umelecké  cítenie  našich 
detí  a  zobrazuje  dôležitý  prierez 
histórie  nielen  školy,  ale  najmä 
jej  výtvarného  odboru,  ako  jed-
ného z štyroch odborov, ktorý sa 
na škole desaťročia vyučuje“. 

(jk, bm)
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Modranskí turisti spoznávali 
národný park Poloniny
Náš výlet do Národného parku Poloniny sme plánovali eš-
te pred vypuknutím Covid-19. Aj preto sme sledovali vývoj 
epidemiologickej situácie. Po viacerých úvahách sme sa roz-
hodli, že posledný augustový týždeň vyrazíme. Cesta bola 
dlhá – naprieč celým Slovenskom, ale nie nezaujímavá. Ke-
ďže bolo pekné počasie, zastavili sme sa pri Liptovskej Ma-
re, z autobusu sme obdivovali krásne Vysoké Tatry a zaspo-
mínali si na náš výstup na Kriváň v roku 2013. Na Spiši sme 
obdivovali majestátny Spišský Hrad. V Prešove bola krátka 
prestávka, veľa času však nebolo, čakala nás cesta do najvý-
chodnejšieho okresu Horného Zemplína – Sniny. 

Mesto sa nachádza na sútoku 
riek Pčolinka a Cirocha a je 
obkolesené Laboreckou vr-
chovinou, Bukovskými lesmi 
a Vihorlatskými vrchmi. okres 
Snina susedí na severe s Poľ-
skou republikou a na východe 
s ukrajinou. ubytovali sme sa 
v penzióne v rekreačnej oblasti 
Sninské Rybníky. náš kamarát 
– turista oto Hrdlovič, ktorý ce-
lý zájazd organizoval, vypraco-
val plán pešej turistiky na kaž-
dý deň. 

Ku Kremencu – 
najvyššiemu 
bodu Polonín

V prvý deň bol naším cieľom 
Kremenec, tzv. trojhranica me-
dzi Poľskom, ukrajinou a Slo-
venskom. Je to najvyšší bod 
národného parku Poloniny (vy-
hlásený 1. októbra 1997). na-
chádza sa na ploche 298,05 km2 
s ochranným pásmom 109,73 
km2. Významné percento plo-
chy zaberajú lúky, nazývané 
v miestnom jazyku poloniny. 
Výstup na Kremenec sme začali 
z dedinky nová Sedlica. turis-
tický chodník vedie národnou 
prírodnou rezerváciou Stužica. 
Vysoké vrchy a nádherné hlbo-
ké doliny vytvárajú nerušený 
pokoj pre vzácne živočíchy, ako 
medveď hnedý, vlk dravý alebo 
rys ostrovid, či zubor hrivna-
tý. Dominantnou drevinou je 
gigantický buk, dorastajúci do 
výšky približne 40 m a dožíva-
júci sa aj 250 rokov. Stužica – 
chránená lokalita zachovaných 
bukových pralesov bola zapísa-
ná v r. 2007 do Zoznamu sve-
tového dedičstva unesco medzi 

také prírodné unikáty ako Ga-
lapágy, Kilimandžáro v Afri-
ke, Grand Canyon, Yellowston-
ský národný park v uSA a iné. 
Vzhľadom na prevýšenie 1100 
m a dĺžku trasy 20 km nepatrí 
táto túra k najľahším. na vr-
chole nás privítal žulový mo-
nolit trojuholníkového tvaru, 
kde je na každej strane vyrytý 
názov susednej krajiny – Poľ-
sko, ukrajina, Slovensko. Je to 
turistami veľmi navštevované 
miesto. Po občerstvovacej pre-
stávke, fotografovaní i prezle-
čení prepotených tričiek, sme 
sa vybrali na spiatočnú cestu. 
nebola ľahká. Prudké klesa-
nie si vyžadovalo našu zvýšenú 
pozornosť a zdravé kolená. Do 
penziónu sme sa vrátili za tmy, 
unavení, ale šťastní a plní zážit-
kov. Všetci sme to zvládli.

Unikátne drevené 
chrámy bez klincov

Druhý deň boli naplánované 2 
turistické trasy – dlhšia 19,5 km 
s prevýšením 1100 m a kratšia 
– 12,5 km s prevýšením 590 
m. okrem prechádzky v krás-
nej prírode mi v pamäti utkve-

li drevené kostolíky – cerkvi. 
Grécko-katolícky chrám Ale-
xandra Duchnoviča v dedinke 
topoľa sme si pozreli aj zvnút-
ra. Zo sprievodného slova sme 
sa dozvedeli, že prvý písomný 
doklad o chráme pochádza z r. 
1732. Chrám zdobí barokový 
ikonostas (obrazy znázorňujú-
ce svätých a jednotlivé udalos-
ti) z 18. storočia a je národnou 
kultúrnou pamiatkou. ikony sú 

usporiadané v piatich radoch, 
sú maľované na dreve a zora-
dené podľa presného liturgické-
ho kánonu. Každý z drevených 
kostolíkov na východnom Slo-
vensku je výnimočný. Pri ich 
výstavbe nebol použitý žiadny 
klinec. Miniatúry drevených 
chrámov usporiadané v malom 
parku sme obdivovali v dedin-
ke ulič. Večer sme navštívili as-
tronomické observatórium Ko-
lonica, detašované pracovisko 
Vihorlatskej hvezdárne v Hu-
mennom. Po úvodnej prednáške 
sme v planetáriu pozorovali 
hviezdnu oblohu. Vonkajším 
ďalekohľadom sme pozorovali 
Mesiac, planéty Jupiter, Saturn 
a Mars. Hlboký zážitok z pozo-
rovania hviezd a určovaní jed-
notlivých súhvezdí pretrváva 
podnes. V ten večer sme zistili, 
že väčšina z nás vie o hviezdach 
veľmi málo.

Sninský kameň, 
Morské oko, 

Vihorlat i Starina
Aj na tretí deň boli naplánova-
né 2 turistické trasy. Keďže sme 
už boli trochu unavení, viace-

rí sme zvolili tú kratšiu. Hlav-
ným bodom bol Sninský kameň 
a Morské oko. Sninský kameň 
je vyvrelinový andezitový útvar 
s nadmorskou výškou 1006 m. 
n. m. Je to najvyšší vyhliadkový 
bod vo Vihorlatských vrchoch – 
pekné miesto. turistami navšte-
vované Morské oko sa nachá-
dza vo výške 618 m. n. m. a je 
to najväčšie jazero vo Vihorlat-
ských vrchoch. Je výnimočné 
svojím pôvodom, polohou, fy-
zikálno-chemickým a biologic-
kým režimom. Leží pod Snin-
ským kameňom a je vyhlásené 
za národnú prírodnú rezerváciu. 
Plocha jazera je 13,8 ha. Vihor-
latský prales – skrátene Vihorlat 
bol v r. 2007 zapísaný do zozna-
mu Svetového prírodného de-
dičstva unesco v kategórii Kar-
patské bukové pralesy. Vodnú 
nádrž Starina, ktorá je súčasťou 
Polonín, sme pre nedostatok ča-
su obdivovali len zďaleka. Je to 
najväčšia vodná nádrž na pitnú 
vodu na Slovensku, zároveň je 
najväčším zdrojom pitnej vody 
v strednej Európe. Bola vybu-
dovaná v rokoch 1981–1988. Jej 
výstavbe predchádzalo vysťaho-
vanie siedmich rusínskych obcí. 
Rozprestiera sa na ploche 311,4 
ha a je v katastrálnom území ob-
ce Stakčín.
Pri potulkách sme videli len 
časť národného parku. Prechá-
dzali sme viacerými dedinka-
mi. Všimli sme si aj ich názvy 
v azbuke. námestíčka boli čis-
té a upravené, všade pokosená 
tráva a plno kvetov. Dvory bo-
li bez plotov a upravené takmer 
ako parky. Aj to dáva obraz 
o kultúre ľudí. Zdalo sa nám, 
že deň odchodu sa priblížil veľ-
mi rýchlo. Všetci sme boli eš-
te zvedaví na naše „Slovenské 
more“ – Zemplínsku Šíravu, 
kde bola plánovaná krátka za-
stávka. Ako sme videli, je to 
naozaj „šírava“, s vybudovaný-
mi hotelmi a reštauráciami. na 
výlete sme boli veľká skupina 
z rôznych vekových kategórií 
a dôležitejšie je, že sme sa všet-
ci vrátili domov zdraví. Výlet 
do nP Poloniny bol naozaj ne-
zabudnuteľný.

Veronika GAVORNÍKOVÁ, 
Modranský turistický 

spolok, red. 
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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

BEZ OBALOV

FARMÁRSKY KOŠÍK

MODRA 
VAJANSKÉHO 54 (VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

www.farmarskykosik.sk

KOZIE, OVČIE,  
KRAVSKÉ SYRY 

 A JOGURTY

KVÁSKOVÝ  
CHLIEB

ČERSTVÉ 
ŠALÁTY 

A TRESKA

VÝROBKY  
BEZ LAKTÓZY  
A BEZ LEPKU

DOMÁCA 
HYDINA 

A VAJÍČKA

ŠUNKY  
A PÁRKY  

BEZ ÉČIEK

BIO TELACIE 
A HOVÄDZIE 

MÄSO

SEZÓNNA 
ZELENINA  
A OVOCIE

ČERSTVÉ 
FARMÁRSKE 
PRODUKTY

aj
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Nové rodinné bývanie pre klientov Meremy
Základný kameň je poklepaný
Zástupcovia Bratislavského 
samosprávneho kraja za prí-
tomnosti predsedu BSK Juraja 
Drobu a riaditeľky úradu BSK 
Patrície Mešťan 12. augusta 
slávnostne poklepali základný 
kameň budúcich domov, v kto-
rých bude sociálne služby po-
skytovať svojim prijímateľom 
Domov sociálnych služieb a za-
riadenie podporovaného býva-
nia Merema, Modra. 
Župan Juraj Droba povedal: 
„Tento projekt patrí medzi moje 
srdcovky. Znamená totiž obrov-
skú zmenu nielen pre pár zaria-
dení, ale mení pohľad na soci-
álne služby ako také.” 
Dva roky by mala trvať výstavba 
nových rodinných dvojdomov 
v Dubovej a Častej, ako aj kom-
pletná rekonštrukcia objektu 
v Modre-Kráľovej. na slávnost-
nom poklepkaní kameňa Mere-
mu reprezentovali prijímatelia 

sociálnej služby Pavol 
Krajčovič, Pavol Kanich 
a ľudovít Zemko, ktorí 
ponúkli prítomných vo-
ňavou kávou, chutnými 
slanými oblátkami a od-
prezentovali výrobky 
z keramickej, drotárskej 
a kreatívnej dielne.
nové priestory a služby 
pre prijímateľov bude 
financovať BSK s pod-
porou EÚ prostredníc-
tvom integrovaného re-
gionálneho operačného 
programu (iRoP), kto-
rého riadiacim orgánom 
je Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vi-
dieka SR. Po dokončení 
stavieb sa prijímatelia 
sociálnych služieb z Me-
remy postupne do do-
mov presťahujú, čím sa 
zavŕši viacročný nároč-

ný proces deinštituciona-
lizácie, v rámci ktorého 
veľké zariadenia nahra-
dia menšie, rodinného 
typu. 
Domov sociálnych slu-
žieb a zariadenie podpo-
rovaného bývania Mere-
ma vznikol v roku 1966 
vo Svätom Jure. Po tri-
dsiatich rokoch pôso-
benia bolo pracovisko 
v roku 1996 presunuté 
do Modry-Harmónie. 
Z potreby skvalitne-
nia života klientov bolo 
v roku 2003 v Modre–
Kráľovej zriadené de-
tašované bezbariérové 
pracovisko, ktoré je plne 
vyhovujúce aj čiastočne 
imobilným klientom.

Red. a Roman REP-
ČÍK, zdroj: Merema 

Modra a FB BSK

Naša bývalá študentka na návšteve na hodine.Na hodine a veselo.

30 rokov Jazykových kurzov v Modre
Srdečne Vás pozývame na www.dugovicova.sk

Milí naši bývalí i  súčasní kurzanti, v  tomto školskom roku 
2020/21 vstupujeme do 30. roku našej nepretržitej existencie. 
Pri tejto príležitosti Vás chceme všetkých (sú to už 3 generácie!) 
čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám veľa zaujímavých ži-
votných príležitostí aj vďaka Vašim jazykovým zručnostiam, na 
ktorých sme sa s radosťou po celé tie roky spolupodieľali. 

Elena Dugovičová

PS: Pridávame ešte horúcu správu. Naša študentka, HELENKA 
HORVÁTHOVÁ (17), po náročnej skúške na Britskej rade v Bra-
tislave získala medzinárodne uznávaný kembridžský Certifikát 
v pokročilej angličtine (Cambridge Certificate in Advanced En-
glish), (B, C1). 

Gratulujeme!
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Spomíname
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srd-
ciach zostaneš s nami. Dňa 6. 9. 2020 uplynul rok 
čo nás navždy opustila naša mama, svokra, babka, 
prababka, príbuzná a priateľka Mária orgonová. 
ten kto ju poznal, nech spomenie si, ten kto ju mal 

rád, nezabudne... S úctou spomína rodina.

Tichá spomienka
Vydal si sa na cestu, ktorou musí ísť každý sám, 
len dvere spomienok si nechal otvorené dokorán. 
Snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme s tebou 
každučký deň. Dňa 28. 9. 2020 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho drahého Rudolfa Hrdlovi-
ča. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

nezabudneme
osud vám nedoprial s nami dlhšie 
byť, ale v našich srdciach budete 
stále žiť. Dňa 18. 8. 2020 uplynuli 
tri roky odkedy nás navždy opusti-
la naša milovaná mamička ľudmi-

la Černáková. S láskou spomínajú dcéra ľudmila, Silvia, iveta, syn 
Milan a manžel Milan. Zároveň dňa 13. 11. 2020 si pripomenieme 
tri roky odkedy nás navždy opustila sestra Denisa Černáková. Spo-
míname. Venujte im, prosím, tichú spomienku.

Tichá spomienka
Dňa 27. septembra uplynulo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá mama, babka a prabab-
ka Emília Zemancová. Venujte jej spolu s nami ti-
chú spomienku. S láskou spomínajú dcéry ľudmila 
a Danica s rodinami.

Tichá spomienka
Dňa 30. 9. 2020 uplynie 25 rokov od tragickej smrti 
našej blízkej, manželky a matky Valentíny Micha-
elovny Prechtlovej. S bolesťou v srdci stále spomí-
na manžel Eduard a deti Jaroslav a Monika a sestra 
nataša. 

riadková 
inzercia

 z Pracujúci pár kúpy 3-4 iz-
bový byt alebo menší rodinný 
domček v Modre. Cena podľa 
stavu nehnuteľnosti. nie sme 
RK. Kontakt: 0911 244 444,

jozefpohancanik@gmail.com
 z Kúpim plakety/medaily so 

Štúrom. Kontakt: 0904 506 160,
peterjr@pobox.sk

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

Tel. č.: 0915 977 517
 z Prenájom billboardu v Pezin-

ku, www.rosana.sk.
Tel. č.: 0905 702 890

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

● 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

Uzávierky MZ
Materiály do pripravovaných 
vydaní prijímame vždy do dňa 
uzávierky, v stanovenú stredu 
do 12.00 h. Redakčná uzávier-
ka MZ v októbri bude v stredu 
14. 10. Kontakt: zvesti@ media-
modra.sk. Prípadná zmena ter-
mínov vyhradená! (red)

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 prijí-
mame pacientov, ktorým sa končí 
poskytovanie 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
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Úkryt v sirotinci 
Aj tento rok sa uskutočnila výstava mladých umelcov platfor-
my Sirotinec, tentokrát na tému Úkryt. Skupinu tvoria Samu-
el Dzurek, Alexandra Kopúnková, Viktória Gajdošová, Ivana 
Sapuová, Jakub Oslík, Vivien Kvasnicová, Timothy Kosmel. 
Špeciálnym hosťom bol Peter Fabo a na tohtoročnej výstave 
vystavovali mladí umelci Lenka Borková, Clear Collective, Ka-
teřina Durďáková, Andrej R. Grohoľ, Richard Hronský, Simon 
Jeništa, Mária Kižnanská, Celestína Minichová, Fanny Elisa-
beth Pekarčíková, Sarah Camilla Pekarčíková,  Marco Rapant, 
Hugo Raýman, Lukáš Sobota, Radim Straka, a Michal Šulík. 

Sirotinec pôvodne vznikol ako 
projekt 12 výtvarníkov, študen-
tov, v historickej budove mod-
ranského sirotinca. Budova bola 
postavená koncom 19. storočia 
podľa návrhu architekta Dušana 
Jurkoviča ako útočisko pre siro-
ty a od roku 2017 združuje mla-
dých výtvarníkov a tak jej odkaz 
môže pokračovať ďalej. Kurá-

torka výstavy Lucia Kotvanová: 
„Tohtoročnou  témou  a  pomy-
selným  spojením  autorov  a  ich 
diel je „úkryt”. S úkrytom máme 
v  tejto  pandemickej  dobe  všet-
ci  vlastné  intenzívne  skúsenos-
ti. Ostali  sme  pod  rúškom  neis-
toty.  Chtiac  nechtiac  sme  si  ho 
museli vytvoriť, nájsť sami v se-
be,  vo  vnútornom  svete,  ale  aj 

v  tom  fyzickom. Naša  subjektív-
na  definícia  bezpečia  sa  začala 
transformovať  pod  vplyvom  ce-
lospoločenských  opatrení.  Radi-
kálna zmena a narušenie každo-
denných  stereotypov  a  istôt  nás 
prinútila prispôsobiť sa a zamys-
lieť nad potrebami, ktoré máme, 
aby  sme  sa  cítili  bezpečne.  Izo-
lácia  nás  prinútila  neskrývať  sa 
sami pred sebou a nezblázniť sa 
z obmedzenia slobody. Paradox-
ne otvorené priestory inak uzav-
retého sirotinca poskytli pri tejto 
príležitosti útočisko pre tvorivých 
ľudí,  ktorí  si  v  ňom  našli  svoje 
bezpečné miesto  –  úkryt“. Mla-
dí umelci použili na tvorbu svo-
jich diel rôzne výtvarné techniky 
a materiály. Vidieť tak na výstave 
bolo možné digitálnu tlač, ready-
-made, site-specific, priestorovú 
inštaláciu, performance, tapisé-
riu, kresbu, akvarel, olej, farebný 

fotogram, sprejovú maľbu, text, 
dýhovú intarziu, fotografiu, počí-
tačovú alebo kombinovanú grafi-
ku a iné. (red)

Nový „street art“ motív v Modre
Keramikársky majster Marián Liška namaľoval nový motív na 
počesť debnárskeho majstra Jána Bakoša na múre domu pri Sta-
rom trhu. Môžu sa pri ňom odfotiť miestni aj návštevníci Modry. 

Rodený Modran Ján Bakoš za-
čal s remeslom v roku 1931, 
hneď po vyučení. Mladý deb-
nár nemal núdzu o prácu, veď 
vinohradnícke mestečko potre-
bovalo sudy ako soľ. Vyrábal 
pre malých miestnych vinárov 
aj pre veľkých podnikateľov 
s vínom do Čiech, na Moravu 
aj do Rakúska. „Chceli by  sme 
v  spolupráci  s miestnymi umel-
cami  postupne  dopĺňať  vkusné 
diela do rôznych lokácií v meste 
a vytvoriť modranský streetarto-
vý chodník na podporu turizmu. 
Námety  budeme  čerpať  z  kera-

mikárskej  a  vinohradnícko-vi-
nárskej  tradície,  ale  aj  z  histo-
rického  kontextu  mesta  Modry. 
Konkrétne  lokácie a spôsob re-
alizácie streetartu bude závisieť 
od dohody s pamiatkarmi,“ po-
vedala Zuzana tichá výkonná 
riaditeľka ooCR Malé Karpa-
ty, ktorá plánuje v budúcnosti 
financovať vytvorenie spomína-
ného chodníka. 
Mesto už vlani pred vinobraním 
predstavilo prvé dielo od ilustrá-
tora Dominika trusinu. Predsta-
vuje symbol oberačiek – korunu 
z hrozna, ktorú môžu symbolic-

ky niesť dvojice aspoň na fotke. 
Popularita tematického streetar-
tu podľa Zuzany tichej úmerne 
stúpa s rozmachom sociálnych 
sietí, hlavne instagramu. „In-
stagram  je  plný  inšpiratívnych 

miest pre cestovanie, často s pr-
votným motívom urobiť si peknú 
fotku alebo príbeh. Ak majú prí-
spevky virálny potenciál, naprí-
klad vďaka influencerom, potom 
je  tento  spôsob  reklamy  veľmi 
efektívny,  adresný  a  pokiaľ  ide 
o vynaložené náklady na promo, 
tak aj lacný.” (red)
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Emil Majnhold ml.

Keramikár, hrnčiar a džbánkar Emil Majn-
hold ml. sa narodil v roku 1955 v ľubietovej. 
Je synom známeho keramického majstra hrn-
čiarskeho remesla Emila Majnholda staršieho. 
Po čase sa Emil ml. aj s rodinou odsťahovali 
do Modry. tu žije podnes a vo svojej malič-
kej domácej dielničke tvorí tradičnú ľubietov-
skú keramiku. na rodnú ľubietovú nezabúda. 
i keď je pán Emil mnohé roky Modranom, ku 
svojim koreňom sa hrdo hlási a na ľubietovú 
nedá dopustiť.  V týchto dňoch oslavuje život-
né jubileum 65 rokov. Jeho umelecká činnosť 
trvá už mnoho rokov. Vyučil sa u svojho otca 
v ľubietovej a v roku 1974 začal pracovať pre 
ÚľuV a spolupráca trvá dodnes. Spolupracuje 
s viacerými známymi keramickými majstrami. 
Pri maľovaní keramických dekórov vychádza 
zo starých ľubietovských motívov. Jeho ruko-
pis je jedinečný. Spoznáte ho aj podľa vtáči-
kov maľovaných „kukačkou“ s husím brčkom. 
Jeho keramika má tmavozelené, hnedé, hne-
dočervené a biele farby. Vyrába taniere, vázy, 
sošky, svietniky, hrnčeky, mliečniky, džbán-
ky a rôzne modelované figúrky z voľnej ruky. 
Emil Majnhold ml. sa venuje výrobe úžitko-
vej a ozdobnej keramiky, publikuje články 
o keramike. Stretnúť ho môžete na tradičných 
remeselných jarmokoch a trhoch. Je stálym 
tvorcom a predajcom na modranskej Slávnos-
ti hliny alebo pezinských Dňoch hliny. Páno-
vi Emilovi Majnholdovi srdečne blahoželáme.
 (red)

Na foto:  Výroba,  modelovanie  a  maľovanie 
reliérnej vázy, výska 50 cm, fajansa. Fajansa 
je jemná keramika zhotovená technológiou za-
loženou  na  transparentnosti  činičito-olovna-
tej bielej glazúry, ktorá  je vhodná ma maľbu 
a farbenie. Čútory, 35 cm.

PROGRAM NA OKTÓBER:
3. 10. 2020, 10.00-16.00 hod., 

WORKSHOP LINORYTU 
Denný workshop linorytu a tlače pod vedením Andreja Friča. Je vhodný pre začiatočníkov  
a mierne pokročilých od starších detíaž po seniorov. V cene sú všetky výtvarné potreby.  

Z workshopu si odnesiete nové zručnosti a svoje originálne dielo. 

4. 10. 2020, 10.00-16.00 hod., 

WORKSHOP HĹBKOTLAČE
Denný workshop hĺbkotlače pod vedením Andreja Friča. Podľa vlastného výberu sa naučíte zvládnuť jednu  

z klasických grafických techník – suchá ihla, lept, akvatinta. Workshop je vhodný pre začiatočníkov a mierne  
pokročilých od starších detí až po seniorov. V cene sú všetky grafické potreby okrem medenej doštičky.  

Z workshopu si odnesiete nové zručnosti a svoje originálne dielo.  

5. 10. 2020, 19.00 hod.,

MOODRE REČI  – DUŠEVNÉ ZDRAVIE,  TÝKA SA NÁS VŠETKÝCH.
Debata o duševnom zdraví s MUDr. Natáliou Kaščákovou PhD., organizovaná v spolupráci  

s Ligou za duševné zdravie.

10. 10. 2020, 10.00-16.00 hod.,

WORKSHOP ARTETERAPIA – REŠPEKT A SLOBODA.
Výtvarníčka Anita Bartoš vás naučí ako mať zážitok z tvorby aj keď si myslíte, že nemáte talent  

a výtvarnú zručnosť. Vďaka arteterapeutickým technikám si odnesiete vlastné dielo a nový pocit.  
V cene sú všetky výtvarné potreby a pomôcky.  

24. 10.  2020,

OTVORENÉ ATELIÉRY
V rámci dňa otvorených ateliérov vás pozývame nakuknúť do nášho Výtvarvného Cabinetu v Lýceu a pozrieť  

si diela rezidentov výtvarnej skupiny WC. Dotknete grafického lisu, Risografu, maliarskych stojanov a pozriete  
sa na výtvarný experiment.

tel . :  0905 1 0 2  6 9 5 ,  e- m ai l :  lyc eu m @p resah y.sk,  www.p resah y.sk,  www.fac eb ook.c om /atel ier lyceum

Ď a lšie  info r má c ie  z íska te  tu :

N ekom erč n ý  ku ltú rn y  p r iestor,  D oln á 2 4 ,  9 0 0  0 1 Mod ra
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89 – TY, oslava slobody 
a demokracie
Výročie Nežnej revolúcie si v Modre opäť pripomenieme 
komorným festivalom s názvom 89 – TY. Ten nadväzuje 
na sériu diskusií, rozhovorov, premietaní či divadelných 
predstavení, ktoré už päť rokov organizuje Artforum Pez-
inok v spolupráci s Kultúrnym centrom v Modre ako osla-
vu Dňa boja za slobodu a demokraciu. 

november 1989 vnímame 
ako zásadný míľnik v našich 
novodobých dejinách a zá-
roveň príležitosť diskutovať 
aj o súčasných spoločensko-
-politických témach. V rám-
ci festivalu pripravujeme 
program pre školy, literárnu 
debatu v knižnici, premieta-
nie v kine i výstavu fotogra-
fií. Vyvrcholením festivalu 
bude opäť večerná diskusia 
v Kine Mier pre širokú verej-
nosť a koncert. tento rok bu-
de Michal Kaščák diskutovať 
s Davidom Kollerom, čes-
kým hudobníkom a lídrom 
legendárnej kapely Lucie, 
ktorý sa aktívne vyjadruje aj 
k mnohým spoločensko-po-
litickým otázkam a nebojí 
sa otvorene kritizovať tých, 

ktorí zneužívajú moc na svoj 
osobný prospech. Po disku-
sii zahrá legendárna sloven-
ská kapela Bez Ladu a Skla-
du, ktorá vznikla v roku 1985 
v trenčíne. Je známa svojou 
rytmickou, ale i kakofonic-
kou hudbou a metaforickými 
textami, pre ktoré bola v 80. 
rokoch typická odvážna kriti-
ka politického režimu. 
Príďte si s nami pripomenúť 
význam slobody a demok-
racie. Stretneme sa vo štvr-
tok 12. novembra 2020 v Ki-
ne Mier Modra. Podrobný 
program sledujte na www.
kcmodra.sk 

Ján SKLENÁR, 
za organizátorov

Paci Pac a kamaráti 
budú opäť v Modre
turné Paci Pac a kamaráti po-
kračuje jesennou časťou. už 
aj v Modre predstaví obľúbe-
ná dvojica dlho očakávané no-
vé CD a tak sa môžete tešiť na 
aktuálne pesničky s novými po-
stavičkami, ako napríklad Su-
perhrdina ale-
bo Medvedík 
a čakať môžete 
aj krásne kuli-
sy, ktoré všet-
kých prenesú do 
rozprávkového 
sveta. S Pánom 
t r a m p o l í n i m 
si zaskáčete na 
trampolíne, Le-
vík Leo vás na-
učí, že nie každý 
lev musí byť len 
mäsožravý a vy-
svetlíme si, pre-
čo je mliečko pre 
deti také zdravé! 
Samozrejme si 
zahráme aj už 
klasické youtu-
bové hity ako 
Slon, Ťapy Ťap, 
Darček, či nahá-

ňačku menom Pes a Mačka. 
Lístky na predstavenie si mô-
žete kúpiť v sieti predpredaj.sk, 
prípadne v kancelárii Kultúrne-
ho centra, Sokolská 8, v Modre. 
Vstupné 7 eur. už sa na vás teší-
me, kamaráti. (ts)

Ivan Vyrypajev: Bytie 2... alebo divadlo trochu inak
Text Bytie číslo 2 poslala ruskému dramatikovi Ivanovi Vyry-
pajevovi Antonina Velikánová, učiteľka matematiky, v tom ča-
se pacientka psychiatrickej liečebne s akútnou schizofréniou. 
Dramatik sa rozhodol jej materiál doplniť niekoľkými scéna-
mi a uviesť ho v divadle. Predstavenie Bytie 2 uvedie Kultúr-
ne centrum Modra vo veľkej sále Kultúrneho domu 
v Modre v piatok 2. októbra o 19.00 hodine.

Možno aj preto, že v textoch 
Vyrypajeva sa často hra na bo-
hoborectvo mení na hľadanie 
Boha, podobne ako Antoninu, 
aj jeho, hoci z iných dôvodov, 
zaujíma hľadanie pevného bo-
du a zmyslu. Antonina potrebu-
je pevný bod, aby sa vyliečila, 
aby pri lete do vesmíru, na ces-
te za slnkom nezhorela a ivan 
potrebuje pevný bod preto, aby 
napísal dobrý text, aby režisér 
vedel, kam sa má herec na ja-
visku postaviť a čo má hovoriť. 

V texte Bytie číslo 2 
sa uplatnia oba tie-
to prístupy, hľada-
jú sa oba tieto body, 
ktoré sú možno iba 
jedným a tým istým. 
Vďaka nejasnej hra-
nici medzi pátosom 
a iróniou vo svojich 
textoch ľahko dokáže 
do takéhoto hľadania 
vtiahnuť publikum – 
podobne ako mnohí 
ruskí autori minulos-

ti. „nebolo to vždy tak, že nič 
nebolo. na začiatku bolo všet-
ko a všetko bolo vo vnútri hla-
vy a potom Boh chytil mokrú 
handru a zotrel úplne všetko, 

všetky pojmy do jedného, do 
posledného predmetu. Slo-
vami proroka Jána: Ak veríš 
v Boha, to ešte neznamená, že 
Boh verí v teba.” (js)
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Modranské veršobranie 2020
tradičné modranské podujatie je 
venované oberaniu básní napísa-
ných na viničových listoch a na 
listoch zo stromov. Podujatie je 
zamerané na stretnutie s básnik-
mi a ich tvorbou. V tomto roku sa 
bude konať 15. októbra o 16.00 
hod. v Kultúrnom dome ľudo-
víta Štúra v Modre. Modranské 
veršobranie má názov „Hra z lis-
tu”. 
Hra, tvorivosť, hravosť a hranie 
je prepojené s realizáciou tohto 
podujatia. tak ako slovo, maj-

strovsky zvládnuté v básňach, 
je spojené s hravosťou. Rovna-
ko hudba a výtvarné umenie je 
s hrou, hravosťou a tvorivos-
ťou či radosťou z vypovedaného 
prepojené s radosťou z oberania 
úrody. Básnická tvorba tiež ča-
som dozrieva a symbolicky sa 
spája s dozrievaním úrody vo 
viniciach. Preto už od začiatku 
veršobrania, ktoré sme v Modre 
začali organizovať v roku 2009, 
každoročne v októbri pozývame 
autorov, aby sa predstavili s no-

vou tvorbou či svojou úrodou 
veršov. Z literátov a básnikov, 
ktorí nám prinesú na veršobra-
nie „úrodu svojich veršov”, pri-
jali pozvanie Miroslav Brück, 
Mila Haugová, ľubomíra Mihá-
liková a tomáš Straka. Autorov 
bude sprevádzať na gitare ivan 
tomovič. V sprievodnej výtvar-
nej výstave k tohoročnému ver-
šobraniu prispejú svojimi obraz-
mi členovia výtvarnej skupiny 
z Chránenej dielne Merema, kto-
rí svojou tvorbou prinesú svoj je-

dinečný pohľad na svet. Básne 
na vysušené listy napíšu dobro-
voľníci, študenti a v tomto roku 
sa pripoja aj členky Ženského 
modlitebného klubu pri ECAV 
v Modre. 
Modranské veršobranie sa mô-
že uskutočniť vďaka spolupráci 
viacerých organizácií ako Kul-
túrne centrum Modra spoločne 
s Mestskou knižnicou, ECAV 
Modra, Klubom nezávislých spi-
sovateľov. Podujatie z verejných 
zdrojov finančne už niekoľko ro-
kov podporuje Fond na podporu 
umenia – hlavný partner projek-
tu. Ľubomíra MIHÁLKOVÁ

Novotvar a najlepšia súčasná 
literatúra opäť v Modre

Medzinárodný literárny festival 
novotvar na začiatku októbra 
prinesie do Bratislavy a opäť 
aj do Modry to najčerstvejšie 
a najzaujímavejšie zo súčasnej 
domácej, európskej a svetovej 

literatúry. V 5. ročníku privíta 
významné osobnosti zahraničnej 
literatúry, no špeciálny priestor 
pripravil aj domácim tvorcom. 
Spomedzi zahraničných hostí bu-
de najväčšou hviezdou ročníka ta-

lianska spisovateľka Simona Vin-
ci, ktorá vlani oslovila slovenské 
publikum románom Prvá pravda. 
tá vyšla vo vydavateľstve inaque 
v preklade ivany Dobrakovovej 
a vyslúžila si označenia ako „vizi-
onárska“ a „zdrvujúca“. 
Prvé tri dni novotvaru 2020, stre-
da až piatok, sa odohrajú v podve-
černých hodinách v bratislavskom 
Pistoriho paláci. 10. októbra sa 
festival presunie do Modry, kde 
v Kine Mier prebehne posledný 
festivalový večer. Predstavia sa na 
ňom Katarína Kucbelová, tereza 

Semotamová a ďalší autori. Sú-
časťou sobotného programu bude 
aj projekcia nového filmu sloven-
skej režisérky Miry Fornay – Ža-
by bez jazyka, ktorý mal svetovú 
premiéru na festivale v talline. Po 
filme bude nasledovať diskusia 
s režisérkou a hercami. Modran-
ský program uzavrie DJ Beyus.

Sobota 10. 10. 2020, Kino Mier
18.00 Štvrtý set: Katarína Kucbe-
lová, tereza Semotamová, Yolan-
da Castaño, Hubert Klimko-Dobr-
zaniecki, Marko Pogačar
19.00 Mira Fornay – Žaby bez ja-
zyka (projekcia filmu a diskusia 
s režisérkou a hercami)
21.00 DJ Beyus (koncert)
 (js)

Zberateľstvo je vášeň na celý život
Zberateľstvo je koníček. Zberateľstvo je vášeň. Niekedy je 
to aj celoživotné poslanie. Zberateľské zanietenie dokážu vy-
volať rôzne predmety. V detstve sme väčšina z nás skúšali 
zhromažďovať známky, nálepky, céčka, servítky a čokoľvek 
od výmyslu sveta. Zberateľské srdce si však zachovali na celý 
život len poniektorí zanietenci. 

ich zbierky majú často nevy-
čísliteľnú zberateľskú, historic-
kú, umeleckú, kultúrnu, finanč-
nú a tiež osobnú hodnotu. Ak sú 
sprístupnené alebo knižne vyda-
né, môžeme ich obdivovať a slú-
žia nám všetkým. Zberateľstvo 
a zberatelia budú našou témou 
v diskusii, ktorá sa bude konať 
v Malej sále kultúrneho domu 
22. októbra o 19.00 hod. našimi 
hosťami v diskusii budú Vladi-

mír Hanuliak, dramaturg, redaktor 
a moderátor, ktorý je zberateľom 
predovšetkým starých pohľad-
níc slovenských miest, kníh a tiež 
úžitkových predmetov. Ďalej Juraj 
Petrakovič, zberateľ historických 
pohľadníc a Juraj Šedivý, zberateľ 
historických pohľadníc, fotografií, 
dokumentov, ktoré zdigitalizoval 
a vytvoril stránku Pammap. Jej 
cieľom je sprístupniť dejiny miest 
a obcí jeho obyvateľov odborní-

kom aj laikom v elektronickej po-
dobe. 
Srdečne vás pozývame na disku-
siu, kde si budete môcť aj pozrieť 

niektoré zaujímavosti z ich zbie-
rok, vymeniť si zberateľské skú-
senosti. Diskusiu moderuje Eva 
Kenderessy. 
Podujatie z verejných zdrojov fi-
nančne podporil Fond na podporu 
umenia. (rk)
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Modranská hokejbalová liga
Modranskí Orly sú späť. Na hokejbalovom ihrisku je od kon-
ca leta rušno. Mladí nástupcovia pôvodného mužstva sa roz-
hodli založiť Modranskú hokejbalovú ligu. Každý utorok si 
tak meria sily v Modre šesť družstiev. Okrem pravidelných 
tréningov a zápasov dávajú HC Orly možnosť deťom prihlá-
siť sa na hokejbal, zmysluplne tráviť svoj voľný čas a záro-
veň vychovávať nových členov klubu. 

na Orlov 
sa nezabúda

V minulosti sa v Modre hráva-
la Senecká hokejbalová liga. 
Zápasy prebiehali v Modre a  
v Senci. Myšlienka založenia 
Modranskej hokejbalovej Li-
gy vznikla u Samuela Kmeťa 
a Andreja Sládeka keď sa nevy-
užívalo hokejbalové ihrisko na 
Kalinčiakovej ulici. „Naše  ih-

risko má už svoj vek, chceli by 
sme  postupne  s  finančnou  po-
mocou  sponzorov,  našich  pod-
porovateľov  aj  mesta  Modry 
vymeniť  osvetlenie  a  asfaltový 
povrch. Pôvodný,  ktorý máme, 
nie  je  už  tak  vyhovujúci“, ho-
vorí Andrej Sládek. Posledné 
roky už hrávali modranskí HC 
orly pomenej. na tomto fakte 
sa podpísal najmä vek hráčov. 

Samuel Kmeťo, dnes kapitán 
nových orlov, spoločne s An-
drejom oslovili mladých hrá-
čov, ktorí hrávali hokejbal re-
kreačne, či by mali záujem hrať 
v novej lige a obnoviť tak druž-
stvo HC orly Modra. „Ďalším 
dôvodom  vzniku  Modranskej 
ligy  je,  že  sme  nechceli,  aby 
sa  na  Orlov  zabudlo.  Mávali 
a  majú  dobré  meno  v  oblasti 
športu,  hrávali  za  nich  mnohí 
kvalitní  hráči.  Bola  by  škoda 
to  nechať  len  tak. Podarilo  sa 
nám nazbierať dostatok hráčov 
z Modry, Pezinka, Senca a oko-
lia a sme radi, že máme medzi 
sebou  aj  dvoch  z  pôvodných 
hráčov  a  sú  to  Juraj  „Gusto“ 
Somorovský, Richard „Zemák“ 
Zemanec  a  Libor  Vereš.  Odo-
vzdávajú  nám  svoje  dlhoročné 
skúsenosti  a  učia  tímovej  hre, 
za čo im aj touto cestou ďaku-
jeme“, pokračuje.

Ligové 
utorky v Modre

Kapitán Samuel Kmeťo je jedi-
ným potomkom pôvodných or-
lov, syn hráča Kmeťa. Andrej 
dopĺňa: „Sme  naozaj  partia 
super chalanov. Vieme sa v ka-

bíne vždy pred zápasom správ-
ne vzájomne hecovať a to nám 
pomáha  k  výsledkom“. Vyzerá 
to teda, že sa chlapci „našli“. 
Modranská hokejbalová liga 
sa úspešne začala a má za se-
bou štyri kolá (pozn.: v čase 
red. uzávierky). Keďže aktuál-
ni hráči zatiaľ neboli zvyknu-
tí na ligové tempo a na zohra-
tosť v tíme, v prvých zápasoch 
sa im nepodarilo zvíťaziť nad 
ligovými súpermi. tými sú 
v tohtoročnej sezóne družstvá 
Jokerit PK, Panteri Budmerice, 
Hrnec team, Gumkáči a Frodo. 
Andrej so Samom si však ve-
ria, že sa postupom času a vďa-
ka silným tréningom karta ob-
ráti a modranské orly budú 
robiť znova dobré meno nielen 
sebe, ale i mestu Modra.

nábor detí 
aj požičanie ihriska 

Hokejbalové ihrisko na Kalin-
čiakovej je k dispozícii aj pre 
verejnosť. Všetko funguje na 
základe dohody. Keďže je ob-
jekt uzamknutý a spravujú ho 
hokejbalisti, stačí ak záujemca 
kontaktuje osoby uvedené na 
tabuli vstupnej brány. „Chce-
me,  aby  bolo  ihrisko  využité 
naplno,  preto  ponúkame  mož-
nosť aj  iným. Okrem  toho  sme 
sa  rozhodli  urobiť  nábor  no-
vých hráčov – detí  vo veku do 
15  rokov. Radi  uvítame  chlap-
cov  aj  dievčatá.  A  ak  sa  ich 
nazbiera  dostatok,  čo  veríme, 
že  áno,  môžeme  smelo  začať 
spoločne  trénovať  každý  pia-
tok o 18.00 hod. Stačí zatelefo-
novať na číslo 0940 345 529“, 
dodáva Andrej Sládek.
 (red)

Na fotografii:  Všetci  spolu. 
Pôvodní  hráči  HC  Orly  a  ich 
noví,  mladší  športoví  kolego-
via.

náš Kristián Filip jakubec 
opäť majstrom!

Modran Kristián Filip Jaku-
bec obhájil titul majstra Slo-
venska v tlaku na lavičke, ale 
už medzi juniormi. Podari-
lo sa mu to výkonom 165 kg 
v hmotnostnej kategórii do 93 
kg. Súťaž sa konala 12. sep-
tembra v Zlatníkoch pod hla-
vičkou Slovenskej asociácie 
fitnes, kulturistiky a silového 
trojboja. na Majstrovstvách 
Slovenska štartovalo viac ako 
50 pretekárov. Kristián sa po-
pri štúdiu na farmaceutickej fa-
kulte univerzity Komenského 

a rôznych brigádach stále napl-
no venuje tréningom v silovom 
trojboji. taktiež sa zapája do 
rôznych projektov na podporu 
športu a zháňa finančné pros-
triedky, pretože od mesta Mod-
ry sa ich nepodarilo získať. Je-
ho výkonnosť rastie a my sme 
zvedaví, ako sa mu bude da-
riť v budúcom roku. V pláne 
má Majstrovstvá sveta a Euró-
py. najbližšiu súťaž bude mať 
v októbri, keď sa predstaví vo 
všetkých disciplínach silového 
trojboja. (red, dug)
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Slovnaft handball extraliga
Vlado Lackovič doprial Modranom opäť výhru

neuveriteľné 
sa stalo sku-
t o č n o s ť o u . 
napínavý ex-
traligový há-
dzanársky zá-
pas domáceho 

Slovanu Modra a hostí Košice 
Crows sa zdal byť sprvu ako 
nerozhodný. Prekvapenia priš-
lo v poslednej sekunde stretnu-

tia, kedy sa zmobilizoval Mod-
ran Vladimír Lackovič, vzal 
zodpovednosť do svojich rúk. 
Postavil sa na čiaru pokutové-
ho hodu a po jeden a pol roku 
doprial svojim gólom Modra-
nom pocit z výhry v najvyš-
šej slovenskej súťaži. Slovan 
Modra zdolal nakoniec Košice 
Crows 29:28 (v polčase 17:16). 

Vlado Lackovič: „Vyhrali  sme 
svojou bojovnosťou. Sme radi za 
prvé domáce body a veríme, že už 
to bude len lepšie. Poslednú sed-
mičku som premieňal ja. Bola to 
veľká  nervozita.  Keď  rozhodca 
zapíska,  už  na  nič  nemyslíte.  Ja 
si v podstate ani nepamätám, ako 
som to hodil. Som hlavne rád, že 
sa mi konečne podarilo premeniť 
a že sme získali domáce body“. 

Počas prvého polčasu sa našim 
tiež darilo aj so štvorgólovým 
náskokom, no po zmene strán 
sa hosťom začalo viac dariť. 
najviac gólov strelili tschur – 
11, Jurikovič – 4, Lackovič 4/3, 
Radčenko – 7, Pecha 6/1, Müller 
– 4. Po skončení 2. kola Slovnaft 
handball Extraligy sú Modrania 
na 7. priečke v tabuľke a Koši-
čania na 5. mieste. (red, zdroj: 

hoslovanmodra.sk, 
slovakhandball.sk)

Úspešní reprezentanti z Modry 
na Čokoládovej tretre 2020
Dňa 18. augusta sa na Mladej Garde v Bratislave uskutoč-
nilo bratislavské semifinálové kolo súťaže Čokoládová tre-
tra. Ide o súťaž dievčat a chlapcov do 11 rokov v behu na 
100, 200 a 300 metrov a v hode vortexom, pričom jednotlivé 
disciplíny sú rozdelené podľa veku. 

Z Modry sa súťaže zúčastni-
li traja súrodenci pod vede-
ním ich mamy – dvojičky Fi-
lip a David Pilkovci, žiaci ZŠ 
ľ. Štúra v Modre, ktorí súťaži-
li v behu na 200 metrov, spolu 
s ich mladšou sestrou Melániou 
Pilkovou, ktorá si vyskúšala 
beh na 100 metrov. Filip sa zo 
siedmej pozície na 200 metro-
vej trati prebojoval do sloven-
ského semifinále, ktoré sa ko-
nalo 1. 9. 2020 v Košiciach. 
David sa umiestnil na 13. mies-

te, pričom postúpili prví dva-
násti z každej disciplíny a tak 
mu postup tesne ušiel – na dva-
násteho pretekára strácal iba 
0,07 s. Melánka síce najprv do 
Košíc nepostúpila, no nakoniec 
aj tak súťažila, nakoľko dve sú-
ťažiace v jej kategórii nepotvr-
dili účasť na finále a umiestnila 
sa na 20. mieste. na celoslo-
venskom finále sa Filip umiest-
nil na krásnom 5. mieste a tak 
si zabezpečil postup na česko-
-slovensko-poľské finále, kto-

ré sa konalo 
7. septembra 
2020 v ostra-
ve – deň pred 
legendárnou 
Zlatou tretrou. 
tu sa v sil-
nej konkuren-
cii nakoniec 
umiestnil na 
konečnom 17. 
mieste, pri-
čom na finále 
Zlatej tretry 
mohli postú-
piť iba prví 
ôsmi. napriek tomu Filipko-
vi gratulujeme k dosiahnutým 
úspechom a želáme veľa úspe-
chov v ďalších športových sú-

ťažiach – nielen v behu, ale aj 
vo futbale, keďže všetci traja 
súrodenci hrajú za FC Slovan 
Modra. Modra, do toho! (pi)
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nábor karate
Karate Klub Medveď organi-
zuje nábor nových členov pre 
športové karate, detí od 7 ro-
kov, žien a mužov. nábor začí-
na 1. 10. 2020 v Modre o 18.00 
hod. tréningy budú v utorok 
a štvrtok od 18 hod. Prihlaso-
vať sa je možné mailom (pro-
síme uviesť vek, pohlavie) na 
adresu: karateklubmedved@
gmail.com. Všetky podrobné 
informácie nájdete na webovej 
stránke www.karateklubmed-
ved.sk alebo vám budú poskyt-
nuté na tel. č. 0903 444 721.
 Peter MACINSKÝ
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Kultúrne podujatia v októbri
2. 10., 19.00 h: Bytie 2 – divadlo trocha inak, 
Miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
KC Modra, vstupné: 5 €

3. 10., 9.00 h: Cyklistické preteky pre deti 
a mladých, od 4–18 rokov, registrácia i štart 
budú pri kaplnke za rybníkom na Dolnej ulici. 
organizátor: Súkromné centrum voľného času 
v Modre

10. 10.: Novotvar, medzinárodný literárny 
festival, organizátor: novotvar o.z. v spoluprá-
ci s časopisom Vlna, miesto: Kino Mier Mod-
ra, Kalinčiakova 4

11. 10., 16.00 h: Paci Pac a kamaráti, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: multifunk-
cia s.r.o., vstupné: 7 €, predpredaj v sieti Pred-
predaj.sk, kancelária KC Modra

15. 10., 16.00 h: Modranské veršobranie,  
miesto: KC Modra, organizátori: mestská 
knižnica, Klub nezávislých spisovateľov

15. 10., 15.30 h: Majolika na tričku, tvori-
vé dielne v Slovenskej ľudovej majolike. Cena 
20 eur zahŕňa biele bavlnené tričko, farby na 
textil a štetce, dielňu a lektora. Prihlasovanie 
na workshop: +421 911 980 105 alebo majoli-
ka@majolika.sk

16. 10., 18.00 h: Lenka Filipová, koncert, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: KC 
Modra, vstupné: 20 €, predpredaj v kancelárii 
KC Modra

22. 10., 19.00 h: Zberateľstvo, diskusia 
so zberateľmi pohľadníc, fotografií a kníh. 
Miesto: Malá sála KD v Modre, organizátor: 
KC Modra, Mestská knižnica

24. 10., 10.00–21.00 h: Deň otvorených ate-
liérov 2020, počas októbrovej soboty môže-
te nahliadnuť do ateliérov a výtvarných diel-
ní nielen autorov, ktorí vystavujú na Salóne 
výtvarníkov, ale mnohých ďalších s pôsobis-
kom v Bratislavskom kraji, organizátor: MoS 
Modra, info: www.moska.sk

24. 10., 15.00–18.00 h: Stretnutie so svet-
lonosom, tematické tvorivé dielne pre rodi-
ny s deťmi, vyrezávanie tekvíc, výroba ma-
siek, maľovanie na tvár, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: KC Modra

26. 10., 19.00 h: Účet, divadelné predstavenie. 
Hra „Účet“ je skvelou príležitosťou pre troch 
výrazných a skúsených hercov – Adyho Haj-
du, Lukáša Latináka a Róberta Jakaba, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: KC Mod-
ra, vstupné: 14 €, predpredaj v kancelárii KC 
Modra

26. 10., 18.00 h: Labyrint literatúry, tama-
ra Archlebová: spisovateľka a prekladateľka, 
autorský medailón – identifikácie a iné pró-
zy, miesto: Musique club galerie, organizátori: 
ECAV Modra, Klub nezávislých spisovateľov, 
Spoločnosť priateľov poézie

28. 10., 18.00 h: Galakoncert pri príležitosti 
70. výročia ZUŠ, miesto: KD Modra, organi-
zátor: ZuŠ v Modre a Rada rodičov pri ZuŠ

Zmena programu vyhradená!
Všetky aktuálne informácie na www.kcmod-
ra.sk. (kc)


