
Maturity bez maturít
Tohtoroční štvrtáci na stredných školách maturovali trocha inak ako ich vrstovníci po 
iné roky. Vzhľadom na koronakrízu, ktorá postihla aj Slovensko, to sprvu vyzeralo, že 
sa maturity neuskutočnia alebo budú odložené. Neskôr, keď sa epidemiologická situ-
ácia začala zlepšovať, Úrad verejného zdravotníctva povolil maturity, no v inom po-
nímaní, ako bolo doposiaľ zvykom. „Po prvýkrát máme za sebou novú formu maturity. 
Možno aj takýmto spôsobom určíme ďalšie smerovanie maturít, kde by jedným z kritérií 
bola práca žiaka počas celého jeho štúdia,“ uviedol vo svojom vyhlásení minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling.

Z dôvodu prevencie a ochrany pred šírením 
koronavírusu rozhodol minister školstva o no-
vej forme vykonania internej časti maturit-
ných skúšok. Maturanti sa v drvivej väčšine 
stotožnili so známkami, ktoré im školy vyrá-
tali aritmetickým priemerom, a ten im vytvoril 
záverečnú známku na maturitnom vysvedče-
ní. Následnú ústnu maturitnú skúšku si podľa 
informácií ministerstva zvolilo menej ako jed-
no percento študentov. Maturanti teda v tomto 
roku nezažili atmosféru skúšania pri slávnost-
nom zelenom stole.
Modranskú Strednú odbornú školu pedago-
gickú absolvovalo 66 študentiek a dvaja štu-
denti troch študijných odborov: učiteľstvo pre 
MŠ, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 
a animátor voľného času. Všetci uprednostnili 
vypočítané známky podľa výsledkov z pred-
chádzajúcich rokov štúdia. Ako povedala 
Martina Pukančíková zo SOŠPg: „Nikto z ma-
turantov nečakal, že maturita bude bez ozajst-
ného žrebovania otázok, skúšania a nervozi-
ty. Po dlhom období nejasného konca si však 
predsa len naši maturanti vydýchli a zatvorili 
sa za nimi brány školy bez rozlúčky, osláv a ce-
remónií, ktoré sú v našej škole tradíciou“. Aj 
na druhej strednej škole v Modre – Strednej 
odbornej škole vinársko-ovocinárskej sa ma-
turovalo administratívne. Tak ako azda v kaž-
dej škole, i tu chýbalo všetko, čo so skúškou 
dospelosti súvisí. Tréma, povzbudenie a pod-
pora, tie zvyknú spájať žiakov a pedagógov. 
Tento rok to bolo inak. Triedna učiteľka tohto-
ročných maturantov Jarmila Volovárová dodá-
va: „Žiaci zažívali od polovice marca, keď sa 
začala výučba na diaľku, veľa neistoty. Dlho 
nevedeli v akom termíne a akou formou bu-
dú maturovať. Podľa rozhovorov s nimi bola 
práve neistota pre nich ťažšia ako samotné 
učenie.“ V neposlednom rade máme v Mod-
re i tretiu strednú školu, rovnako ako aj obe 
vyššie spomenuté, s bohatou históriou a me-
nom, Gymnázium Karola Štúra. Netradičné 
maturitné skúšky boli i tu prekvapením. Tak 
pre deti, ako aj pre pedagógov. Ako poveda-

la zástupkyňa riaditeľky Jana Šuláková: „Me-
dzi pedagógmi aj žiakmi prevládali rozdiel-
ne názory na realizáciu maturitných skúšok. 
Vzhľadom na celosvetovú rozsiahlu pandémiu 
niektorí pedagógovia schvaľovali nariadenie 

Ministerstva školstva a následne zriaďovate-
ľa pre realizáciu maturitných skúšok v tomto 
školskom roku. Boli však aj takí, ktorí sa za-
mýšľali, či rozhodnutia neboli troška unáh-
lené, či nemohli maturitné skúšky prebehnúť 
v mesiaci jún“. 
I samotní maturanti mali na formu maturít roz-
dielne názory. Väčšine ministerstvom školstva 
zvolený spôsob vyhovoval, no našli sa aj takí, 
ktorí by radi zažili pravú maturitnú atmosféru, 
pretože je to niečo, čo sa nikdy viac už nebude 
opakovať. 

Jana KUCHTOVÁ

Na fotografii: Absolventi pedagogickej školy 
si s nadšením prevzali svoje maturitné vysved-
čenia.
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Aktualizácia investícií na tento rok
Zrealizované a vo výstavbe

Vnútroblok 
Komenského

Od polovice júna môžu obyva-
telia vnútrobloku parkovať na 
novoupravených odstavných 
plochách z vegetačnej dlažby 
o výmere 362 m2. Súčasťou 
prác bola aj obnova asfaltových 
povrchov na už existujúcich 
chodníkoch v celkovej výmere 
205 m2. V areáli vnútrobloku je 
upravená organizácia dopravy, 
platí jednosmerka s vjazdom 
z Komenského ulice. Stavebné 
práce za 38 414 € realizovala 
spoločnosť Duvystav Pezinok. 

Predĺženie chodníka 
na Partizánskej ulici

Súčasťou vlaňajšej revitalizá-
cie verejného priestranstva pred 
Biolkou bol aj novovybudova-
ný chodník pozdĺž Partizánskej 
ulice po priechod pre chodcov. 
Tento chodník mesto predĺ-
ži o 40 metrov až po zastávku 
SAD. Obnova čaká aj povrch 
zastávky a nadväzujúce úseky 
chodníkov s asfaltovým povr-
chom. Práce za 18 000 € budú 
hotové začiatkom júla. Vo ve-
rejnom obstarávaní, ktoré bolo 
spoločné aj s odstavnými plo-
chami vo vnútrobloku Komen-
ského vyhrala firma Duvystav 
Pezinok.

Rekonštrukcia 
Komenského ulice

Pôjde o náročnejšiu rekon-

štrukciu úseku medzi Vajan-
ského ulicou a ulicou 1. mája. 
Bude sa robiť v dvoch fázach. 
Tento rok sa opraví rozsiahlej-
šia časť Komenského ulice od 
Vajanského po Družstevnú uli-
cu za 198 000 €. Práce v rámci 
prvej etapy: vyfrézovanie vo-

zovky, vyrovnanie nerovnos-
tí, položenie nového asfaltobe-
tónového krytu, vybudovanie 
dvoch cestných spomaľovačov, 
úprava ľavostranného chodní-
ka pri školskom areáli, úprava 
cestného odvodnenia vrátanie 
mreží, poklopov a armatúr vo 
vozovke, bezbariérová úprava 
nových spevnených plôch pre 
kontajnery a v závere riešenie 
organizácie dopravy aj s aktu-
alizáciou dopravného znače-
nia. V súčasnosti je vyhlásená 
výzva na zhotoviteľa stavebnej 
zákazky. Do 15. júla 2020 by 
mesto chcelo podpísať zmluvu 
s lehotou na zhotovenie 90 dní. 
V budúcom roku je napláno-
vaná realizácia druhého úseku 

od Družstevnej po Ulicu 
1. mája s predpoklada-
nými nákladmi vo výške 
50 000 €. V tomto prípa-
de musí mesto koordino-
vať práce s vodármi, ktorí 
pripravujú rekonštrukciu 
vodovodu v úseku pri-
bližne 60m v telese cesty 
v blízkosti Ulice 1. mája. 

Oprava 
Sokolskej ulice

Víťaz verejnej obchod-
nej súťaže – spoločnosť 
Doprastav a.s. predloži-
la najvýhodnejšiu ponu-
ku pre mesto spomedzi 

ôsmych uchádzačov a od 15. 
júna 2020 začala s opravou po-
vrchu vozovky na Sokolskej 
ulici. Po odfrézovaní minimál-
ne 5 cm pôvodného krytu, vy-
rovnania nerovností, výško-
vej úpravy poklopov, šúpatiek 
a vpustí, bude nasledovať do-

plnenie obrubníkov a položenie 
nového asfaltobetónového kry-
tu. Vysúťažená cena zákazky je 
niečo vyše 35 164 €.

Mestská veža – 
umelecko-remeselná 

obnova fasády
Mesto pokračuje v obnove fa-
sády mestskej veže. Tento rok 
v súčinnosti s cirkvou, ktorá 
obnovuje celkovú fasádu rím-
sko-katolíckeho Kostola sv. 
Štefana Kráľa, do ktorého je 
veža stavebne začlenená. Práce 
vrátane reštaurátorskej obno-
vy prvkov realizuje spoločnosť 
hPstuck s.r.o. Bratislava za 39 
777 €. Do konca júla by mala 
byť veža hotová.

Investície v štádiu pro-
jektovej dokumentácie

Nové parkovisko 
pri cintoríne 

Parkovisko pri cinto-
ríne na Dolnej ulici 
je potrebné. Nedá sa 
však urobiť bez širšie-
ho pohľadu na celko-
vý priestor lipovej ale-
je a prechodu do areálu 
cintorína. Potrebujeme 
štúdiu, ktorá vyrieši 
podobu aleje od cinto-
rína po priechod v stre-
de aleje. V júli bude ho-

tová a môže nasledovať ďalšia 
fáza – zadanie projektovej do-
kumentácie na realizáciu stavby 
parkoviska a spevnených plôch 
pred cintorínom. 

Zmena organizácie 
parkovania pred ZUŠ

Problémové parkovanie pred 
ZUŠ-kou sa stane minulosťou. 
Pred budovou by mohli pri-
budnúť parkovacie miesta na 
Dukelskej ulici, čo si vyžiada 
drobné stavebné úpravy na pri-
ľahlom chodníku. Momentálne 
sa spracováva projektová doku-
mentácia na tento účel. 

Chýbajúci chodník 
na Hrnčiarskej ulici

Na hrnčiarskej ulici býva ruš-
no, prejde tadiaľ veľa áut aj 
chodcov. Ulici chýba približne 
130 m dlhý chodník. Táto in-
vestícia je v štádiu projektovej 
prípravy a jej súčasťou bude aj 
vybudovanie odstavných plôch 
s odvodnením vrátane stojísk 
na kontajnery.

Rekonštrukcia 
historickej radnice

Podklady na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie na re-
konštrukciu radnice sú staré 15 
rokov a treba ich aktualizovať. 
Do konca júla bude zameraný 
skutkový stav objektu aj kro-
vová konštrukcia a pivnica pod 
Tichého domom. Potom môže 
nasledovať zadanie na vypraco-
vanie projektovej dokumentá-
cie. Iveta KRČMÁROVÁ,

Renáta KLIMENTOVÁ, 
MsÚ
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Športovisko Kalinčiakova
V športovom areáli na Kalin-
čiakovej ulici platí nový režim. 
Je otvorený pre verejnosť počas 
celého týždňa (Po-Ne) v čase od 
7.00 do 21.00 hod. Vozidlá ma-
jú povolený vjazd do areálu po-
čas otváracích hodín prevádzok 
v budove štadióna a v čase plá-
novaných športových podujatí, 
tréningov či zápasov. Návštev-
níci môžu v nevyhnutných prí-
padoch požiadať o vstup autom 
správcu areálu Služby Modra 
(tel. 0948 589 857), alebo Mest-
skú políciu (tel. 0911 436 752). 

O údržbu areálu sa stará správ-
ca, ktorý na noc zamyká všet-
ky vstupy v snahe obmedziť 
vandalizmus a poškodzovanie 
mestského majetku. 
Športové kluby v areáli:
futbal: info@fcslovanmodra.sk, 
0948 589 857
hokejbal: kmeto.j@ecospec-
trum.sk, 0911 795 843
Volejbal/pétanque: vincen-
cmraz@gmail.com, 0902 119 
162
Tenis: laco.murarik@gmail.
com, 0907 247 058. (red)

Kancelária prvého kontaktu ako 
hlavný kontaktný bod pre občanov
Kancelária prvého kontaktu (KPK) na Štúrovej 59 slúži ako 
hlavný kontaktný bod pre všetkých občanov využívajúcich služ-
by mesta. Jej úlohou je informovať a zároveň efektívne reago-
vať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žia-
dostí a uľahčiť im tak orientáciu v rámci mestského úradu. 

Pracovníci kancelárie prvého 
kontaktu zabezpečujú príjem 
a vybavenie žiadostí, pomoc 
pri vypĺňaní tlačív, osvedčovaní 
listín a podpisov. Okrem iného 
tu môžu občania zaplatiť dane 
či iné poplatky a vybaviť všet-
ko, čo súvisí s evidenciou oby-
vateľstva a matriky. Takisto si 
tu môžu uplatniť svoje požia-
davky v súvislosti so sprístup-
ňovaním informácií v zmysle 
zákona č. 211/200 o slobodnom 
prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode in-
formácií).
V prípade, že nie je možné 
vybaviť potrebné náležitosti 
v kancelárii prvého kontaktu, 
zamestnanci usmernia občana 
a dohodnú stretnutie priamo na 
pracovisku mestského úradu na 
Dukelskej 38, ktoré zabezpečí 
kompletné vybavenie žiadosti.

Pracovníci KPK sú k dispozícii 
občanom počas svojich strán-
kových hodín nasledovne: 
Pondelok 8.00-11.00, 12.00-16.00

Utorok 8.00-11.00, 12.00-16.00
Streda 8.00-11.00, 12.00-17.00
Štvrtok pre verejnosť zatvorené
Piatok 8.00-11.00, 12.00-13.00
V čase od 11.00 do 12.00 je 
obedňajšia prestávka.
Pracoviská a kontakty kancelá-
rie prvého kontaktu: 
Mgr. Eva horváthová, tím líder 
(evidencia obyvateľstva), tel.: 
033/ 6908 327,
Dana Jánošová, referent (poda-
teľňa, pokladňa a informácie), 
tel.: 033/ 6908 333, 
Eva hornáčková, referentka 
(matrika), tel.: 033/ 6908 315,
Elena federlová, referentka 
(dane a poplatky, dane z nehnu-
teľností), tel.: 033/ 6908 307,
Andrea lukačovičová, refe-
rentka (dane a poplatky, poplat-

ky za odpad), tel.: 033/ 6908 
306 
Mestský úrad na Dukelskej 
38 je pre verejnosť otvorený 
v rovnakých stránkových hodi-
nách ako KPK. Treba sa však 
vopred dohodnúť na osobnej 
konzultácii s jednotlivými re-
ferátmi telefonicky alebo e-
-mailom. To isté platí aj pri 
vybavovaní agendy stavebné-
ho úradu, ktorý má nasledovné 
stránkové hodiny:

Pondelok 8.00-11.00, 12.00-
16.00
Utorok pre verejnosť zatvorené
Streda 8.00-11.00, 12.00-17.00
Štvrtok pre verejnosť zatvore-
né
Piatok pre verejnosť zatvorené
V čase od 11.00 do 12.00 je 
obedňajšia prestávka.

Alena ČERVENKOVÁ, 
MsÚ Modra

Letná sezóna na kúpalisku
Areál kúpaliska na Kalinčiakovej uli-
ci je pripravený na letnú sezónu. Počas 
jarných mesiacov ho dal prevádzkovateľ 
- spoločnosť Služby Modra vyčistiť od 
náletových drevín, na ploche pribudlo 6 
vyrastených dubov, návštevníci sa mô-
žu tešiť na novú vybudovanú pláž aj na 
rozšírenie zelenej plochy, kde je vysia-
ta nová tráva. Po absolvovaní všetkých 
technických, bezpečnostných a adminis-
tratívnych úkonov bude otvorené kon-
com júna. (red)fO
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Vývoz komunálneho odpadu od júla 
do decembra 2020 z bytoviek a prevádzok 

Stojiská pri 
bytových domoch

Netriedený komunálny odpad 
zo stojísk pri bytových do-
moch sa bude vyvážať v pon-
delok a piatok. Separovaný 
odpad sa bude vyvážať v pon-
delok. Mesto Modra pripra-
vuje podklady pre budovanie 
ďalších oplotených stojísk 
TKO s možným uzamykaním 
na zabezpečenie používania 
obyvateľmi tých bytových do-
mov, pre ktoré sú určené. Sklo 
sa bude vyvážať z verejne do-
stupných kontajnerov na to ur-

čených v 28., 32., 37.,41., 45. 
a 50. týždni.

Odpad 
od podnikateľov

Netriedený odpad od právnic-
kých osôb a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie sa 
zbiera do nádob o objeme 110 
l, 240 l a 1 100 l vo zvolenej 
frekvencii (1x alebo 2x za týž-
deň). Zbernú nádobu treba vy-
ložiť ráno do 6.00 hod.

• Do okruhu r1 patria ulice: 
Dr. Bodického, Baštová, Ber-

nolákova, cpinova, ferdinan-
da Píseckého, fraňa Kráľa, 
hečkova, J. Bakoša, Jesenské-
ho, Kalinčiakova, Kellenber-
gerova, Kollárova, Kukučíno-
va, Kuzmányho, Moyzesova, 
Sládkovičova, Sokolská, Vi-
nárska, Za štadiónom.
Vývoz: pondelok alebo pon-
delok a piatok.

• Do okruhu r2 patria uli-
ce: Bratislavská, 1.mája, Čsl. 
Armády, Dukelská, Erney-
ho, Družstevná, hrnčiarska, 
hviezdoslavova, Komenské-

ho, Krátka, Podhorská, SNP, 
Súkenícka, Štefánikova, Štú-
rova, Šúrska, Vajanského, Sa-
muela Zocha, Dolná, horná 
a Kostolná.
Vývoz: utorok alebo pondelok 
a piatok.

• Do okruhu r3 patria uli-
ce: Karpatská, lúčna, Národ-
ná, Partizánska, Pod vinicami, 
Potočná, Puškinova a Trnav-
ská, Dolinky, harmónia, Pie-
sok.
Vývoz: piatok alebo piatok 
a pondelok. (kr, msú)

Ako sa bude vyvážať odpad z rodinných domov
Prehľadný harmonogram nájdete nižšie v tabuľkách. Nezabud-
nite vyložiť zbernú nádobu o 6.00 hod. Pozor: BRKO nevha-
dzujte do nádoby v plastových vreckách. 

 r1 Netriedený odpad Papier Plasty BrO a BrKO

Júl 13. 7., 27. 7. 2. 7. 9. 7., 30. 7. 6. 7, 13.7., 20. 7., 27. 7.
August 10. 8., 24. 8. 6. 8. 20. 8. 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8.
September 7. 9., 21. 9. 3. 9. 10. 9., 7. 9, 14. 9., 21. 9., 28. 9. 
Október 5. 10., 19. 10. 1. 10. 1. 10., 22. 10 12. 10., 26. 10.
November 2. 11., 16. 11., 30. 11. 12. 11. 9. 11., 23. 11.
December 14. 12., 28. 12. 3. 12. 3. 12. 7. 12.

Okruh R2
Ulice: Bratislavská, 1. Mája, 
Čsl. Armády, Dukelská, Erney-
ho, Družstevná, hrnčiarska, 
hviezdoslavova, Komenského, 
Krátka, Podhorská, SNP, Sú-
kenícka, Štefánikova, Štúrova, 
Šúrska, Vajanského, Zochova, 
Dolná, horná, Kostolná

 r2 Netriedený odpad Papier Plasty BrO a BrKO

Júl 14. 7., 28. 7. 9. 7. 16. 7. 7. 7., 14. 7.,21. 7., 28. 7.
August 11. 8., 25. 8. 13. 8. 6. 8., 27. 8. 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.
September 8. 9., 22. 9. 10. 9. 17. 9. 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9.
Október 6. 10., 20. 10. 8. 10. 8. 10., 29. 10. 13. 10, 27. 10.
November 3. 11., 17. 11. 19. 11. 10. 11., 24. 11.
December 1. 12., 15. 12., 29. 12. 10. 12. 10. 12. 8. 12.

legenda: BrO – biologicky rozložiteľný odpad, BrKO – biolo-
gický rozložiteľný odpad z domácností

Okruh R1
Ulice: Bodického, Baštová, Ber-
nolákova, cpinova, fraňa Kráľa, 
f. Píseckého, hečkova, J. Bakoša, 
Jesenského, Kalinčiakova, Kel-
lenbergerova, Kollárova, Kuku-
čínova, Kuzmányho, Moyzesova, 
Nám. Slobody, Sládkovičova, So-
kolská, Vinárska, Za Štadiónom.

Okruh R3
Ulice: Dolinky, harmónia, Kar-
patská, lúčna, Národná, Parti-
zánska, Piesok, Pod vinicami, 
Potočná, Puškinova, Trnavská

r3 Netriedený odpad Papier Plasty BrO a BrKO

Júl 3. 7., 17. 7., 31. 7. 16. 7. 2. 7., 23.7. 3. 7.,10. 7.,17. 7., 24. 7., 31. 7.
August 14. 8., 28. 8. 20. 8. 13. 8. 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8.
September 11. 9., 25. 9. 17. 9. 3. 9. , 24.9. 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9.
Október 9. 10., 23. 10. 15. 10. 15. 10. 2. 10., 16. 10., 30. 10.
November 6. 11., 20.1 1. 5. 11., 26.11. 13. 11., 27. 11.
December 4. 12., 18. 12. 17. 12. 17. 12. 11. 12.
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K odpadovému hospodárstvu v Modre
Povinnosťou mesta, zo zákona o odpadoch, je zabezpečiť zber 
a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta 
na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, vrátane zabezpe-
čenia zberných nádob. Do konca roku 2020 zabezpečuje túto služ-
bu spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. Novela zákona o odpadoch pri-
náša od 1. 7. 2020 zmenu definície komunálneho odpadu, ktorý 
bude rozdelený na odpad z domácností a odpad z iných zdrojov.

Odpadové nádoby
a ich vývoz

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/20119 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a drob-
nými stavebnými odpadmi na 
území mesta Modry upravu-
je pôsobnosť mesta Modry na 
úseku odpadového hospodár-
stva a ustanovuje práva a po-
vinnosti fyzických osôb, práv-
nických osôb vrátane fyzických 
osôb oprávnených nakladať 
s odpadmi. Okrem iného sa za-
kazuje preplňovať a preťažovať 
nosnosť nádob. V prípade, že 
osádka zberového vozidla zistí, 
že v konkrétnej nádobe je od-
pad, ktorý tam nepatrí, má prá-
vo kontajner nevyviezť bez ná-
hrady. V deň zvozu je dôležité 
odstrániť všetky prekážky k prí-
stupu ku kontajnerom, neparko-
vať pred nimi autá, lebo sa mô-
že stať, že zostanú nevyvezené. 
Držiteľ zbernej nádoby je po-

vinný vyložiť ju v deň vývozu 
ráno o 6.00 ku komunikácii tak, 
aby neohrozovala bezpečnosť 
cestnej premávky a najmä, aby 
bola dostupná osádke zbero-
vého vozidla. Vyloženie nádob 
platí aj pre občanov, ktorí si pri 
rodinných domoch vybudovali 
so súhlasom mesta stojiská na 
komunálny odpad. Po vyprázd-
není zbernej nádoby je jej drži-
teľ povinný čo najskôr nádobu 
stiahnuť z komunikácie.
Akékoľvek reklamácie týkajú-
ce sa vývozu komunálneho od-
padu nahlasujte e-mailom na 
katarina.ruzekova@msumod-
ra.sk. Ak vám neboli pridelené 
separačné nádoby kontaktujte 
nás na tel. čísle 033/6908 306 
alebo andrea.lukacovicova@
msumodra.sk.

Zberný dvor na Dolnej
Na mestský zberný dvor môžu 
občania uložiť vytriedené zlož-

ky komunálneho odpadu (na-
pr. vyradené elektrické a elek-
tronické zariadenia, jedlé oleje 
a tuky, drevený nábytok, drob-
ný stavebný odpad a i.) ako aj 
objemný odpad z domácností 
(nábytok, koberce, dvere, a i.). 
Drobný stavebný odpad vzni-
kajúci z prerábok, na ktoré nie 
je potrebné stavebné povole-
nie, možno tiež uložiť na zber-
ný dvor za poplatok 36,50 €/t. 
Zberný dvor neumožňuje zber 
odpadu od podnikateľských 
subjektov. Dvor slúži výhradne 
fyzickým osobám, ktoré sú po-
platníkmi za komunálne odpa-
dy v meste, vrátane tých, ktorí 
vlastnia v meste nehnuteľnosť 
bez trvalého pobytu. Pri vstu-
pe na zberný dvor je povinné 
preukázať sa platným občian-
skym preukazom, v prípade 
vlastníctva nehnuteľnosti s tr-
valým pobytom mimo Modry 
aj rozhodnutím o zaplatení po-
platku za odpad a listom vlast-
níctva. Mesto Modra vyzýva 
užívateľov dvora, aby ho vyu-
žívali v dobe otváracích hodín, 
v pondelok až piatok od 11.00 
o 17.00 hod a v sobotu od 8.00 
do 17.00 hod a nenechávali od-
pad z domácností za plotom 

areálu. Kontakt v prípade ďal-
ších informácií: 033/6908 318, 
katarina.ruzekova@msumodra.
sk 
Za komunálne odpady sa 
v Modre platí poplatok v zmys-
le VZN č. 6/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný sta-
vebný odpad (úplné znenie k  1. 
1. 2020). Mesto Modra za vý-
voz, drvenie a zneškodnenie ko-
munálneho odpadu vzniknuté-
ho na území mesta zaplatilo za 
rok 2019 čiastku 289 465,56 €.

Triedený odpad
Zákon o odpadoch od roku 
2016 zaviedol rozšírenú zodpo-
vednosť výrobcov. Tí financujú 
triedený zber a recykláciu odpa-
dov v mestách a obciach. Občan 
za túto službu neplatí. Triede-
ný zber papiera je realizovaný 
v mesta Modra prostredníctvom 
organizácie zodpovednosti vý-
robcov Envi-Pak, ktorá platí 
zvozy, kontajnery, likvidáciu 
odpadu - aj papier. Viac infor-
mácií o triedení odpadu nájde-
te na www.envipak.sk a www.
modra.sk.
 Katarína RUŽEKOVÁ 

POLTÁRSKA, MsÚ Modra

Netriedený odpad nesmie obsahovať: ne-
bezpečný odpad, elektro odpad, papier 
plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy 
a hliník, stavebný odpad, zeminu a kame-
nivo, drevo a odpad zo záhrad.

Papier, šedo-modrá nádoba nesmie obsa-
hovať: papier znečistený škodlivinami, 
mastný papier, celofán, prepisovací papier, 
kovové a plastové súčasti papierových vý-
robkov. Zbierame: papier, noviny, katalógy, 
telefónne zoznamy, lepenka, baliaci papier, 
kalendáre, papierové obaly od potravín, 
rozložené papierové a kartónové škatule, 
kancelársky papier, reklamné letáky, po-
hľadnice, obálky.

Plast, šedo-žltá nádoba nesmie obsahovať: 
polystyrén, znečistené plasty, linoleum, gu-
ma, molitan, plastové obaly znečistené ole-
jovými a ropnými látkami. Zbierame: stla-
čené PET fľaše z nealko nápojov, sirupov, 
vína..., hD-PE fľaše od čistiacich pros-
triedkov, šampónov, aviváže, destilovanej 
vody..., lD-PE fólie igelitové tašky, fólie 
z pracích práškov, čisté fólie zo stavebných 
materiálov..., llD-PE fólie tzv. termostatic-
ká fólia, čisté konzervy, plechovky, kovové 
uzávery od nápojov, viečka od mliečnych 
výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly, 
Tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov.

BrO a BrKO, hnedá nádoba nesmie ob-
sahovať: tekuté zvyšky jedál, oleje, mä-

so, kosti, mliečne výrobky, plienky, mŕtve 
zvieratá a exkrementy, kamene, suť a vý-
kopovú zeminu, biologicky nerozložiteľ-
né látky a iný odpad ako papier, plasty, 
sklo. Zbierame: zvyšky ovocia a zeleniny 
ako napr. jadrince, listy a vňať zo zeleni-
ny, šupy aj z citrusových plodov, kávový 
a čajový odpad a čajové vrecká, škrupiny 
z orechov a vajíčok, zvyšky pečiva a obil-
nín, piliny, zvyšky jedál rastlinného pôvodu 
(zelenina, zemiaky, ryža...), použité papie-
rové vreckovky a servítky.... Pokosená trá-
va, lístie, zvyšky rastlín (veľ. do 20 cm), 
listy a korene zeleniny, buriny a kvety. Na-
strihané kúsky konárov kríkov a stromov, 
seno, slama, popol z dreva.
 (krp, msú)

Uzávierka MZ
Júlová redakčná uzávierka bude v stredu 15. júla do 12.00 hod. Kon-
takt: zvesti@mediamodra.sk, 0911 999 784. (red)

Inzercia MZ info: 0911 999 784
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Pozor na požiare aj v lete
Podľa kalendárnych dní sa o chvíľu začne leto. Každý využí-
va tento čas na dovolenky a rekreáciu nielen doma, ale aj v za-
hraničí a to za účelom oddychu. Spoločne môžeme obdobie leta 
charakterizovať ako obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké 
teploty, prevažne slnečné dlhotrvajúce dni, tropické noci a len 
málo, no za to intenzívne krátkodobé zrážky. 

Ľudia podnikajú rôzne výlety 
do prírody, turistiku, prechádz-
ky a iné voľnočasové aktivity. 
Je dôležité zastaviť sa pri jednej 
z najobľúbenejších aktivít - náv-
števa lesa a s ňou spojené zakla-
danie ohňa za účelom opekačky. 
Všetci dobre poznáme výrok: 

„oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán“. Z malého ohníka sa razom 
môže stať nezastaviteľný živel, 
spôsobujúci obrovské materiál-
ne i nemateriálne škody. 
Práve v tomto období príroda 
ukazuje svoje čaro, je to čas, 
kedy dozrievajú plodiny. Poľ-

nohospodári využívajú na ich 
zber a spracovanie čoraz čas-
tejšie technickú silu. Nesmieme 
však zabúdať na to, že stroj je 
vždy len stroj. Práve on môže 
byť a je častou príčinou vzniku 
požiaru napríklad pri žatevných 
prácach. Je potrebné si uve-
domiť, že ochrana úrody pred 
požiarmi sa týka všetkých nás. 
Preto by sme mali byť v tom-
to období mimoriadne opatrní 
a ostražití. Na zvýšené požiarne 
nebezpečenstvo treba upozor-
niť aj deti. Tie sa práve počas 
prázdnin pohybujú v blízkosti 
polí, stohov, pasienok a lúk bez 
dozoru. Častokrát sa pritom ich 

konanie stáva príčinou vzniku 
požiaru a následne sa oni sami 
môžu stať obeťou svojho kona-
nia. V snahe rýchleho uhasenia 
požiaru dochádza k ujme na ich 
zdraví. 
V závere je potrebné zdôrazniť 
potrebu správania sa voči sebe 
a svojmu okoliu zodpovedne. Či 
už sa človek nachádza v lese, na 
poliach alebo lúkach, je dôleži-
té uvedomiť si dôslednosť svoj-
ho úmyselného i neúmyselné-
ho konania. Veríme, že všetci si 
prajeme vidieť v našom chotári 
krásne zlatisté lány obilia, žlté 
strniská a lesy plné života. 

(red, OR HaZZ Pezinok) 

Novinky v dopravnom značení
Na žiadosť obyvateľov pribudla 
na križovatke ulíc Kalinčiakova 
- Dr. Bodického značka „Stop - 

daj prednosť v jazde,“ v snahe 
vyriešiť časté kolízne situácie. 
Parkovisko na ulici Dr. Bodic-

kého (Starý trh) má kvôli 
bezpečnosti vyznačený no-
vý koridor pre peších a na 
parkovisku pod súsoším Ľ. 
Štúra na námestí, sú nano-
vo vyznačené parkovacie 
miesta.
Vodohospodárske stavby 
opravujú časť koryta Sto-
ličného potoka v prejazd-
nom úseku na Dolnej ulici. 
Vodiči musia rátať s do-
pravným obmedzením. 
Spojnica Dolnej miest-
nej komunikácie a Dolnej 

ii/502 je úplne uzavretá pre do-
pravu. Koncom júla by mali byť 
rekonštrukčné práce ukončené. 

Dovtedy bude na zmenu organi-
zácie dopravy upozorňovať do-
časné dopravné značenie. (red)

Mesto získalo financie na ďalšiu obnovu hradieb
Oddelenie riadenia projektov 
na mestskom úrade opäť uspelo 
pri získavaní externých zdrojov 
na obnovu opevnenia. Minister-
stvo kultúry uvoľní 30 tisíc eur 
z programu Obnova kultúrnych 
pamiatok na ďalší úsek fortifi-
kačného systému v polohe vý-
chodného bastiónu. „Hradby 
postupne opravujeme od roku 
2012 pod dozorom pamiatka-
rov a v súlade s projektovou 
dokumentáciou, vypracovanou 
zodpovedným projektantom. 
Opevnenie vnímame ako vzácne 
historické dedičstvo a symbol 

kultúrneho turizmu. Chceme tú-
to národnú kultúrnu pamiatku 
zachovať v dobrom technickom 
stave pre budúce generácie,“ 
hovorí projektová manažérka 
MsÚ Modra Silvia Brázdovi-
čová. 
V čerpaní externých zdrojov 
bola úspešná aj rímskokatolíc-
ka cirkev, farnosť Modra. re-
zort kultúry jej pridelil dotáciu 
vo výške 30 tisíc eur na obnovu 
fasády Kostola sv. Štefana Krá-
ľa a 15 tisíc eur na reštaurova-
nie Súsošia Golgoty na Dolnej 
ulici v Modre. Pripomeňme, že 

na obnove kostola participuje aj 
mesto Modra – financuje časť 

fasády, ktorá je súčasťou mest-
skej veže. Zuzana TICHÁ
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Srdce pre vás...
Začiatkom júna mali v Mestskom centre sociálnych služieb ra-
dostný deň. Tunajší milí seniori pozvali na stretnutie svojich opat-
rovateľov a všetkých zamestnancov centra, aby sa poďakovali 
všetkým za starostlivosť, ktorú im venovali počas dlhého 3-me-
sačného obdobia, kedy sa nemohli stretávať so svojimi blízkymi. 

Pri vzájomných ďakovačkách ve-
ru neostalo ani jedno oko suché. 
Pwersonál centra dostal krásne 
papierové srdce s ďakovaniami 
a venovaniami. „Výhodou ma-
lého zariadenia o.i. je aj to, že 
prijímatelia sociálnej služieb po-
znajú všetkých, čo zabezpečujú 
prevádzku, od samotných opat-
rovateliek, ktoré majú k nim naj-
bližšie, cez terapeutky, soc. pra-
covníčky, kuchárky, až po tých, 
ktorí udržujú čistotu, robia ná-
kupy, vykonávajú ekonomickú 

i sociálnu agendu. Presne vedia, 
v akej chvíli, s akým problémom 
a na koho sa majú obrátiť, keď 
potrebujú napr. poslať list, vy-
baviť úradnú záležitosť, opraviť 
televízora, či mobil, skontakto-
vať sa s blízkymi, či odkonzulto-
vať zdravotný problém, alebo ob-
jednať tortu na dôležitú oslavu“, 
hovorí riaditeľka Jana Macha-
lová. Korona obdobie preveril 
nielen pripravenosť samotného 
centra, ale aj vzájomné vzťahy 
medzi personálom a klientami 

a aj i vzťahy medzi samotnými 
klientami. „A hoci ešte nie sme 
na konci nášho snaženia, musím 
už v tejto chvíli vysloviť veľké po-
ďakovanie našim seniorom. Ich 
trpezlivosť, dôvera, rešpekt a po-
kora, boli pomocníkmi pri zdo-
lávaní náročných dní. Viete, ako 
veľmi sa tešili, keď sme im po 
testovaní oznámili, že sme všetci 
zdraví? Ako nám mávali za odde-
leným priestorom dvora, keď sme 
odchádzali po práci domov? Ako 
nám cez retro sieť ďakovali, že sú 
v poriadku? Ako si pochutnávali 
na štrúdľach, závinoch, bublani-
ne, ci jablčníku z kuchyne kuchá-
rok a opatrovateliek? A to sú tie 
chvíle, keď si poviete, že ani to 
bremeno, ktoré si často nosite na 
svojich pleciach domov, nie je až 
také ťažké a že táto náročná prá-
ca v prospech iných má skutočný 

zmysel“, vyznala sa pani riaditeľ-
ka.
Vedenie a klienti modranského 
centra sociálnych služieb pri-
stúpili k ďalšiemu uvoľňovaniu 
opatrení. Od pondelka 15. 6. mô-
žu obyvatelia ZOS Zochova aj 
ZOS Súkenícka opäť prijímať 
návštevy. Nutnosťou je bezpod-
mienečné dodržiavanie hygienic-
kých opatrení. Pred návštevou je 
potrebné si prečítať informácie 
o aktuálnych pravidlách pre prie-
beh návštev a zároveň sa na náv-
števe telefonicky vopred dohod-
núť. Začiatkom letných prázdnin 
od 1. 7. bude občanom mesta 
k dispozícii už aj Prepravná služ-
ba.
Aktualizované informácie sú 
k dispozícii na web stránek cen-
tra: http://modra-sos.sk.

(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, 
mestských spoločnostiach a iných inštitúciách. Otázky po-
sielajte mailom na: zvesti@mediamodra.sk.

Otázka: Miesto postrelenia Ľ. 
Štúra je pamätné miesto, ktoré 
si návštevníci zamieňajú s bu-
fetom alebo smetiskom. Má 
majiteľ v pláne toto miesto re-
novovať a zabezpečiť ho proti 
vandalizmu?

Odpovedá Marián Gavorník, zá-
stupca primátora: Všetky pamät-
né miesta na území mesta, vrá-
tane miesta postrelenia Ľ. Štúra, 
spravuje mesto Modra. Napriek 
tomu, že sa pravidelne staráme 
a dbáme o údržbu, neustále sme 
svedkami neporiadku a vandaliz-

mu. Keďže ide o priestor na od-
ľahlom mieste, anonymita náv-
števníkov je príliš vysoká a tak 
sa zvyšujú šance nevhodného 
správania. Mesto sa v tomto prí-
pade môže pokúsiť o skvalitne-
nie prostredia, napríklad jeho 
monitorovaním, avšak je dôleži-
té zdôrazniť, že nielen mesto je 
zodpovedné za stav, ako pamät-
né miesto vyzerá, ale aj my ľudia, 
ktorí miesto navštívime, v akom 
stave ho zanecháme, naša vý-
chova a povaha každého z nás. 
Správajme sa preto s úctou nielen 
k pamätným, ale všetkým verej-

ným priestranstvám a radšej ich 
skrášľujme, ako ničme.

Otázka: V nadväznosti na 
nedávnu nehodu na námes-
tí v Modre, keď cyklista pria-
mo na chodníku zrazil a zranil 
chodca tak, že zraneniam pod-
ľahol, rieši MsP Modra cyk-
listov na miestach, kam pat-
ria chodci? Ako vie polícia 
zabrániť cyklistom, aby si ne-
menili chodník pre chodcov s 
cyklodráhou? A môže cyklista 
ísť po chodníku?

Odpovedá Stanislav Straka, ná-
čelník Mestskej polície Modra: 
cyklista smie ísť po chodníku s 
bicyklom iba ak ho tlačí vedľa 
seba. Mestská polícia je opráv-
nená riešiť priestupky zákona č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 
Správanie cyklistov prejednáva 
osobitné ustanovenie o cyklis-
toch v zmysle § 55 tohto zákona. 
Správanie cyklistov na chodní-
koch spadá pod pôsobnosť štát-
nej polície. Avšak samozrejme, 
pri zistení protiprávneho kona-
nia, cyklistov na mieste upo-
zorníme. V prípade, že cyklista 
poruší dopravné značenie, ide 
o prípady vjazdu na bicykli, kde 
je to dopravným značením za-

kázané (zákaz vjazdu cyklistov, 
pešia zóna atď.), ďalej prípady 
zákazu vjazdu s bicyklom vyplý-
vajúci z dopravnej značky ale-
bo dopravného zariadenia, sme 
oprávnení konať. Nedodržiava-
nie pravidiel cestnej premávky 
je priestupkom podľa zákona 
o priestupkoch č. 372/1990 Zb. 
Za priestupky proti bezpečnos-
ti a plynulosti cestnej premávky 
spáchané chodcami a cyklistami, 
ktoré nie sú závažným poruše-
ním pravidiel cestnej premávky, 
možno uložiť v blokovom kona-
ní pokutu do 50 eur. Pri vzniku 
dopravnej nehody (stretu chodca 
a cyklistu) môže dôjsť aj k závaž-
nejším zraneniam, čo by mohlo 
mať až trestnoprávne následky. 
Na zodpovednosť za priestupok 
proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky stačí zavinenie 
z nedbanlivosti. Nedodržiavanie 
pravidiel cestnej premávky chod-
cami a cyklistami je spôsobené 
aj tým, že nemusia byť držiteľ-
mi vodičského oprávnenia a teda 
sa nepodrobili žiadnemu výcvi-
ku ani skúške z pravidiel cestnej 
premávky, ako to býva u vodičov 
motorových vozidiel. Ide teda 
často o neznalosť a v niektorých 
prípadoch aj o bezohľadnosť.
 (red)fO
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Komunita v dobrom aj v zlom
Čo sme sa v Nadácii Revia naučili počas karantény? Dobrí ľudia 
pomáhali, kde sa dalo. Dobré nápady obnovia komunitný život. 
Pandémia ovplyvnila život náš všetkých, ale je jasné, že nie rovnako. 

Mali sme možnosť vidieť množ-
stvo občianskych iniciatív, pro-

jektov a aktivít, ktoré miernili 
dôsledky explózie nákazy. Su-
sedia pomáhali susedom, ochra-
ňovali sa seniori, podporovali 
sme zdravotníkov. Taktiež 
disciplína občanov a spo-
lupráca priniesla pomerne 
hladký priebeh celkovej si-
tuácie na Slovensku. 
V podobnom duchu sme 
tvorili aj naše nadačné ak-
tivity. Podporili sme zakú-
penie ochranných oblekov 
do Zariadenia opatrovateľ-
ských služieb Pezinok a pre 
potreby Mestského centra 
sociálnych služieb Modra. 
V spolupráci so súkromným 
sektorom (Pro Magnet, Mr 
Žilina) sme pomohli pri re-
alizácii mobilného odbero-
vého miesta covid-19 v Po-
važskej Bystrici a taktiež 
sme zabezpečili (s lyreco) 

občerstvenie pre dobrovoľníkov 
pri šití rúšok v Modre a Pezinku. 
Projekt listy seniorom umožnil 
starším spoluobčanom na chvíľu 
prekonať osamelosť počas izo-
lácie a spojiť generácie naprieč 
malokarpatským regiónom. Vy-
še 180 listov a obrázkov zasla-

ných deťmi, dospelými či ce-
lými rodinami poputovalo do 
niekoľkých obcí a ich zariadení, 
potešilo duše seniorov a skráti-
lo im chvíľu v čakaní na fyzickú 
návštevu rodiny či stretnutie sa 
so známymi. 
Všetko vymenované možno vo 
svetovom meradle pôsobí ako 
malý detail. Ale práve v ňom 
je to čaro a sila. Uplynulá situ-

ácia nám ukázala, že doko-
py malé aktivity všetkých 
ľudí s dobrým úmyslom 
pomáhajú zažehnať globál-
nu krízu. Komunita, spolu-
patričnosť a empatia doká-
žu naplniť zmenu, ktorú si 
zaumienime. Ako komu-
nitnú nadáciu nás táto mr-
zutá situácia naučila, že to, 
čo robíme má zmysel a je 
žiadúce. filantropia a dob-
rovoľníctvo prináša svo-
je výsledky. Čím viac ich 
praktizujeme a trénujeme, 
tým bude jeho ovocie slad-
šie. 

Lucia FINKOVÁ, 
Revia – Malokarpatská 

komunitná nadácia

Podpora neziskového sektora 
po karanténe je kľúčová
Neziskové organizácie a občianske iniciatívy preukázali svoj 
veľký význam v mobilizovaní dobrovoľníkov v boji proti Co-
vid-19. Snahu pomôcť sme videli všade okolo nás. Vďaka však 
nepatrí len dobrovoľníkom, ktorí investovali svoj čas a schop-
nosti do potrebnej expresnej akcie. Rovnako dôležití sú aj dar-
covia, ktorí dodali potrebné finančné zdroje na nákup materi-
álu, či iných potrebných zložiek. 

Medzisektorová spolupráca 
a súdržnosť sú kľúčom k roz-
voju spoločnosti a k stabilizo-
vaniu krízových situácií aj na 
lokálnej úrovni. Avšak spoluprá-
cu, filantropiu a dobrovoľníctvo 
treba pestovať a dlhodobo tré-
novať, aby v čase potreby rých-
lo priniesla výsledok. Grantový 
program Nadácie revia to robí 
už 24 rokov. Prostriedky získané 
od darcov, najmä z % z asigno-
vanej dane, putujú do projektov 
rozvíjajúcich náš región a moti-
vujú obyvateľov k akcii. Aj teraz 
sme podporili 13 takých občian-
skych iniciatív sumou 5200 €.

Dobrovoľníci realizujúci projek-
ty pridajú k získanej finančnej 
podpore svoj čas a schopnosti 
a vytvárajú tým komunitu, kto-
rá napreduje, je silná a schopná 
reagovať na potreby jej členov. 
V Pezinku tento rok podporu-
jeme projekty ako napr. Senio-
ri a ich ochrana – zakúpenie 
ochranných kombinéz pre Za-
riadenie opatrovateľskej služby, 
akciu happening Drumfest Slo-
vakia 2020, vytvorenie digitál-
nej databázy objektov drobnej 
ľudovej architektúry BSK, či 3. 
detská banícka akadémia JUDr. 
Dušana Vilíma. 

V Modre podporujeme Tvo-
rivé dielne proti pocitu izo-
lovanosti seniorov v McSS, 
Orechový háj pod smrekom 
- vytvorenie oddychovej zóny 
vedľa komunitnej záhrady, Ší-
renie osvety v oblasti sprevá-
dzania smútiacich prostredníc-
tvom vzdelávacieho podujatia 
a publikácie, hráme sa spolu 
ako jedna rodina – vytvorenie 
nového priestoru na realizá-
ciu detských nápadov a snov, 
Zveľaďovanie krásy i kondície 
dievčat - činnosť súboru ma-
žoretiek laskoniek v ScVČ, 
Svetlo pre Kráľovú – tradičné 
adventné stretnutia občanov, 
Obnovu Komunitného centra 
pri Zelenom lese na Kráľovej, 
Staré kusy pred novou oponou 
- revitalizovanie javiskové-
ho priestoru v kultúrnom do-
me v Modre Kráľovej, ďalšie 
pokračovanie umeleckoreme-

selnej obnovy lavíc v Kostole 
sv. Jána Krstiteľa. V Budmeri-
ciach tradične podporíme letný 
Divadelný festival Kasiopea-
fest 2020. 
Ďakujeme dlhoročným part-
nerom a darcom, že ich pod-
pora pomáha Nadácii revia 
sprostredkovať pomoc ďalej, 
rozvíja nielen zraniteľné sku-
piny, ale aj skupiny s potenci-
álom pomáhať ďalej. Spoločne 
dávame priestor na kreativitu 
a teda rozvoj a pozdvihnutie 
našej spoločnosti ku kvalit-
nejšiemu životu a prostrediu. 
Ak máte záujem pomôcť aj 
vy a ešte ste neodovzdali svo-
je daňové priznanie, či vyhlá-
senie o poukázaní podielu za-
platenej dane, poskytnite svoje 
percentá Nadácii revia do 30. 
6., príp. do vládou stanovené-
ho termínu a staňte sa naším 
darcom jednoduchým príspev-
kom, o ktorom viac detailov 
nájdete na www.revia.sk.

Lucia FINKOVÁ, 
Revia – Malokarpatská 

komunitná nadácia

Darcovia krvi, 
odber bude 

v júli!
Marcový termín darovania kr-
vi bol pre koronakrízu zrušený. 
Vzhľadom na zlepšenie situá-
cie bude opäť možné pomôcť 
tým, ktorí to potrebujú. Miest-
ny spolok Slovenského červené-
ho kríža v Modre uvíta svojich 
pravidelných i nových darcov 
na odbere 28. júla 2020 o 7.30 
v priestoroch Kultúrneho domu 
Ľ. Štúra. Poznačte si termín do 
svojich kalendárov a pozvite aj 
ďalších. Dobročinnú akciu pod-
poruje Národná transfúzna stani-
ca a Mesto Modra. (red) fO
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Pošli to ďalej, Modra

Majiteľka kníhkupectva Folly v OC Kocka 
- Helena Horváthová rada nakupuje tekuté 
darčeky pre svojich blízkych vo vinárstve Ví-
no Frno.
Obchod s knihami, umeleckými a kreatív-
nymi potrebami v Oc Kocka vyhľadávajú 
nielen milovníci literatúry pre deti a dospe-
lých, ale aj kreatívci. Tešia sa, že majú poru-
ke kreatívne potreby pre svoje ručne robené 
diela. „Vrelo odporúčam pre tvorilky, ja tu 
vždy kúpim všetko, čo potrebujem. Vyrá-
bam náhrdelníky, opravujem alebo prerábam 
šperky. Najlepší kreatívny obchodík a super 
majiteľka,“ čítame referencie na sociálnych 
sieťach.Vy ste folly v Oc Kocka ešte neob-
javili? Najvyšší čas sa tam pozrieť. Nájdete 
tu pekné knižky a potreby pre šikovné ruky 
od výmyslu sveta. Ak radi maľujete, mode-
lujete, vyrábate šperky alebo ste nadšenci 
servítkovej techniky, prípadne iných papie-
rových techník, všetko tu nájdete. Jeden si 
nevie vybrať. Obchodík je na Dukelskej 40.

Zuzke a Ludvikovi Frnovcom (Víno Frno) 
najviac chutia koláčiky z modranskej cukrá-
renskej výroby Sladký Deň.
rodinné hobby vinárstvo vyrába kvalitné 
svieže vína v malom objeme. Každý strapec 
hrozna, každý liter vína prešiel rukami pes-
tovateľa, vinára, technológa, ktorý má z tej-
to práce radosť. raz darmo, keď sa narodíte 
vo vinárskej rodine ako ludvik frno. Zdedil 
vinice, v ktorých od detstva pracoval spo-
lu so svojimi rodičmi a pričuchol aj k práci 
v pivnici. Dnes pokračuje vo vinohradnícko-
-vinárskej rodinnej tradícii a snaží sa všet-
ko odovzdať svojim dvom synom v nádeji, 
že nezanikne. Objavujte chute modranských 
vín priamo z pivníc drobných vinárov a bu-
dete prekvapení nad chuťovou originalitou 
jednotlivých odrôd. Stačí jemne potočiť po-
három, privoňať si a ochutnať prvý hlt la-
hodného vína. Vyberte si z ponuky na www.
vinofrno.sk a potom už len čakajte na telefo-
nát. V okrese Pezinok vám objednávku do-
ručí priamo vinár, mimo okresu využite e-
-shop www.vinofrno.zpivnice.sk

Modranská cukrárka Marta Žáková, maji-
teľka cukrárenskej výroby Sladký Deň, na-
kupuje ingrediencie z malého obchodíka 
s potravinami na Štúrovej 38 - Môj Obchod. 
cítili ste niekedy vo vzduchu tú omamnú vô-
ňu sladkých dobrôt, keď ste prechádzali cez 
podbránie do komunitnej záhrady na Štúro-
vej 59? Čo ste si predstavovali? Nadýchanú 
pavlovu tortičku, klasický karamelový ve-
terník, alebo francúzsky krémeš? Bingo! 
V susedstve je totiž vychýrená cukrárenská 
výroba Sladký deň, kde vyrábajú klasické 
zákusky, suché koláčiky, dezerty, torty ale 
aj bezlepkové zákusky. Majiteľka malej vý-
robne cukrárenských dobrôt si pred štyrmi 
rokmi splnila svoj dávny sen a začala ro-
biť to, čo ju najviac baví – piecť pre iných 
a s láskou. Všetko sa začalo v roku 1973, 
keď Marta Žáková pomáhala svojej babič-
ke pri pečení medovníkov, neskôr sa spolu 
s mamou pustila do náročnejších závinov, 
buchiet a rôznych koláčikov. Táto vášeň ju 
neopustila - vyučila sa v odbore cukrár, sle-
duje najnovšie trendy, neustále vylepšuje 
svoje cukrárenské umenie rôznymi kurzami 
pečenia. Podpora lokálnych výrobcov ešte 
nikdy nebola sladšia. Stačí zavolať na 0917 
379 531 a objednať si v Sladkom dni to, čo 
máte najradšej.

Majitelia malých potravín Môj Obchod - 
manželia Novákovci si zvyknú doplniť do-
máce zásoby vína v obchode oproti. Volá 
sa Obchod S Vínom.
Potraviny na skok od domu nájdete na Štú-
rovej 38, poniže Kostola sv. Štefana Kráľa. 

Kvalitné produkty, veľa slovenských vý-
robkov, vždy čerstvá zelenina, najnutnej-
šie veci z drogérie a veľmi milá obsluha. 
Manželia Novákovci sa pustili do franšízy 
v roku 1996 a dnes je ich predajňa súčas-
ťou siete 500 obchodov po celom Sloven-
sku. Koncept je založený na filozofii byť 
čo najbližšie k zákazníkovi. Každé dva 
týždne si v obchode môžete kúpiť v špe-
ciálnych akciových cenách rôzne potravi-
ny a k tomu vám pre inšpiráciu pripravia 
aj recepty, aby ste si mohli navariť dobro-
ty zo surovín v akciovom letáku. Nemáte 
radi hypermarkety a koncentráciu veľké-
ho množstva ľudí? Nakupujte v lokálnych 
potravinách. Pre niekoho je to otázka ži-
votného štýlu, pre iného jednoduchšie rie-
šenie. Na motíve nezáleží. Najdôležitejšia 
je usmievavá tvár známeho človeka, kto-
rý vás víta pri vstupe do predajne, poradí 
vám s výberom a pomôže odniesť nákup 
do auta. A toto máme na malých potravi-
nách Môj Obchod v Modre radi.

Zuzana TICHÁ
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Ploty
Poznáme ich všetci, sú takmer všade, kde sa len pozrieme. Sú rôzne. Od jednoduchých níz-
kych drevených plôtikov až po nepriehľadné vysoké betónové ploty. Účel plotov je rôzny, 
najčastejšie však vidíme tie, ktorými si ľudia chránia svoje obydlia. Takmer každý chce, 
aby ten jeho plot okrem splnenia účelu ochrany plnil aj dekoračnú funkciu. Aby zapadol 
do okolia, aby sa ľuďom páčil. Pri pohľade na starú dobovú pohľadnicu je vidieť, že dre-
vený plot okolo kaplnky na Piesku je akýsi krivý, kostrbatý, vôbec nie pravidelný. A pred-
sa je každému zrejmé, že ten starý plot je práve taký, aký sem do prostredia lesa patrí.

Štiepané ploty
Čaro krásy tohto starého plota je v tom, že bol 
zhotovený z dreva štiepaním, nie pílením. Naj-
častejšie sa na štiepanie dreva používal agát 
alebo dub. Sú to tvrdé drevá, ktoré dobre odo-
lávajú vonkajším vplyvom. Agátové drevo vy-
drží vonku veľmi dlho, niekoľko desiatok ro-
kov. Nenapáda ho drevokazný hmyz (je preň 
mierne toxický) a vynikajúco sa štiepa. Z agá-
tu sa vyrábali aj šteky a koly do vinohradov. 
V niektorých novozakladaných vinohradoch 
možno znovu vidieť koly zo štiepaných agá-
tov. Pre Holzhackerov (nemecky hovoriacich 
drevorubačov), bolo prirodzené používať na 
ploty štiepané drevo. Píly síce pracovali, na 
bolo treba za to platiť. A prečo by platili za nie-
čo, čo nebolo pre nich nevyhnutné, peňazí ma-
li málo. Navyše, opracovanie dreva štiepaním 
má voči píleniu veľa výhod. Pri štiepaní nedo-
chádza k narušovaniu pozdĺžnych vlákien, dre-

vo je potom na povrchu viac uzavreté a neťahá 
do seba vodu. Pri štiepaní sa veľmi pekne ko-
píruje prirodzený rast dreva a vďaka tomu sa 
potom objavujú krásne prvky ako uzly, vypuk-
liny, krivky s dokonalou štruktúrou povrchu. 
Pôsobením času, pod vplyvom slnka, dažďa 
mrazu povrch dreva zošedne, dostane patinu 
a časom ešte skrásnie. Holzhackeri nikdy na-
stavali ploty, cez ktoré by nebolo vidieť. Prečo 
by to aj robili? Potrebovali predsa vidieť, kto 
sa k ním zdola alebo od lesa blíži. Účel plota 
nebol chrániť sa pred ľuďmi, ale chrániť úrodu 
vo svojej záhrade pred lesnou zverou.

Zo starých 
štekov nový plot

Kto by si takýto plot chcel sám urobiť, nemusí 
zháňať agátovú guľatinu a následne ju štiepať, 
ale môže použiť staré šteky z vinohrada. Bude 
však potrebovať nástroj, ktorému sa po nemec-
ky hovorí Heinzlbank, v okolí Modry tomu 
hovorili „Hanzl“, alebo „Kozlík“. Regionálne 
to má aj rôzne iné názvy. Možno ho ešte nájde-
te na povale starých rodičov. Dá sa kúpiť aj cez 
internetový bazár. A tiež bude potrebný oboj-
ručný nôž, tzv. „Poríz“. Ten tiež bude niekde 
na povale, ale dá sa kúpiť aj nový v obchode 
s náradím za cenu cca 30€. Starý štek sa upne 
do zveráka kozlíka a obojručným nožom z ne-
ho postupne zo všetkých strán odstraňujeme 
povrchovú šedú mäkkú vrstvu až sa dostaneme 
k tvrdému suchému drevu. To je v prípade agá-
ta krásne žltkasté. Ide to ľahko, i keď nie tak 
rýchlo ako na píle. Odpad (hobliny) môžu byť 
pri starších štekoch aj 50%. Po získaní zruč-
nosti trvá opracovanie jedného šteku asi 5 - 10 
minút, podľa toho, koľko je na ňom uzlov. Ale 
výsledok stojí za to. Každý jeden takto vyro-
bený plotový prvok je unikát s krásnym hlad-
kým povrchom kopírujú-
cim líniu vlákien dreva. 
Nie je potrebné nanášať 
žiadny povrchový náter. 
Ak, tak iba bezfarebný 
napúšťací náter na báze 
oleja. V žiadnom prípade 
nepoužívať syntetické la-
zúry. Tie by zavreli póry, 
čím by sa vlhkosť vnika-
júca zo vzduchu do dreva 
v ňom uzavrela (drevo by 
prestalo dýchať) a časom 
by podľahlo hnilobe.

Plot našich predkov
V duchu týchto zásad sme sa my, potomkovia 
nemecky hovoriacich drevorubačov rozhodli 
vymeniť pletivové oplotenie sídla nášho ob-
čianskeho združenia. Je to kúsok nad kaplnkou 
na Piesku. Toto drevené oplotenie venujeme 
pamiatke našich predkov a preto sme tomuto 
nášmu projektu dali názov „Plot našich pred-
kov“. Prípravné práce sa začali pred 3. rokmi 
a dnes sme v štádiu postupného dokončovania. 
Je to práca, ktorá trvá oveľa dlhšie než posta-
venie plota z prefabrikovaných dielov. Nám to 
však nevadí, je to spoločný projekt komunity: 
nás, potomkov nemecky hovoriacich drevoru-
bačov. Veľmi nás táto práca teší. Nikto z nás 
nie je povolaním drevorubač, no pri práci na 
plote sa myšlienkami vraciame k našim pred-
kom drevorubačom. Súčasťou tohto projektu 
bude postupné osádzanie malých drevených ta-
buliek na jednotlivé šteky plota (na každý štek 
jedna malá tabuľka). A na každej tabuľke bu-
de meno a základné osobné informácie o jed-
nom členovi komunity Holzhackerov, ktorý 
v Malých Karpatoch žil v období pred približ-
ne 100 rokmi. Jednotlivci budú zoskupení po 
rodinách. T.j. ak to bola rodina s 8 deťmi, tak 
spolu budú informácie o nich umiestnené na 
úseku plota s 9 štekmi ( na jednom otec a ma-
ma, na ostatných ich deti). Chceme si takýmto 
spôsobom uctiť pamiatku našich predkov z ce-
lých Malých Karpát. Budeme to robiť postup-
ne, ako budeme mať získané informácie o jed-
notlivých rodinách. Je to projekt, ktorý potrvá 
niekoľko rokov.

Holzhacker či Huncokár
Z úcty k tým členom našej komunity potom-
kov nemecky hovoriacich drevorubačov, kto-
rí označenie Huncokár vnímajú ako nepô-
vodné, umelo odvodené z pôvodného slova 
Holzhacker, nie je v tomto texte používané 
Huncokár, ale slovo Holzhacker. Mne osobne 
slovo Huncokár nevadí, preto ho v bežnej ko-
munikácii často používam. 

Ján GRAUS, predseda 
OZ Potomkovia Huncokárov

Na fotografii: MUDr. Jarmila Hrozáňová, 
členka komunity pri ošetrovaní štiepaného 
plotu spolu s kamarátkou.
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   CUKRÁRENSKÁ VÝROBA 

       ŠTÚROVÁ 59 MODRA
    Ponúkame na objednávky aj voľný
         predaj podľa dennej ponuky:
     dezerty, klasické zákusky, šamrole, 
      sádelníky, rezy, bezlepkové zákusky,
  cheesecake, slané pečivo a klasické torty.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

          Info na www.sladkyden.sk

                

                 „Sladký deň Modra“
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Ďakujeme 
„Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám 
hovorili Božie slovo, dôkladne pozorujte, 
aký bol koniec ich života, a napodobňujte 
ich vieru.“ (List Židom 13,7)

Modra je výnimočná množstvom osobností, 
ktoré tu zanechali svoju stopu. V dnešnej dobe 
máme tendenciu tieto stopy prehliadať, zabú-
dať na hodnoty, ktoré robia svet lepším, pod 
tlakom hektického života sa stávame nevšíma-
vými voči sebe navzájom. Jednou z osobnos-
tí, ktoré zanechali stopu viery, nádeje a lásky 
– nielen v cirkvi, ale aj v spoločnosti, bol Sa-
muel Zoch. Sme vďační Mestu Modra, že aj 
v tomto čase poznačenom a ovplyvnenom krí-
zou, nezabúda na osobnosti, ktoré tu žili a sta-
rostlivosťou o pamätníky a ich okolie pripo-
mína ich stopy.

Jan OSLÍK, zborový farár, Cirkevný 
zbor ECAV na Slovensku Modra

Ľudia z Modry, časť 24.
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý prvý pondelok v mesiaci nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetky-
́m respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Podnikateľka a filantropka 
Lucia Pašková (42)

Stojí za iniciatívou #KtoPomozeSloven-
sku, ktorá počas dvoch mesiacov v najťaž-
šom období pandémie, keď zlyhával štát, 
vyzbierala vyše 1,3 milióna eur na adres-
nú pomoc zdravotníckym zariadeniam. 
Bola v úzkom riadiacom tíme, koordino-
vala dopytový tím z curaproxu, ktorý ko-
munikoval priamo so zdravotníkmi a dis-
tribučný tím. Vypracovala aj systém práce 
s dobrovoľníkmi pri rozvoze – tzv. runner-
mi. rozvážali po celom Slovensku ochran-
né pomôcky lekárom, sestričkám a ďalším 
pracovníkom v prvej línii. „Keď sme zača-
li, na Slovensku sa korona ešte len rozbie-
hala. Videli sme správy z Talianska a zúfa-
lých lekárov, ktorí sa museli rozhodovať, 
koho zachránia. To nás naštartovalo, dali 
sme sa bleskurýchlo dokopy a začali s fun-
draisingom a najmä s distribúciou pomô-
cok.“
rukavice, chirurgické rúška, respirátory, 
operačné čiapky, ochranné štíty, overaly, 
dezinfekčné prostriedky, okuliare, bezkon-
taktné teplomery, germicídne žiariče, čis-
tičky vzduchu – toto všetko chýbalo ne-
mocniciam, ambulanciám, zariadeniam 
sociálnych služieb, záchranárom, lekár-
ňam. „Dnes už je situácia iná - ochranné 
pomôcky sa dajú zohnať pomerne ľahko aj 
za normálne peniaze a riziko nákazy sa vý-

razne znížilo. A tak náš základný zámer po-
minul. Preto sme zastavili zbierku a vyvinu-
li aplikáciu, ktorá umožní adresnú pomoc 
donorov aj bez nášho vstupu. Aplikácia po-
moci bude v dlhodobej správe Nadácie Po-
ntis a každý kto chce pomôcť alebo pomoc 
potrebuje sa môže zaregistrovať na ktopo-
mozeslovensku.sk.“
lucia je bojovníčka, veci robí naplno a s 
otvoreným srdcom. Pri svojich podnikateľ-
ských úspechoch nikdy nezabudla na po-
moc iným. Trend – týždenník o ekonomike 
a podnikaní ju vyhlásil za TOP manažérku 
roka 2019. Pôvodne mala byť učiteľkou – 
vyštudovala angličtinu a nemčinu na Peda-
gogickej fakulte Univerzity Komenského. 
Ale nakoniec si založila firmu a dnes za-
stupuje švajčiarskych profesionálov v úst-
nej hygiene, obľúbenú značku curaprox 
na Slovensku. „Vzdelávania som sa však 
nevzdala. Šírenie osvety o prevencii a sta-
rostlivosti o zuby sa stalo základom môj-
ho podnikania. Zapojila som do nej nielen 
svoj tím, ale aj študentov medicíny. Oni 
majú možnosť zmeniť charakter zubného 
lekárstva tým, že nebudú podceňovať pre-
venciu.“
Modru si rodáčka zo Starej Turej zamilova-
la. Spolu so svojim mužom Mariánom Var-
gom hľadali miesto pre život, kde by mohli 
spokojne a šťastne vyrastať ich deti. „Boli 
sme vo viacerých mestách, ale keď sme na-

šli náš dom v Modre, zamilovali sme sa na 
prvý pohľad. Mali sme trochu obavu, lebo 
Modrania majú povesť uzavretých ľudí, kto-
rí neprijímajú dobre prisťahovalcov. Toto 
sa však vôbec nepotvrdilo - naopak, Mod-
ru vnímame ako svoj domov.“ lucia zača-
la so svojimi filantropickými aktivitami aj 
v našom meste. Prišla s nápadom komunit-
nej chladničky, ktorá sa časom rozrástla na 
špajzu. Každý do nej môže prispieť trvan-
livými potravinami a pomôcť tak rodinám 
v zložitej sociálnej situácii. Je aktívna na 
škole svojich dcér Matildy a Maríny – za-
financovala stromy v rámci projektu Biod-
iverzita do škôl a podporila projekt zave-
denia triedenia odpadov na ZŠ Vajanského.
 Zuzana TICHÁ
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Huncokárske 

slávnosti na Piesku
Tradičné huncokárske slávnosti sa budú 
konať v termíne 17. až 19. júla na Zo-
chovej chate-Piesku. Mesto Modra vás 
pozýva na sobotný program, ktorého 
súčasťou budú tvorivé workshopy, pre-
chádzka po novom náučnom chodníku 
lesy Malých Karpát, huncokárska tú-
rička so sprievodkyňou Martinou Kľú-
čikovou. OZ huncokári na Piesku pri-
víta od piatka do nedele skupiny Arion 
z Pezinka, skupinu Belasí, Pekaringo 
a ďalších. Občianske združenie Potom-
kovia huncokárov organizuje rovnako 
ako v minulom roku Stretnutie potom-
kov huncokárov. Okrem uvedeného ča-
kajú na návštevníkov ďalšie zaujímavé 
sprievodné aktivity. Prijmite pozvanie 
a strávte príjemné dni v lone malokar-
patskej prírody. (red)
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Ako malí školáci zvládli obdobie koronakrízy
Keď sme 11. marca zostali doma, lebo zatvorili školy, vyzeralo to na 
neplánované kratšie prázdniny. Celkom sme sa potešili, ale keď sa 
začali naplno uplatňovať všetky zdravotné a hygienické opatrenia, 
ktoré nás takpovediac obmedzili na slobode, nebolo to vždy ľahké.

Školské vyučovanie sa prenies-
lo do našich domov, izieb a pro-
stredníctvom počítačov, tabletov 
a mobilov sme sa začali vzdelá-
vať na diaľku. My učitelia sme 
nekonečné hodiny strávili pri 
príprave takejto formy vzdelá-
vania, na internete prehľadali 
množstvo pedagogického aj ne-

pedagogického materiálu, aby 
sme čo najlepšie sprostredkovali 
deťom preberané učivo. Neľah-
kú úlohu mali aj rodičia, ktorí sa 
museli naplno zapojiť do tohto 
procesu a stálo ich to veľa síl a aj 
nervov. O to väčšiu radosť sme 
mali, keď nám začali deti po-
sielať správy a fotky, že okrem 

školských povinnos-
tí sa venovali a nauči-
li mnohému peknému 
a užitočnému. Moje 
štvrtáčky sa pustili do 
varenia, šitia, vyšíva-
nia, či háčkovania. Po-
máhali v záhradkách, 
naplno sa starali o svo-
jich zvieracích miláči-
kov. chlapci a nielen 
oni, vysadli na bicyk-
le alebo po vlastných, 
hor sa poznávať Malé 
Karpaty. Z mnohých sa 
stali malí kutilovia a za 
pomoci otcov, či ded-
kov zmajstrovali moto-
káru, búdu pre psa ale-
bo super tajný bunker. 
Veľa z nich trávilo ve-
čery hraním spoločen-
ských hier s rodičmi 
alebo čítaním kníh.
Teraz, keď sme sa už 
vrátili do škôl, sme na 
seba hrdí, koľko sme toho doká-
zali a lepšie sme si uvedomili, čo 
je v živote dôležité. 

Mária LIŠKOVÁ, 
triedna učiteľka a žiaci 

4. roč. ZŠ Vajanského

Muž, ktorý staval z kameňa
Za Igorom Tučekom...
Ak chceme poznať skutočné kvality charakteru ľudského jedinca, musíme mať 
možnosť sledovať jeho konanie počas plynutia mnohých rokov. Ak jeho počínanie 
je zbavené akéhokoľvek sebectva, ak myšlienka, ktorá ho poháňa je istotne šľachet-
nou, ak je úplne isté, že postráda akúkoľvek vidinu prospechu a ak popritom zane-
chá zreteľnú stopu, tak sme nesporne mali tú česť stretnúť výnimočného človeka, 
napísal francúzsky spisovateľ Jean Giono.

Tento citát mi zišiel na um pri spomienke na 
igora Tučeka, ktorého jedného dňa privie-
dol pracovať pre mesto Matej Kratochvíľa. 
Poznal som igora ako nezávislého človeka 
plného rozporov, raz ako tajomného muža 
v čiernom baloniaku s klobúkom na hlave, 
inokedy ako Kocúra Mariána Polonské-
ho sedávajúceho na hradbách jeho atelié-
ru. igor bol jednoducho muž tisícich tvárí, 
bonviván a pustovník v jednom tele. Člo-
vek, ktorého ste mali možnosť stretnúť na 
neuveriteľných miestach, kde si dal s va-
mi cigaretku a stratil sa v krajine. Práve 
krajina bola igorovým domovom, v nej bol 
šťastný a slobodný. Marián Polonský vra-
vieval, že igor vie urobiť všetko, čo chytí 
do rúk. Pod jeho rukami ožívala a získava-
la dušu aj tvrdá modranská žula. Nie ná-

hodou spomínam modranskú žulu, tú igor 
dokonale poznal, vedel sa s ňou dôver-
ne porozprávať a pohrať. Bol dokonalým 
majstrom ovládajúcim kumšt, nebeským 
kamenárom, ktorý ako keby dostal do vien-
ka schopnosť a talent vyčarovať z kameňa 
starodávne múry, kamenice, vinohradníc-
ke búdy, studne, božie muky, či zastave-
nia kalvárie. Túto prácu bral veľmi vážne 
a zodpovedne, tak ako kedysi naši predko-
via. Málokto z profesionálov dokázal opra-
viť staré hradby a múry tak ako igor, mož-
no práve preto túto prácu robil najradšej 
sám. Pod igorovými rukami múry doslova 
spievali. igor sa s kameňom doslova roz-
prával a skladal zdanlivo nespojiteľné kusy 
do zmysluplného celku. 
igor bol samotárom medzi nami, žil vo 

svojom dome medzi vinohradmi ako ro-
binson. Prichádzal medzi ľudí skromne 
a pokorne s cieľom niečo vytvoriť. Má-
lokto z nás zanechá po sebe toľko roboty 
ako ty, igor. Keď si nás opustil, kvitli na 
modranských kameniciach drobné modré 
kosatce - ľalie poľné. Vraví sa, že sú ne-
beskými kvetmi, teba, igor, sprevádzali na 
poslednej ceste. Budeš nám chýbať!

Juraj PETRAKOVIČ
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Opäť v školách
Prvý jún nebol iba Medzinárodným sviatkom detí. Tento 
deň sa stal po troch mesiacoch domácej karantény a diš-
tančnej výučby aj prvým školským dňom po pandémii ko-
ronavírusu. Ranný hygienický filter zvládli deti v našich 
školách úspešne a bez problémov. Navštívili sme Základ-
nú školu Vajanského, susediacu Základnú školu Ľ. Štúra 
a Spojenú školu Pezinok, pracovisko v Modre.

MDD otvoril po troch 
mesiacoch brány škôl

Deti sa na svojich kamarátov 
a panie učiteľky úprimne te-
šili. Po odovzdaní vyplnené-
ho tlačiva o bezinfekčnosti, 
zmeraní telesnej teploty a hy-
giene rúk putovali na vyučo-
vanie do predpripravených 
tried. Návrat detí prebehol, 
podľa vyjadrení viacerých 
učiteľov, bez problémov. Na-
ozaj sa každý na každého te-
šil. Prvý spoločný deň, deň 
detí, trávili žiaci spoločnými 
hrami a rozhovormi. Po takej 
dlhej dobe si isto mali čo po-
vedať. V rámci prvých uvoľ-
ňovaní opatrení nastupova-
li do škôl deti 1. – 5. ročníka 
ZŠ a deti materských škôl. 
„Hneď od druhého dňa sme 
sa snažili postupne nabehnúť 
na školský režim a rozbehnúť 
naše mozgové bunky. Bez roz-
vrhu, úloh a povinností pracu-
jeme na utvrdzovaní a precvi-
čovaní získaných vedomostí 
a poznatkov. Pracujeme v tí-
moch, uvažujeme, rozmýšľa-
me logicky, veľa športujeme 
a hýbeme sa. Staviame mode-
ly Lego Dacta, spíkujeme po 

anglicky, veľa čítame, 
maľujeme a hlavne sa 
tešíme zo spoločnosti 
spolužiakov. Naše dni 
fotíme a zverejňujeme 
na webe školy – www.
zsvajanskeho.edupage.
org“, s nadšením ho-
vorí riaditeľka ZŠ Va-
janského Marcela Pe-
chová. 
 

Letné školy 
plné tvorivosti 

a hravosti
Jednou zo súčastí opat-
rení Ministerstva škol-
stva, vedy a výsku-
mu je otváranie letných škôl 
pre žiakov. Táto forma nie je 
identická s klasickou výučbou 
a nemá byť ani jej náhradou. 
Je organizovaná výhradne na 
báze dobrovoľnosti s cieľom 
poskytnutia zmysluplného 
využitia voľného času dieťa-
ťa počas leta. letná škola by 
mala zahŕňať výučbu zážit-
kovou formou a teda formou 
tvorivého aj hravého učenia. 
Základná škola Vajanského 
v Modre ponúka svojim žia-
kom možnosť stráviť posled-

ný týždeň prázdnin v letnej 
škole. „V troch skupinách (1.-
3. ročník, 4.-6. ročník a 7.-9. 
ročník) budeme spolu s uči-
teľmi študovať, tvoriť, bádať, 
športovať a hlavne sa dobre 
zabávať. Spolu s Amavet klu-
bom máme pripravenú hip-
-hopovú školu, tvorivý projek-
tový workshop, pátraciu hru 
s GPS po historickej Modre či 
športovú olympiádu. Svoje ve-
decké predpoklady si overíte 

zaujímavými pokusmi z fyzi-
ky a chémie. Ďalšie aktivity si 
nechávame ako prekvapenie. 
Všetkých absolventov Letnej 
školy čaká odmena“, prezrá-
dza Marcela Pechová.
Termín: 24. - 28. 8. 2020, 
denne od 8.00 do 15.00 hod., 
možnosť stravovania v škol-
skej jedálni. Prihlasovanie: 
u triedneho učiteľa alebo ma-
ilom na zipctres@zsvajmo.
edu.sk. Jana KUCHTOVÁ
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Príďte si zapumpovať v Bike parku Zochova Chata
V sobotu 13. júna otvoril predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraj Droba spoločne s primátorom Modry Jura-
jom Petrakovičom a slovenským reprezentantom v horskej 
cyklistike v zjazdových disciplínach Filipom Polcom štvrtú 
pumptrackovú sezónu v Bike parku na Zochovej chate-Piesku.

„Teším sa z pumptracku, je to 
krásny príklad spolupráce me-
dzi BSK, mestom Modra a Fi-
lipom Polcom ako prevádzko-
vateľom areálu. Som rád, že sa 

pumptrack teší popularite a to 
nielen domácich, ale aj zahra-
ničných návštevníkov”, uvie-
dol župan J. Droba a zároveň 
poďakoval za túto spoluprácu. 

Prvých športuchtivých uvítal aj 
modranský primátor Juraj Pet-
rakovič, ktorý v úvode krátko 
predstavil lokalitu Piesok, rea-
lizované a plánované projekty 
a vyjadril presvedčenie, že dnes 
možno povedať, že sa Zochova 
chata znova stáva turistickou 
destináciou a prežíva návrat ku 
svojim koreňom. Zochova cha-
ta a Piesok boli v minulosti vy-
hľadávané turistické a rekreač-
né miesta. Aj filip Polc vyjadril 
potešenie: „Som rád, že prišli 
aj tí najmenší. Pripomína mi to 
časy, keď som ja začínal. Po-
pularita pumptracku dnes stú-
pa. Ak sa budete snažiť, môžete 
sa stať aj majstrom sveta. Sem 
môžete chodiť trénovať, je tu 
krásne prostredie a verím, že sa 
areál bude rozvíjať. Ani z Brati-
slavy to nie je ďaleko.” Pozití-
va vidí v progrese najmä u tých, 
ktorí navštevujú preteky častej-
šie. Vďaka tréningom sa isto-

ta a aj rýchlosť zväčšujú. To si 
však vyžaduje hodiny trénova-
nia a tomu sa môžete venovať 
práve na Zochove chate-Piesku 
v Bike parku. Areál pumptracku 
je verejnosti prístupný celoroč-
ne, v letnom čase 8.00 - 20.00 
h a v zime 8.00 - 18.00 h. Ne-
zabudnite na vhodnú ochrannú 
výbavu, najmä prilbu, cyklistic-
ké ochranné rukavice, chrániče 
nôh a rúk. (jk)
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Spomienka
Čas plynie ako tichej rieky prúd ,kto 
Vás mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 18. 
2. 2020 sme si pripomenuli 32 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý Pavol hýll 
a zároveň 15. 6. 2020 uplynulo smutné 
15. výročie od odchodu našej drahej ireny hýllovej. S láskou spo-
mínajú deti s rodinami.

Nezabudneme Robko
Tak si miloval život a s nami chcel si byť, ale osud 
bol krutý a nenechal ťa žiť. Odišiel si tíško, ako 
odchádza deň, v našich srdciach zostala spomien-
ka len. Zbohom nestihol si povedať, len žiaľ v srd-
ciach nás všetkých zanechať! Spi sladko, drahý náš 

robko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každučký 
deň. Že čas žiaľ zahojí, to je len veľký klam, čím ďalej ubieha, tým 
viac chýbaš nám!
So smútkom v srdci si dňa 29. júna 2020 pripomíname piate výro-
čie, kedy nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, švagor a strýko 
robko Petráš. S láskou spomínajú rodičia, sestra a brat s rodinami. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme!

Tichá spomienka
Čas plynie a nevráti, čo osud vzal, zostali krásne 
spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 29. 6. uplynie 5 ro-
kov, kedy nás vo veku 64 rokov opustil manžel, 
otec, dedeček Juraj Urland. Ak ste ho poznali, spo-
meňte si naňho s nami. Smútiaca rodina.

Spomienka 
Čas plynie ako prúd rieky. Kto Ťa mal rád, nevie 
zabudnúť. Dňa 1. júna 2020 sme si pripomenuli ne-
dožité 100. narodeniny Štefana rarigu. Kto ste ho 
poznali ako dlhoročného učiteľa v autoškole, kole-
gu, priateľa, suseda či známeho, venujte mu tichú 
spomienku. S úctou a láskou spomína syn igor s rodinou.

Spomienka
Už uplynuli tri roky, čo nás navždy opustila na-
ša milovaná mamina, babka, prababka a príbuzná 
Ľudmila Ulrichová. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Dcéra Ľubica s rodinami.

Tichá spomienka
Dňa 10. júna uplynulo dlhých 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko Karol Mesík. S úctou a láskou spomí-
najú manželka, deti s rodinami, vnúčatá a pravnú-
čatá. Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Sprostredkujeme profesionálne
predaj Vašej nehnuteľnosti

ing. Milan Kľúčik
realitný maklér

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

*

«

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

Predávate 
nehnuteľnosť?
Nájdeme vám kupcu!

byty
pozemky
rodinné domy

Peter Bilský
realitný maklér

0907 896 619
p.bilsky@directreal.sk

Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       
      0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária

STÁLE SA HĽADÁ DYGERČEK! 
Prosím, pomôžte nám

ho nájsť! 

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

byť aj v okolitých
obciach.

Je bielo-tmavošedej farby. 

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

● poistenie auta
● osôb
● majetku
● firmy
● poradenstvo

Ing. Denisa Albertovičová
manažér poistenia

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

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

903 01 Senec

25 rokov pre Vás

Riadková inzercia
 z Masáže - Michal Bednarov-

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

 z Prenájom billboardu v Pezin-

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

 z Doučujem matematiku na ii. 
stupeň ZŠ. Tel.: 0908 43 55 88
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Modranská umelecká škola obnovila vyučovanie
I keď ku koncu školského roka, no predsa. Aj modranská Základná umelecká škola 
si prešla neľahkým obdobím Covid-19. Po viac než troch mesiacoch sa mladí nádejní 
umelci vracajú do školy. ZUŠ Modra zastrešuje hudobný, tanečný, výtvarný a literár-
no-dramatický odbor. 

Napriek karanténe 
sa mladí umelci činili

Ako prežili uplynulé týždne pedagógovia 
sme sa informovali u riaditeľky lýdie cibu-
lovej. „Obdobie fyzického odlúčenia je pri 
umeleckom vyučovaní obzvlášť náročná situ-
ácia. Fyzicky aj psychicky náročné vyučovanie 
na diaľku však pedagógovia zvládli výborne. 
Mnohí z nich si rozšírili svoje vedomosti v ob-
lasti komunikačných technológií a využívali 
ich pri vyučovaní. Každý pedagóg sa prispô-
sobil možnostiam svojich žiakov. Na mieste je 
vďačnosť za všetky technologické možnosti“, 
uviedla. Výučba prebiehala výhradne online 
dištančnou formou. Učitelia využívali plat-
formy Zoom, messenger, WhatsApp, Skype 

a žiaci zasielali svojim pedagógom nahrávky 
svojich aktivít. Tie následne pedagógovia vy-
hodnocovali a pripojili ďalšie pokyny k práci. 
„Z nahrávok detí, ktoré nás takto pozvali do 
svojich domovov sme tvorili tzv. koncerty na 
diaľku. Týmto si zároveň dovoľujem pozvať 
širokú verejnosť na online absolventský kon-
cert žiakov končiacich hudobný odbor ZUŠ 
v Modre, ktorý bude zverejnený posledný júno-
vý týždeň na našej web stránke www.zusmod-
ra.sk“, pozýva riaditeľka ZUŠ v Modre. Žia-
ci výtvarného odboru sa rovnako učili online 
dištančnou formou. To, ako prežívali obdobie 
karantény vo svojich domovoch, zaznamenali 
vo výtvarných prácach, ktoré je možné si pre-
zrieť vo virtuálnej prehliadke na spomenutom 
webe školy. 

Prijímačky a ďalší 
školský rok so ZUŠ-kou

K najbližším aktivitám školy určite patria pri-
jímacie talentové skúšky, ktoré sa vo všetkých 
odboroch budú konať 26. augusta 2020 v ča-
se od 14.00 do 17.00 hod v priestoroch ško-
ly. Počas letných prázdnin sa ZUŠ zúčastní 15. 
8. na festivale hudba Modre, kde sa o 16.00 
naši žiaci hudobného odboru zahrajú na už 
tradičnom Malom koncerte veľkých nádejí. 
Ďalej sa v dňoch 16. až 21. 8. budú v budo-
ve ZUŠ konať Majstrovské kurzy vyšehrad-
skej štvorky, kde pod vedením významných 
umeleckých lektorov prebehnú verejné otvo-
rené hodiny účastníkov kurzov z celého sveta. 
Súčasťou podujatia budú koncerty na nádvo-
rí ZUŠ a v hoteli Sebastian prístupné širokej 

verejnosti. Začiatok nasledovného školského 
roka už približuje riaditeľka lýdia cibulová: 
„Septembrové slávnostné otvorenie školského 
roka v Starej radnici sa ponesie v duchu osláv 
70. výročia založenia ZUŠ Modra. Sprievod-
ným podujatím bude výstava prác žiakov vý-
tvarného odboru. V októbri srdečne pozývame 
na Galakoncert pri príležitosti tohto výročia 
a november prinesie už tradičné významné ce-
loštátne umelecké podujatie, ktoré naša ZUŠ 
organizuje a to Violončelovú jeseň. Mladí vio-

lončelisti z celého Slovenska prídu k nám do 
Modry, aby si odovzdali interpretačné skúse-
nosti a zdravo si zasúťažili“. Držíme deťom 
a pedagógom modranskej umeleckej školy 
palce. Jana KUCHTOVÁ

Na fotografii: Aj takéto dielka vznikali pod 
rukami šikovných žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ v Modre.

Tohtoročné hody na Kráľovej 
Svätodušné sviatky pripad-
li v tomto roku na 31. mája a 1. 
júna a svätili sa zo všeobecne 
známych dôvodov v tichosti kos-
tolov. Z tých istých dôvodov sa 
nekonalo ani Kráľovské hodova-
nie, ktoré je už roky ich súčasťou. 
Za ten čas si našlo svojich priaz-
nivcov a je vítaným spestrením 
života na Kráľovej.
V rámci možností a v tom čase 
platných opatrení sa na svätoduš-
nú nedeľu 31. júna v podvečer 
uskutočnilo v evanjelickom kos-
tole na Kráľovej podujatie Ve-

ni creator Spiritus: Príď, Duchu 
Svätý. hudbou a slovom pripo-
menulo nielen duchovný rozmer 
týchto sviatkov, ale aj situáciu 
spôsobenú šírením koronavírusu 
covid-19 a vplyv tejto situácie 
na ľudí. hlavnými účinkujúcimi 
bola Doc. Sidonia horňanová, 
zborová farárka-seniorka v Mod-
re-Kráľovej s duchovnými vstup-
mi a lenka lennerová, ktorá 
prispela svojou výbornou hrou na 
organ. Skladby, ktoré prednies-
la, priblížila prítomným aj sprie-
vodným slovom. Na podujatí vy-
stúpili aj Janka Dudová ružek 
a Katka Macková.
 Božena UHERČÍKOVÁ
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Letná čitáreň plná príbehov
Mestská knižnica v Modre otvorí počas letných prázdnin 
aj svoje vonkajšie priestory záhrady pri kultúrnom dome. 
Každý štvrtok bude pre vás pripravený zaujímavý program, 
dobré knihy a časopisy. Ponúkneme vám šálku vynikajúcej 
kávy od modranskej pražiarne Ebenica Coffee alebo domá-
cu limonádu. Sezóna v čitárni začína 2. júla s prevádzkou 
od 10.00 do 18.00 h. 

V tento deň začína cyklus pod-
ujatí pre všetky vekové ka-
tegórie. Každé štvrtkové letné 
dopoludnie vás pozývame na 
workshopy pre rodiny s deťmi, 
prezentáciu, čítanie a podve-
čer na divadelné predstavenia 
pre deti. Čitáreň je k dispo-
zícii pre všetkých návštevní-
kov, nielen pre členov mest-
skej knižnice. Je to je priestor 
pre všetkých, ktorí majú záu-
jem využívať ju aj na komu-
nitné stretnutia, hlasné čítanie, 
tematické diskusie a na všet-

ky podujatia, ktoré prepájajú 
umenie a literatúru. V prípade, 
že by ste mali záujem využiť 
tento priestor a zorganizovať 
si v čitárni komunitné stretnu-
tie, kontaktujte nás na tel. čís-
lach 033/5586623, 0910 999 
793 alebo na e-mailovej adrese 
kniznica@kcmodra.sk.

A čo sme pre vás na mesiac júl 
pripravili?
• 2. júla o 10.00, Kvety 
v knižnici - workshop/17.00 – 
Ohňostroj pre deduška (pred-

stavenie platformy EDUdrama) 
• 9. júla o 10.00, Veselé sa-
mohlásky – predstavenie pre 
deti v podaní Ľ. Mihálikovej 
a bábkoherečky Z. Polonskej
17.00 Môj strakatý smiech ale-
bo ako som sa stal silným - 
predstavenie pre rodiny s deť-
mi v podaní bábkoherca lukáša 
Tandaru a workshop s Osmijan-
kom, n.o.
• 16. júla o 9.00, fenomén ká-
va – prednáška o káve spoje-

ná s ochutnávkou – prezentá-
cia spoločnosti Ebenica coffee 
s.r.o
17.00 Kohútik červený strmie-
nok - bábková rozprávka v po-
daní Zuzany Polonskej a rená-
ty Kišoňovej
• 23. júla o 10.00, Tvorivé diel-
ne na motívy hlbokomorských 
rozprávok, Obrázky z farebné-
ho piesku
• 30. júla 10.00 – 18.00, letný 
knižničný predajný antikvariát
V prípade nepriaznivého po-
časia sa program presúva do 
priestorov kultúrneho domu. 
Zmena programu vyhradená. 
Podujatia v letnej čitárni z ve-
rejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. Podrobný 
program nájdete na našej web-
stránke www.kcmodra.sk ale-
bo na fB Kultúrneho centra 
Modra.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Letné kino pod hviezdami v radnici
Už každoročne Kino Mier v spolupráci s Kultúrnym centrom 
vždy každú augustovú stredu pripravujú obľúbené letné pre-
mietania pod hviezdnou oblohou. Tento rok sme sa rozhodli 
rozšíriť ponuku na nádvorí historickej radnice. Čaká na vás 
deväť letných filmových večerov počas oboch letných mesia-
cov, júla a augusta, vždy v stredu o 21.00h. 

1.7., Str, 21.00, Sviňa
r: M. Čengel Solčanská, r. 
Biermann, Sr 2020, triler, 
98min, OV, 15+
Nezabiješ, nezosmilníš, nepo-
kradneš. film Sviňa bol nakrú-
tený na základe rovnomenného 
knižného bestselleru spisova-
teľa Arpáda Soltésza. Odohrá-
va sa vo svete vysokej politiky, 
mafie bielych golierov, 
organizovaného zloči-
nu, obchodu s bielym 
mäsom a veľkých pe-
ňazí.

8.7., Str, 21.00, Kolónia
r: florian Gallenber-
ger, Nem, fra, lux 
2015, dráma, 110min, 
ČD, 12+
film Kolónia Oscarom 
oceneného režiséra flo-
riana Gallenbergera je 

dráma inšpirovaná skutočnými 
udalosťami. V kolónii Dignidad 
dochádzalo k mučeniu Pinoche-
tových odporcov a k sexuálne-
mu zneužívaniu detí. 

15.7., Str, 21.00, Café Society
r: Woody Allen, USA 2016, 
komédia, romantický, 96min, 
ČT, 12+

Woody Allen sa filmom café 
Society ponoril do sveta holly-
woodskej smotánky a gangster-
ského nočného života New yor-
ku tridsiatych rokov. Allenovo 
scenáristické i režisérske ume-
nie doplňuje hviezdna herecká 
zostava.

22.7., Str, 21.00, Lady Bird
r: Greta Gerwig, USA 2017, 
dráma, 94min, ČD, 12+
lady Bird je neobyčajný príbeh 
o obyčajnom dospievaní diev-
čaťa, ktorá zúfalo hľadá to, čo 
všetci ostatní – chlapca a zmy-
sel života. film patrí medzi naj-

lepšie filmy roka 2017 a hereč-
ka Saoirse ronan za svoj výkon 
získala Zlatý glóbus.

29.7., Str, 21.00, Hovory S TGM
r: Jakub Červenka, Čr 2018, 
historický, 80min, OV, 12+
Jan Budař ako Karel Čapek 
a Martin huba ako T. G. Ma-
saryk excelujú v príbehu jedné-
ho z najslávnejších rozhovorov 
našej histórie. Stret dvoch veli-
kánov z rôznych generácií má 
výbušný potenciál, hoci ich je-
dinou zbraňou sú vychádzkové 
palice a slová.

Vstupné na premietanie: 2€, 
organizátor: Kc – Kino Mier 
Modra, zmena vyhradená. SD 

– slovenský dabing, 
ČD – český dabing, 
ST – slovenské titul-
ky, ČT – české titulky, 
OV – originálna verzia, 
12+ – odporúčaná prí-
stupnosť. Modernizá-
ciu a digitalizáciu kina 
Mier finančne podporil 
Audiovizuálny fond. 
Uvádzanie filmov fi-
nančne podporuje Au-
diovizuálny fond. 

(rz)
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Kultúrne leto v radnici - júl 2020
Pripravili sme pre vás prehľad kultúrnych podujatí, ktorými si môžete spríjem-
niť letné mesiace v Modre. Niektoré sú z dielne Kultúrneho centra, iné pripravili 
miestne združenia a spolky. Centrom diania bude tento rok nádvorie historickej 
radnice (Štúrova ul. 54).

Miesto konania podujatí: nádvorie histo-
rickej radnice v Modre na Štúrova 54 (ak 
nie je uvedené inak).

3. 7., 18.00 h: DH Grinavanka
Je to až neuveriteľné, ale dychová hudba 
Grinavanka nepretržite funguje už 95 ro-
kov. Jej vznik sa oficiálne datuje od roku 
1921, odkedy aktívne pôsobí v meste Pez-
inok. Od roku 2012 je umelecký vedúcim 
a kapelníkom Peter feder, ktorý s Grina-
vankou nacvičil nový náročnejší repertoár, 
čím kapela získala väčšiu popularitu nie-
len doma ale aj v zahraničí. 
organizátor: Kc Modra

7. 7., 20.00 h: Domáci zber vol.1, Jano 
Ponka Duban a priatelia 
Čo sa na domácej hudobnej scéne za po-
sledné roky urodilo? Prinášame vám výber 

z toho najlepšieho v podaní modranských 
kapiel alebo kapiel z blízkeho okolia. Kaž-
dý utorok počas mesiacov júl-august na 
nádvorí hist. radnice. 
Gitarista, spevák, skladateľ z Modry – 
Jano „Ponka“ Duban pôsobil ako leader 
v skupine Stará jedáleň. Stvárnil aj hlavnú 
postavu vo filme Juraja Bindzára - Okres-
né blues. Je autorom hudby na poéziu 
charlesa Baudelairea, langstona hughe-
sa, charlesa Bukowského a ďalších.
organizátor: Kc Modra

10. 7., 20.00 h: Sitra Achra, koncert
Skupina Sitra Achra vznikla v Bratislave 
na jar roku 2006. Erich „Boboš“ Procház-
ka oslovil dlhoročných spoluhráčov igora 
„Ajdži“ Saba a Pištu lengyela a vzniklo 
základné trio skupiny. repertoár tvori-
li bluesové „štandardy“, ktoré ale veľmi 
rýchlo zmenili pôvodnú podobu a tiež za 
pomoci Oskara rózsu vznikali moderné, 
niekedy až bizarné verzie starých šlágrov. 
Zostava sa rozšírila o basgitaristu Martina 

Gašpara a klávesáka Martina Wittgrube-
ra, čím sa vlastne skompletizovala kapela, 
ktorá hrala aj s Janou Kirschner a mnohý-
mi ďalšími. Kapela pripravuje aj nové cD 
a snáď zopár skladieb ponúkne aj modran-
skému publiku.
organizátor: Kc Modra

11. 7., 13.00 – 22.00 h: Vitis Aurea 2020
Jubilejný 20. ročník prestížnej výstavy 
s bohatým kultúrnym programom 
organizátor: Spolok Vincúr, Kc Modra, 
Mesto Modra, www.vincur.sk

14.7., 20.00 h: Domáci zber vol.2, Braj-
gel
„Poézia je, keď emócia našla svoju myš-
lienku a myšlienka našla slová.“ V tej-
to definícii poézie od básnika roberta 
frosta nachádza Brajgel analógiu k cha-

rakteristike svojej hudobnej tvorby. Je 
to kapela s poéziou v mozgu. Brajgel je 
rezidentom v Pezinku a Modre, kde sa 
okrem pravidelného koncertovania všet-
ci členovia aktívne podieľajú na organi-
zovaní občianskeho a kultúrneho života. 
V marci 2017 vydala kapela debutový 
eponymný album Brajgel. Takisto chys-
tajú niečo nové... nechajme sa prekvapiť.
organizátor: Kc Modra

17. – 19. 7.: Huncokárske hody
Tretí júlový víkend si v miestnej časti 
Modra - Piesok pripomenieme históriu 
huncokárov – horských ľudí, ktorí žili 
v tamojších lesoch od polovice 18. sto-
ročia.
miesto: areál Penzióna huncokár v Mod-
re – Piesku
organizátori: Penzión huncokár, O.Z. 
huncokári na Piesku, Modranský turis-
tický spolok, Mesto Modra

18. 7., 21.00 h: Don Quijote - divadlo

Slávny príbeh španielskeho spisovateľa 
Miguela cervantesa o rytierovi smutnej 
postavy a jeho vernom sluhovi vám pred-
staví kabaretná, nemenej slávna a neme-
nej smutná dvojica – Jakub Nvota a Ka-
mil Žiška. Tí, čo ste túto geniálnu knihu 
a literárnu perlu o potulnom rytierstve 
nedočítali, a to sme skoro všetci, ste ví-
taní. inscenácia je uvádzaná s rekvizita-
mi a spevmi, avšak bez španielskych ti-
tulkov. 
organizátor: Kc Modra, vstupné: 7€ 
(pred predstavením)

19. 7., 19.00 h: Gitarový koncert 
letný večerný koncert klasickej gitary. 
V programe sa predstaví Karol Samuel-
čík (klasická gitara/SK), cracow Guitar 
Quartet (Pl)
miesto: Nemecký evanjelický kostol, or-
ganizátor: Kc Modra, EcAV Modra 

21. 7., 20.00 h: Domáci zber vol. 3/ He-
admovers 
Nadžánrový neo-soul hudobný projekt, 

ktorý v sebe spája prvky žánrov jazz, 
funk, r´n´b a soul. repertoár projektu 
pozostáva z originálnej tvorby, známych 
jazzových štandardov, či populárnych 
skladieb súčasnosti ladených do neo-so-
ulového šatu. hudobný projekt vznikol 
v roku 2014 spojením mladých, talento-
vaných, ambicióznych hudobníkov, ktorí 
si kladú za cieľ poslucháčov svojou hud-
bou predovšetkým uvoľniť.
organizátor: Kc Modra

24. – 26. 7. Zvuk for Modra
Medzinárodný hudobný jazz - fusion fes-
tival prinesie do nášho mesta svieže, hra-
vé a súčasné zvuky jazzu a ďalších hu-
dobných žánrov. 
miesto: Nemecký evanjelický kostol, ná-
dvorie hist. radnice, cuvée Modra
organizátor: OZ Spectaculum, www.
zvukformodra.sk

25. 7., 13.00 – 22.00 h: Deň modranských 
pivníc 2020
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41 vinárstiev, 500 vín na ochutnanie, ka-
menné pivnice, historické vinohradnícke 
domy, pozoruhodné vinohradnícke dvory, 
regionálna gastronómia, toto všetko vám 
ponúka putovanie po modranských pivni-
ciach.
organizátor: OZ Víno z Modry, www.
modranskepivnice.sk 

25. 7., 19.00 h: Organový festival v Mod-
re 2020 - VII. ročník medzinárodného fes-
tivalu 
miesto: Evanjelický kostol Modra-Kráľo-
vá, organizátori: Bachova spoločnosť na 
Slovensku, Mesto Modra

28. 7., 20.00 h: Domáci zber vol. 4, Pii 
Jem a Orchester Worchester

Moja mama sa má fasa, Ťuťurap, chip-
sy Dajsi, Batman, Maratón Párty, Želez-
ný muž a desiatky ďalších megahitov vrá-
tane coververzií ešte väčších megahitov 
iných kapiel zaznejú opäť aj v Modre. 
Uvidíme čím nás Pii Jem a ich priatelia 
prekvapia tentoraz.
organizátor: Kc Modra

31.7. 21.00 h: Le Payaco, koncert
Kapelu založili v roku 1996 štyria kama-
ráti a spolužiaci. V Bratislave sa rýchlo 
stali jednou z najvyhľadávanejších kapiel 
a postupne aj pravidelnými účinkujúcimi 
a headlinermi na najväčších slovenských 
festivaloch. Vydali šesť albumov a nie-
koľko veľmi úspešných singlov. Pesničky 
ako Sadni si mi na kolená, Ochorel som 
smútkom belasým, alebo Dobrý večer 
priatelia doslova zľudoveli. Prednedáv-
nom vyšiel kapele šiesty, veľmi vydarený 
album Pohybliví v nehybnom. Zahrajú aj 
z neho a sľubujú parádny hudobný záži-
tok!
organizátor: Kc Modra, vstupné: 10€ 
(pred koncertom)
Zmena programu vyhradená! 

Všetky aktuálne informácie na www.

kcmodra.sk, alebo na fB. V súvislosti 
s opatreniami kvôli šíreniu pandémie ko-
ronavírusu je kapacita podujatí Kultúrne-
ho leta – leta v radnici 2020 obmedzená. 
Prosíme dodržujte všetky platné hygie-
nické nariadenia a usmernenia organizá-
torov www.korona.gov.sk. Ďakujeme, že 
ste zodpovední a tešíme sa na nezabud-
nuteľné leto spolu s vami! Veríme, že si 
Kultúrne leto v radnici 2020 zamilujete.
 Ján SKLENÁR, KC Modra

Na fotografiách (zľava): Známa dycho-
vá hudba Grinavanka; modranský hudob-
ník Jano Ponka Duban; domáca skupina 
Brajgel; skupina Le Payaco a divadelné 
predstavenie Don Quijote v podaní Jaku-
ba Nvotu a Kamila Žišku.

VITIS AUREA 
MODRA 2020

20. ROČNÍK
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA VÍN
A VEREJNÁ OCHUTNÁVKA

11. JÚL
NÁDVORIE
HISTORICKEJ RADNICE

PROGRAM
SOBOTA | 11. JÚL 13:00 - 22:00 OCHUTNÁVKA

 16:00 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
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Zvuk for Modra
Koncom júla sa už druhýkrát stanú jedinečné modranské priesto-
ry dejiskom mestského hudobného festivalu Zvuk for Modra. Od 
24. do 26. júla nádvorie historickej radnice, sakrálne priestory 
Nemeckého evanjelického kostola a kaviareň Cuvée ožijú Zvuk-
mi (nielen) jazzu. V Modre sme objavili malebné slovenské mesto 
odlišujúce sa atmosférou, históriou, priestorom a celkovo svojím 
Geniom loci. Mesto, do ktorého hudba proste patrí.

Výnimočná česká klaviristka, 
skladateľka, aranžérka a produ-
centka Beata hlavenková predsta-
ví svoju novú nahrávku s poetic-
kým názvom Sně. Po prvýkrát vo 
svojej kariére sa zhostí role spe-
váčky a jej hudobným spoluhrá-
čom bude trubkár Oskar Török. 
Za doprovodu kapely spoločne 
predstavia kolekciu skladieb s 

osobitým rukopisom a jemným 
ženským pôvabom. Česko-bielo-
ruské duo Zabelov Group prinesie 
jazz, ktorý jazzom úplne nie je. 
festival sa snaží tento rok dať 
čo najviac priestoru slovenským 
projektom a tým podporiť a kul-
tivovať našu scénu, ktorá prežíva 
náročné obdobie. Z domácich v 
piatok vystúpi Katarína Máliková 

s novým progresívnym 
projektom Postalgia. 
V sobotu vystúpia po-
pulárni longital s oso-
bitými skladbami obo-
hatennými divokou 
hrou na gitaru Dana 
Salontaya a charizma-
tickým spevom Shi-
ny. Z mladej generá-
cie jazzových talentov 
privítame duo Kristínu 
Mihaľovú s Jakubom 
Šedivým a záver so-
botného večera bude 
patriť kapele Groovehub. Počas 
populárnych jazzových raňajok v 
novootvorenom cuvée sa cez ví-
kend predstavia Bossa Nova João 
Gilberto Quartet a Agi hlavenko-
vá band.

Festival z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Za podporu a spoluprácu 
ďakujeme Mestu Modra, Kc 
Modra a EcAV Modra.
 (ts)

Lýceum ožilo a vibruje aktivitami
Priestor Lýcea je ako stvorený na 
komunitný život. Preto pozývame 
jednotlivcov a skupinky na naše 
tímové stretnutia, kde sa „varí” 

program a funguje tá správna tvorivá atmosféra spolupráce. 
Každý štvrtok od 18.00 nás môžete navštíviť, ak sa vám zapáči 
- možno aj stať sa súčasťou nášho tímu. Zároveň predstavuje-
me a pozývame na niektoré z pripravovaných aktivít.

Cyklus prednášok - 
Moodre Reči

V cykle prednášok spojených 
s diskusiou chceme lýceu na-
vrátiť pôvodnú funkciu. Vede-
li ste, že v starovekom Grécku 

a ríme to bolo miesto, kde sa 
poskytuje vyššie vzdelávanie? 
išlo najmä o filozofické, reč-
nícke, ale aj matematické a le-
kárske vzdelávanie. My ho radi 
rozšírime o spoločenské vedy, 

umenie a množstvo zaujíma-
vých tém. Prídu nám o nich po-
rozprávať ľudia, pre ktorých sa 
stali nielen prácou, ale aj posla-
ním. Stretnete sa s atómovým 
fyzikom, sociológom, hercom, 
ochranárom prírody, koncert-
ným majstrom, ornitológom, 
farármi, s reštaurátorom, psy-
chologičkou, s režisérkou 
a množstvom ďalších zaujíma-
vých ľudí, ktorí nás majú o čo 
obohatiť. 
Komorný priestor ateliéru lý-
cea na Dolnej ulici v Modre po-

skytne aj bohatý priestor na dis-
kusiu. 

Otvorený Ateliér
Vďaka dotácii z participatívne-
ho rozpočtu mesta Modra a tvo-
rivým priateľom pripravujeme 
ateliér kresby a maľby pre ši-
rokú verejnosť, kde si môže-
te osvojiť alebo vycibriť rôzne 
výtvarné techniky pod vedením 
skúsených výtvarníkov. 
chcete sa dozvedieť viac? Po-
zrieť si priestor lýcea? Kontak-
ty: https://www.facebook.com/
atelierlyceum/, e-mail lyce-
um@presahy.sk, t.č. 0905 102 
695. (df)

Vinobranie sa tento rok neuskutoční

Každoročne na jeseň v Modre oslavujeme 
spolu s vinármi a vinohradníkmi koniec 
oberačkovej sezóny. hrozno vonia na kaž-

dom kroku. Tešíme sa na návštevníkov, sr-
dečne vítame počas troch dní hostí z celé-
ho Slovenska aj zo zahraničia. Modranské 

vinobranie je najdôležitejšou mestskou 
udalosťou roka a vyžaduje si precíznu prí-
pravu. V tomto roku ju však výrazne sťažil 
koronavírus. Opatrenia vydané hlavným 
hygienikom a konzíliom odborníkov nie 
sú naklonené organizovaniu podujatí také-
hoto rozsahu. Obľúbené oberačkové sláv-
nosti sa teda v tomto roku neuskutočnia. 
Organizátori sa tešia na vinobranie v bu-
dúcom roku 2021. Príjemné vinárske pod-
ujatia menšieho rozsahu naše mesto však 
neobídu. Sledujte aktuálne informácie na 
webe Kultúrneho centra Modra (www.
kcmodra.sk).
 (red)
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Z histórie tenisu v Modre
Tenis sa v Modre-Harmónii hral už od roku 1902. Z tejto doby exis-
tuje aj fotografia. Postupom rokov tenisový kurt schátral a ako deti 
sme tam hrávali futbal. Nová doba tenisu začala v roku 1967-68, 
keď ho tenisoví nadšenci obnovili. Boli to hlavne Ing. Jaroslav Ra-
sochla, Laco Chanuti, Ludvík Adamčík a bratia Brazdovičovi za 
podpory predstaviteľov mesta Modry, najmä vedúceho stavebného 
úradu Ing. Milana Krajčoviča a jedného z prvých sponzorov Mira 
Viteka a ďalších obetavých brigádnikov. Medzi nich patrili Peter 
a Pavol Cpinovi, Jaroslav Vavrinčik, Ivan Ondič, Tono Groch, Ma-
rián Slávik, Vojtech Gažo, Emil Majnhold a už bohužiaľ nežijúci 
Stanko Hamarov, Danka Šimečková a ďalší. 

Päťdesiat rokov je naozaj ve-
ľa, preto sa ospravedlňujem, 
ak som na niekoho pozabu-
dol a nemenujem ho. Všetkým 
menovaným aj nemenovaným 
však patrí poďakovanie pri bu-
dovaní prvého kurtu. A keď-
že o tenis bol veľký záujem, 
tak sme sa pustili do výstavby 
druhého kurtu. To sa už písal 
rok 1982 a hlavným sponzo-
rom bol Miroslav Špánik, pri-
dala sa aj mládež z Kraľovej: 
p. Galáš, Sodomovci, Slaboň 
a Uherčíkovci. Spoločných bri-
gád sa začal zúčastňovať igor 
hajdušek, ktorý bol prínosom 
pri organizovaní a neskoršie 
pôsobil ako aktívny hráč teni-
sového družstva Slovan Mod-
ra. Za toto družstvo dospelých 
hrávali Jaroslav Čistý, róbert 
Čederle, Milan Sedlák, Janka 
Jelemenská, p. Zigová, Andrea 
Adamková a bratia igor a Ma-
rián Brazdovičovci. Začali sme 
sa venovať i trénovaniu mláde-
že. Družstvo detí sme taktiež 

prihlásili do regulárnej súťaže. 
V tomto družstve pôsobil Mar-
tin Brázdovič, bratia Bútorov-
ci, linda Balejíková a neza-
budnuteľný Miško Kráľ, ktorý 
sa staral o zábavu pri cestách 
na zápas a veľmi presvedči-
vo rozprával o pristátí mimo-
zemšťanov na školskom dvore 
v Modre. Boli to pekné časy, na 
ktoré nezabudnem a rád spomí-
nam. 
Potom prišla nežná revolúcia 
a veľa ľudí začalo podnikať, na 
tenis už nebol čas a tak družstvá 
zanikli. Samotný tenis nezani-
kol a hrá sa doteraz rekreačne. 
Postupne prišlo k oživeniu te-
nisu i návštevnosti tenisových 
kurtov. Preto sme sa po doho-
de s mestom Modra pustili do 
výstavby tretieho kurtu. Vďaka 
dobrej spolupráci či už s bý-
valým alebo súčasným vede-
ním mesta Modra a odborným 
radám pani Kristíny Čechovej 
z referátu životného prostre-
dia MsÚ sme výstavbu tretie-

ho kurtu ukončili v roku 2019. 
Na kurtoch usporadúvame rôz-
ne amatérske turnaje detí, žien 
i mužov. cez letné prázdniny 
funguje i tenisová škola pre de-
ti pod vedením Eduarda Kol-
lára. Zaujímavosťou je, že na 
našich kurtoch si zatrénova-
la bývalá naša jednotka, hráč-
ka top-10 svetového rebríčka 
Dominika cibulková. A teraz 
sa ju snaží dobehnúť mladý ta-
lentovaný Dylan Bairo, v roku 
2019 druhý hráč Slovenského 
tenisového rebríčka v kategórii 
žiakov do 12 rokov. Momentál-
ne riešime modernizovanie so-
ciálneho zázemia (Wc, sprchy, 
šatne). Všetky tieto zámery 
vždy boli a budú zrealizované 
vďaka našim sponzorom. Bez 
týchto obetavých ľudí by sme 
kurty nemali a preto im pat-
ri veľká vďaka. Sú to: Miro 
Špánik, Karol Kokoška, rado-
van Koník, Peter Prudkay, igor 
a Marián Brazdovičovci, igor 

cíferský, Miroslav Bušo a Vo-
lodymyr Myhovych. Zásluhou 
týchto ľudí môžeme športovať 
a som presvedčený, že tak ako 
pred 50-mi rokmi, tak sa tenis 
bude hrať ešte minimálne ďal-
ších 50 rokov. Ešte raz si do-
volím poďakovať všetkým bý-
valým i terajším zástupcom 
mesta Modra, všetkým brigád-
nikom a sponzorom.
Pozývame každého, príďte me-
dzi nás, zašportovať si. Ponu-
ka platí pre každého bez roz-
dielu. radi uvítame najmä detí 
a mládež. V závere si dovolím 
osobitne ešte raz poďakovať už 
nežijúcim: Danke Šimečkovej, 
Stankovi hamarovi a Sveťovi 
Slaboňovi.  (ibra)

Na fotografii: Rok 2015, spo-
ločná fotografia po turnaji: 
Jaroslav Čistý, Eduard Kol-
lár, Alexander Nagy, Peter 
Prutkay, bratia Igor a Marián 
Brázdovičovci.

Salón výtvarníkov 2020
Spoznajte tvorbu výtvarníkov spod Malých Karpát a Brati-
slavského kraja. Kolektívna výstava je každoročne príležitos-
ťou ako sa predstaviť širokej verejnosti. Tento raz opäť v je-
dinečných priestoroch Zoya Museum – Elesko Wine Park. 
Kurátorom výstavy a zároveň jedným z vystavujúcich je mod-
ranský výtvarník a pedagóg Mgr. Pavol Šima-Juriček.

V portfóliu výstavy sa predstaví 
88 výtvarníkov. Tak renomova-
ní autori, ako aj neprofesioná-
li, ktorí prešli vlastnou tvori-
vou genézou až k tejto méte, 
vystavia obrazy a rozmiestnia 
sochy, plastiky a kompozície 

v rozľahlých priestoroch galé-
rie. Predstavia sa mnohé zná-
me mená ako napr. igor a Júlia 
Piačkoví, ladislav Černý, Mar-
tin Kellenberger, Peter Uch-
nár, Marián Komáček, lászló 
Pomothy, Martin Dzurek, Pe-

ter Brenkus a iní, ale i vyspelí 
amatéri, pri ktorých vôbec ne-
postrehnete, že nie sú škole-
nými autormi. Tešiť sa možno 
i na tvorbu umelcov, ktorých 
poznáme z koncertov a televí-
zie, akými sú Pavol hammel 
alebo Norbert Judt. V rámci ex-
pozície výstavy umelci predsta-
via aj kolektívne dielo pod ná-
zvom „Nový život“. Myšlienka 
sa zrodila v období zastavenia 
sa života na Slovensku a auto-
ri v jedinečnej mozaike vyjad-
rili svoje očakávania a túžby od 
prichádzajúcej doby.
Výstava Salón výtvarníkov 

v Zoya Museum – Elesko Wine 
Park v Modre je pre verejnosť 
prístupná od 18. júna do 20. 
septembra 2020, počas návštev-
ných hodín od stredy do nedele, 
v čase od 11.30 do 18.30. Viac 
informácií o možnosti jej náv-
števy nájdete na stránke www.
elesko.sk.
Organizátorom podujatia je 
Malokarpatské osvetové stre-
disko v Modre v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti BSK. hlavným 
partnerom podujatia je Fond na 
podporu umenia, ktorý ho z ve-
rejných zdrojov podporil.
 (red)
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Keď šport naše deti baví
Predstavujeme Športový klub Modra
V Modre máme za sebou nejedno športové víťazstvo a via-
cerí Modrania reprezentujú mesto i na celoštátnej úrovni. 
Jednou z priorít športových klubov je orientácia na prácu 
s deťmi a mládežou. Dnes si predstavíme športový klub, kto-
rý vznikol v roku 2017 a venuje sa florbalu. Viac prezrádza 
jeho zakladateľ Peter Holekši. 

V mladosti ste sa niekoľko ro-
kov venovali hádzanej. Kde 
vznikol nápad pustiť sa prá-
ve do florbalu a zamerať sa na 
najmenších?
áno, už ako mladý som sa ve-
noval športu. Deväť rokov som 
hrával aktívne hádzanú za Mod-
ru. Keď sa nám narodili deti, tak 
sme spolu s manželkou hľadali 
typ krúžkovej činnosti a voľba 
padla na florbal. Keďže som mal 
k športu blízko, ponúkol som 
trénerom, že im môžem vypo-
máhať.

Ako a kde vznikla myšlienka 
založiť si vlastný florbalový 
klub?
Náš klub vznikol v roku 2017 
ako občianske združenie. chce-
li sme založiť klub, z ktorého by 
sme vybudovali špičkový klub 
podľa svojich predstáv, ktorý by 
bol transparentný a zaujímavý 
pre našich partnerov a sponzo-
rov, teda klub, s ktorým by sme 
s hrdosťou reprezentovali naše 
mesto a deti aj rodičia by boli 
s našou prácou spokojní. Sme 
štyria tréneri s licenciou. Samo-
zrejme sa chceme ďalej vzdelá-
vať.

Činnosť klubu zameriavate 
na najmenších. Koľko máte 
členov? 
Náš klub momentálne navšte-
vuje okolo 100 detí vo veku od 
4,5 roku až do 16 
rokov. Každé dieťa 
je iné. Najčastejšie 
u nás začínajú prvá-
čikovia. Vo veku 
6-7 rokov sa už ve-
dia sústrediť na na-
učenie techniky, ale 
mali sme napríklad 
aj šikovné 4 ročné 
deti. Vekovú hrani-
cu nemáme stano-
venú. 

Akým spôsobom rozvíjate po-
hybové aktivity detí a ako ich 
motivujete?
Naším hlavným cieľom je, aby 
sa deti na tréning tešili. Aby ne-
navštevovali tréningy iba pre-
to, že to chcú rodičia... Snaží-
me sa ich motivovať, rozvíjať 
ich pohybový talent, aby sa im 
darilo v rôznych iných pohybo-
vých činnostiach v škole. Kaž-
dý z našich trénerov dbá o to, 
aby sa venoval dieťaťu indivi-
duálne, no zároveň aby ho nau-
čil fungovať v kolektíve.
Deti učíme rôznym športom. 
Samozrejme vedie florbal, no 
aby tréning nebol monotónny 
a deti si ho užili, necháme ich 
do sýtosti sa ponaháňať, dáme 
si troška futbalu, basketbalu, 
drepujeme, beháme cez prekáž-
ky a pripravujeme im rôzne sú-
ťaže. 

Dá sa stále tvrdiť, že dnešné 
deti zaujíma viac počítač s te-
lefónom ako aktívny pohyb?
Záujem detí je veľký, ale môže 
byť väčší. Vždy máme radosť 
z nového hráča, či už príde na 
jeden, dva tréningy alebo sa sta-
ne naším pravidelným členom. 
Dôležitou úlohou dospelého 
je motivovať dieťa k niečomu 
zmysluplnému. A šport je jed-
nou z takýchto možností, kde 
ich dokážeme motivovať a za-
ujať. 

Nie každé dieťa si môže dovoliť 
venovať sa športu, napríklad 
kvôli nepriaznivej životnej situ-
ácii. Máte možnosť podať v ta-
komto prípade pomocnú ruku? 
Samozrejme. V podstate na tré-
ning stačí dieťaťu športový úbor, 
ktorý nosí do školy, všetko ostat-
né mu zapožičiame – dres, ho-
kejku a loptičku. Príspevok má-
me nastavený veľmi priaznivo na 
5€ za mesiac. Keď však vieme, 
že aj to je pre rodinu veľa, dieťa 
platiť nemusí. Našťastie máme 
v našom okruhu veľa správnych 
a ochotných ľudí, ktorí nám radi 
pomôžu s kúpou dresov, rôznych 
odmien pre deti alebo prispejú na 
chod klubu – za čo sme im veľmi 
vďační. Mnohí z nich sú rodičmi 
našich hráčov. Taktiež nám po-
máha mesto Modra príspevkom. 
Zapájame sa aj do rôznych pro-
jektov, kde môžeme získať finan-
cie. 

Viem, že ste roky spolupra-
covali s oboma modranskými 
základnými školami v oblasti 
športu. Rozvíjate tieto aktivity 
aj naďalej?
Prirodzene, predsa práve na pôde 
škôl máme svojich potenciál-
nych budúcich hráčov. Darí sa 
nám spolupracovať so základný-
mi školami a už aj so škôlkami 
v našom meste, za čo sa im touto 
cestou chcem poďakovať. V tom-
to roku sme spustili projekt „Aj 
najmenší športujú“. Predvedieme 
deťom v škôlkach čo je florbal, 
ako držať hokejku a pod. Daru-
jeme im hokejky, loptičky a brán-
ky. Neskôr chceme usporiadať 
medzi škôlkami aj menšie zápasy. 

Kde, okrem škôl, sa môžu rodi-
čia s deťmi o vašom klube do-
zvedieť?
Deti a rodičia sa môžu o nás do-

zvedieť od iných detí a rodičov, 
z našej webovej stránky www.
florbalmodra.sk, z facebookové-
ho profilu Športový klub Modra 
a pod. Máme v pláne robiť rôz-
ne vonkajšie aktivity na spro-
pagovanie tohto športu a klu-
bu v meste. Tento rok sme boli 
predbežne s mestom dohodnu-
tí na postavení nášho ihriska 
na tradičnom Vinobraní. chceli 
sme pre deti pripraviť rôzne sú-
ťaže. celá akcia by bola pre deti 
zdarma. Škoda, dúfam, že o rok 
sa nám to podarí zrealizovať. 
Počas leta pripravujeme letný 
tábor od 10.–14. 8. 2020.

Ako deti z florbalu zvládali ko-
ronové obdobie? 
Deti sme motivovali, aby cvi-
čili doma. Po uvoľnení prvých 
opatrení sme začali trénovať na 
umelej tráve na školskom dvo-
re ZŠ Vajanského. Nazvali sme 
to Streetfloorball. Nabralo to 
nové rozmery, zrazu sa k nám 
začali pridávať aj deti, ktoré 
by na tréningy asi nikdy nepri-
šli, sme na vzduchu, slnku, ro-
dičia môžu sledovať ich rozvoj 
a schopnosti. hokejky a zvyšok 
požičiavame. Mali sme plány, 
samozrejme. chceli sme s deť-
mi navštíviť rôzne turnaje ako 
Majstrovstvá Slovenska, florbal 
Modra cup, turnaje v Čechách, 
postúpili sme so ZŠ Vajanské-
ho na záverečný turnaj v SK lige 
v Tatralandii. 

A plány na najbližšie obdobia?
chceme sa neustále zlepšovať, 
budovať v deťoch klubovú hr-
dosť, aby mali pocit, že niekam 
patria. Vytvoriť im klubovú ro-
dinu. Stále čoraz viac detí ne-
robí žiaden šport. My urobíme 
všetko pre to, aby sa to zmenilo.
 (red)
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Kultúrne podujatia v júli 2020
3. 7., 18.00 h: DH Grinavanka, miesto: 
nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, 
organizátor: Kc Modra

7. 7., 20.00 h: Domáci zber vol. 1, koncert 
– Jano „Ponka“ Duban a priatelia, miesto: 
nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, 
organizátor: Kc Modra

10. 7., 20.00 h: Sitra Achra, koncert, 
miesto: nádvorie historickej radnice, Štúro-
va 54, organizátor: Kc Modra

14. 7., 20.00 h: Domáci zber vol. 2, kon-
cert - BrAJGEl, miesto: nádvorie histo-
rickej radnice, Štúrova 54, organizátor: Kc 
Modra

17. – 19. 7.: Huncokárske hody, miesto: 
areál Penzióna huncokár v Modre – Piesku, 
organizátori: Penzión huncokár, O.Z. hun-
cokári na Piesku, Modranský turistický 
spolok, Mesto Modra

18. 7., 21.00 h: Don Quijote, divadlo, vstup-
né: 7 € (pred predstavením), miesto: nádvorie 
historickej radnice, Štúrova 54, Modra, orga-
nizátor: Kc Modra

19. 7., 19.00 h: Gitarový koncert, letný ve-
černý koncert klasickej gitary, program: Ka-
rol Samuelčík (klasická gitara,SK), cracow 
Guitar Quartet (Pl), miesto: Nemecký evan-
jelický kostol, organizátor: Kc Modra, EcAV 
Modra 

21. 7., 20.00 h: Domáci zber vol. 3, koncert- 
headmovers, miesto: nádvorie historickej 
radnice, Štúrova 54, organizátor: Kc Modra

24. – 26. 7.: Zvuk for modra, miesto: Ne-
mecký evanjelický kostol, Nádvorie hist. rad-
nice, cuvée Modra, organizátor: OZ Specta-
culum

25. 7., 13.00 – 22.00 h: Deň modranských 
pivníc 2020, organizátor: OZ Víno z Modry,  
www.modranskepivnice.sk 

25. 7., 19.00 h: Organový festival v Modre 
2020 - Vii. ročník medzinárodného festiva-
lu, miesto: Evanjelický kostol Modra-Krá-
ľová, organizátori: Bachova spoločnosť na 
Slovensku, Mesto Modra

27. 7., 18.00 h: Labyrint literatúry, autor-
ské čítanie z tvorby poetky a prekladateľ-
ky z čínskeho jazyka Eleny hidvéghyovej 
young, miesto: Musique club galerie, orga-
nizátori: EcAV Modra, Klub nezávislých 
spisovateľov, Spoločnosť priateľov poézie

28. 7., 20.00 h: Domáci zber vol. 4, kon-
cert – Pii Jem a priatelia, miesto: nádvorie 
historickej radnice, Štúrova 54, organizá-
tor: Kc Modra

28. 7., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Miestny 
spolok Červeného kríža

31.7., 21.00 h: Le Payaco, koncert, vstup-
né: 10 € (pred koncertom), miesto: nádvo-
rie historickej radnice, Štúrova 54, organi-
zátor: Kc Modra.
 (js)




