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Malokarpatské osvetové stredisko
pre Vás
Malokarpatské osvetové stredisko sa už viac ako 60 rokov prezentuje poradenstvom v kultúrno-osvetovej činnosti,
podporou záujmovej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, postupovými prehliadkami a súťažami, realizáciou
vzdelávacích, prezentačných a súťažných podujatí a tiež sa stará nielen o vyhľadávanie, uchovávanie, ochranu,
sprístupňovanie, dokumentáciu, inventarizáciu, ale aj o tvorivé využívanie nehmotného kultúrneho dedičstva pre nás
a pre ďalšie generácie. Zamestnancov tejto kultúrno-osvetovej ustanovizne vedie s láskou ku kultúre, umeniu, tradíciám
a histórii pani riaditeľka PhDr. Anna Píchová. Medzi jej dlhoročné spolupracovníčky patria Darina Mladenovová a Jarmila
Hnatová, ktoré nielen pripravujú, ale aj organizujú podujatia. Tento článok Vám prostredníctvom rozhovorov predstaví celú
organizáciu MOSky.

Riaditeľka MOS – PhDr. Anna Píchová
1. Pani riaditeľka, kedy a ako ste sa zaradili medzi tých, ktorí zasvätili svoj život
kultúre, osvete a celkovej starostlivosti o nehmotné kultúrne dedičstvo
objavené a spoznané vďaka činnosti MOS-ky?
Do strediska som nastúpila v roku 1993. Vtedy Ministerstvo kultúry, pod ktoré strediská
patrili, vypísalo konkurz na obsadenie riaditeľa. Po mojom pôsobení ako riaditeľky
Domu detí v Pezinku ma táto výzva oslovila a úspešne som absolvovala konkurz.
2. Čo pre Vás znamená Malokarpatské osvetové stredisko a ako Vám život
naplnila Vaša práca?
Mala som šťastie, že som nastúpila do kolektívu, ktorý bol a je kolektívom
kvalifikovaných ľudí, čiže som to mala o to ľahšie, stotožniť sa nielen s prostredím, ale
aj s celou novou situáciou. Spoločne sme si prešli agendu, vytvorili novú organizačnú
štruktúru a za všetky tie spoločne strávené roky, moje rozhodnutie hodnotím ako veľmi
dobré.
3. MOS-ka spája rôznymi podujatiami v oblasti kultúry, osvety a súťažno-vzdelávacími prehliadkami mestá a obce
Bratislavského kraja. Kde čerpáte finančné, či iné zdroje na podporu činností MOS? Je niečo, čo by sa dalo
zdokonaliť, čo by pomohlo nielen pri organizácii a samotnej činnosti MOS, ale aj pri jej propagácii a šírení
výsledkov, poznatkov a informácií medzi obyvateľov Bratislavského kraja?
Každým rokom je táto otázka zložitejšia, všade chýbajú finančné prostriedky. Osobne som mala šťastie, že bol dobre
nastavený systém fungovania. Za uplynulé roky sme prešli celou radou zmien od priameho financovania z MK SR,
cez Krajské úrady, dokonca aj kontroverzné Intendantúry. Mali sme šťastie na zriaďovateľov, na ich vnímanie potreby
financovať práve neprofesionálnu kultúru, no treba uviesť, že aj vďaka našim priateľom, podporovateľom, sme
každoročne získali aj mimorozpočtové prostriedky. Systém bol naozaj dobre
nastavený, už hlavne z toho dôvodu, že sme jediným zariadením nášho
zamerania v Bratislavskom kraji. Vďaka tomu všetkému, máme veľmi dobré
výsledky na celoštátnych kolách súťaží, ktoré organizujeme na úrovni krajských
kôl.
4. Malokarpatské osvetové stredisko prispieva svojimi podujatiami aj
k
vzdelávacej činnosti. Koho všetkého dokážu osloviť a prilákať podujatia
MOS-ky?
Po každej prehliadke organizujeme rozborové semináre, ktoré sú nielen
užitočnými rozbormi vystúpení, ale plnia funkciu ďalšieho vzdelávania.
Na
požiadanie súborov vieme zabezpečiť kvalifikovaných lektorov, poradcov. V
posledných rokoch zaznamenávame nárast záujmu o kurzovú a záujmovo –
vzdelávaciu činnosť vo všetkých oblastiach ZUČ, čo je pre nás príjemným
prekvapením a radi to podporujeme.
5. Jedným z veľkých úspechov MOS-ky je založenie Združenia miest a obcí
Malokarpatského regiónu. Prečo a za akým účelom toto združenie vzniklo
a aký význam má v živote obyvateľov Malokarpatského regiónu?
ZMaOMR plní významnú úlohu v regióne. Boli sme pri jeho vzniku. Jeho
prostredníctvom sa riešia nielen rozvojové programy samosprávy, ale aj
kultúrne potreby. Spoločne sme zrealizovali množstvo výstav a prezentácií
doma aj v zahraničí. Samospráva je pre nás veľmi dôležitým partnerom,
spoločne vytvárame tradičné hodnoty kultúry v našom kraji.
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6. Vďaka činnosti MOS ste mali možnosť spoznať
mnoho ľudí, kultúru a osvetu v rôznych podobách
a navštíviť veľa rôznych podujatí. Čo bolo pre Vás
najvzácnejším a najväčším prínosom a poznaním?
Vďaka tejto práci som mala možnosť stretnúť veľa
príjemných ľudí, cestovať do zahraničia a inšpirovať sa
peknými projektmi, vďaka čomu vznikli dlhoročné
partnerstvá. Ak by som vymenovala iba niektoré podujatia,
ublížila by som ďalším. Medzi tie, ktoré si možno najviac
vážim, patrí viac ako 20 rokov úspešný Salón výtvarníkov,
následný Deň otvorených ateliérov, Medzinárodný festival
detských folklórnych súborov, Jablkové hodovanie, ktoré sa
nám podarilo rozšíriť do celého kraja a veľa ďalších. Za tie
roky je ich naozaj veľa.
7. Ako práca v MOS ovplyvnila Váš osobný a rodinný
život?
Moje dve deti vyrastali popri mojej práci. Vždy sa mi podarilo dať do súladu pracovné povinnosti s rodinou, za čo som im
vďačná.
8. Každý človek má tajné sny a túžby, čo by chcel v živote dokázať. Je niečo, o čom snívate, čo by ste chceli
dosiahnuť práve činnosťou MOS-ky?
Myslím, že dnešné dni žijeme rekonštrukciou našich priestorov, vďaka čomu pribudne v kraji veľkolepý kultúrny stánok,
ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom v kraji. Pre nás to znamená, že získame vlastné priestory na aktivity, ktoré sme
dosiaľ realizovali mimo nášho sídla. To je to, na čo sa veľmi teším.

Darina Mladenovová – kultúrno osvetová pracovníčka
1. Pani Mladenovová, Vašou láskou je folklór, tradície, spev a história umenia
v živote ľudí nielen Malokarpatského regiónu. Aké boli Vaše začiatky?
Už od školských rokov som bola deckom, ktoré bolo strčené všade tam, kde sa niečo
dialo. Spievala som, recitovala, hrala divadlo, robila gymnastiku, hrala volejbal,
organizovala, vždy obklopená deťmi, ľuďmi. Profesiou som pionierka - pedagóg,
od roku 2001 vo funkcii kultúrno - osvetového pracovníka v MOS-ke. Tak ako som deti
v škole, či v táboroch a mimo školy učila aktívne tráviť voľný čas, byť tvorivý, rozvíjať
svoj talent a učiť sa svoje nadanie prezentovať na verejnosti, rozdávať umením radosť
a dobro, a som stále ten veľký – optimista, tak som tomuto presvedčeniu zostala verná
aj vo svojej súčasnej robote.
2. MOS-ka realizuje veľa pekných podujatí, medzi ktoré patria rôzne súťažné
a postupové prehliadky v rámci
Bratislavského kraja. Ktorá oblasť patrí
do Vašej kompetencie?
Keď som prišla do MOS-ky, zdedila som
oblasť folklórnych súborov detských aj dospelých, dychových hudieb a speváckych zborov. Nakoľko sme jediným osvetovým strediskom v kraji, v iných
krajoch ich je 4 - 5, je to o to náročnejšie na organizáciu. Potom sa pridali
seniori, speváci populárnej hudby, či na požiadanie príprava veľkých
programov pre obce a mestá, medzi ktoré v minulosti patrili napr. Vinobrania
v Pezinku a v Modre a dodnes patria Svätojurské hody, oslavy výročí vzniku
obcí a iné. Za všetky podujatia spomeniem Zahrajte mi muzikanti, Vrť sa
dievča, Zlatá čižma - súťaž choreografií pre dospelých folkloristov, Hrajte mi
muziky vesele, OdDychPoDych – súťaže pre dychové orchestre.
Dlhoročnú tradíciu má prehliadka pre spevácke zbory v rámci Cyrilometodských dní, Mládež spieva – pre zbory rôznych vekových kategórií, súťaž
spevákov populárnej piesne Malokarpatský slávik, ktorá už dosiahla
celoslovenskú úroveň. MOS-ka nemá vlastné priestory, preto sa snažíme
pri príprave a realizácii podujatí využívať kultúrne domy, sály, kostoly
a priestranstvá v obciach a mestách.
Toto všetko by sa nedalo pripraviť a zorganizovať, keby som okolo seba
nemala kopu fantastických ľudí, spolupracovníkov, kolegov, ochotných
pomôcť práve v mestách a obciach nášho kraja. Teším sa na chvíľu, kedy bude
zrekonštruovaný náš kaštieľ a naše sny o využití vlastných priestorov
sa naplnia.
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2. Na podujatiach sa zúčastňujú ľudia rôznej vekovej
kategórie. Stretli ste sa niekedy so súťažiacimi, ktorí
Vás dokázali prekvapiť?
Prekvapiť? Veď to je našim cieľom, osloviť čo najširšiu masu
ľudí. A keď vám do súťaže spevákov populárnej piesne
príde starý dobrý muzikant z Pezinka Rudko Somík (87 r.),
alebo Ferko Noskovič, či do súťaže ľudových rozprávačov,
ktorá je určená skôr narodeným príde 11 roč-ný Timotej
z Gajár a ohúri svojím vystúpením nielen porotu, ale aj
všetkých divákov, tak to je iná energia. A najviac energie
a elánu hádam všetci získame na Plese seniorov, ktorý
sa stal žiadaným podujatím. Tam vek nepozná hranice.
3. Čo Vám Vaša
práca priniesla
do života?
Celý život pracujem s ľuďmi, čo nie je jednoduché. V prvom rade som vďaka mojej práci
spoznala veľmi veľa fantastických a zanietených ľudí, ktorí sa svojmu koníčku,
talentu intenzívne venujú, trénujú, ktorí napriek prekážkam vytrvajú a zachovávajú svoju dedovizeň. Ľudí, oddaných vedúcich, pedagógov, dirigentov, ktorí
roky obetujú svoj čas na nie ľahkú prácu s kolektívom, deťmi i dospelými
bez nároku na honorár. Ľudí, ktorí svojou prácou rozdávajú radosť a dobro
a našu spoločnosť tak robia lepšou. Hlboko sa im klaniam.
4. Máte nesplnený sen?
V živote ma už postretli rôzne veci dobré, ale aj zlé. Čo si asi najviac želám
v tejto dobe, je dožiť sa v zdraví dôchodku tak, že budem môcť naďalej,
aj za podpory iných, pripravovať a realizovať rôzne podujatia, že napríklad raz
na Malokarpatskom slávikovi budú talentovaní speváci spievať v súťaži
za sprievodu živej kapely tak, ako keby už spevákmi boli, a že podujatia nebudú
podmienené financiami, ktorých je každoročne menej. Všetkým nám želám
hlavne veľa zdravia a síl, aby sme spoločne naďalej mohli vytvárať radostné
chvíle a krásne podujatia.

Jarmila Hnatová – kultúrno osvetová pracovníčka
1. Slovo hovorené čí písané, je tým najväčším dedičstvom, ktoré môže človek zanechať.
Literárne diela sa stávajú nesmrteľnými a oslovujú každú ďalšiu generáciu. Do Vašej kompetencie spadajú
podujatia týkajúce sa literárneho, dramatického a hudobného umenia.
Asi najznámejšie podujatie, ktoré sa zapísalo do povedomia verejností je v tomto roku
už 68. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe detských
recitačných kolektívov a divadiel poézie - Hviezdoslavov Kubín. Na úrovni kraja
organizujeme prehliadku detských recitátorov a kolektívov v Dome kultúry Ružinov
a mládežníci a dospelí recitátori súťažia na prehliadke v Kultúrnom dome Ľ. Štúra
v Modre. Za posledné roky naši recitátori a kolektívy dosahujú pekné umiestnenia
v celoštátnych kolách. O tieto úspechy sa pričinili hlavne študenti a ich pedagógovia
so Základnej umeleckej školy J. Kresánka z Bratislavy a v posledných rokoch aj
členovia divadelného súboru Falangír, ktorý založila v obci Kostolište pani Beina
Reifová.
V oblasti detského divadla je to v tomto roku 25. ročník súťaže a prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti - Stretnutie s malou Táliou
v Senci. Keď sme začali s organizáciou tejto súťaže, prihlasovali sa na ňu súbory
so 4-5 inscenáciami a trvala 1 deň. V posledných rokoch je to aj 17 inscenácií
a prehliadka trvá 3 dni. Máme šťastie, že v meste Senec a v jeho kultúrnom dome sme
našli dobrých partnerov.
Prehliadku a súťaž divadiel dospelých a divadla mladých už tradične pripravujeme
v Dome kultúry v Pezinku, kde máme výborné podmienky. Nakoľko sa tiež zvýšil záujem súborov o účasť v tejto súťaži,
realizujeme ju dva dni. Veľkej obľube sa teší aj výberové kolo na celoštátny Slovenský festival poézie Beniakove
Chynorany. Pokiaľ ide o neprofesionálnu hudobnú tvorbu, tak v tejto oblasti organizujeme krajskú prehliadku
neprofesionálnej inštrumentálnej tvorby s postupom na celoštátne kolo Divertimento musicale a krajskú prehliadku
v tvorbe hudobných skupín zameraných na country, folk, bluegrass a trampskú hudbu. Pre mňa najmilšími sú stretnutia
s najmenšími účastníkmi, ktorí si to na javisku užívajú s detskou prirodzenosťou.
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2. Pri organizovaní rôznych podujatí ste mali možnosť
stretnúť mnoho známych i menej známych osobností.
Počas všetkých súťaží a prehliadok nami orga-nizovanými
sa snažíme o spätnú väzbu smerom k tvorcom a interpretom, a to prostredníctvom odborných rozborových
seminárov. V našich odborných porotách sedia odborníci,
ktorých si veľmi vážim. Ak by som mala byť konkrétna, tak
napríklad pani Jarka Čajková, ktorá dlhé roky organizovala
celoštátne kolo Hviezdoslavov Kubín a je v oblasti
umeleckého prednesu vynikajúcou porotkyňou. Ďalšou
odborníčkou v tejto oblasti je pani Eliška Sadíleková, ktorá
sa tiež nesmiernou mierou podieľa na úspechoch našich
recitátorov. Vďaka však patrí všetkým, ktorí sú ochotní
svojou odbornou radou prispieť k rozvoju tohto žánru.
Snažíme sa o zastúpenie aj tej mladšej generácie, za ktorú
spomeniem Martinu Koval Majerníkovú. Asi najznámejšími
recitátormi, ktorí sa zúčastňovali ako študenti na našich
súťažiach, sú dnes už populárni herci, ako napríklad Tomáš Maštalír, Dávid Hartl, či Ondrej Hraška. Nedá mi nespomenúť
člena odbornej poroty pre detské divadlo Patrika Lančariča, ktorého hodnotenia boli nezabudnuteľné a odborne
na vysokej úrovni. Nakoľko som v minulosti organizovala kultúrny program na Vinobraniach v Modre, v Pezinku
a na Svätojurských hodoch, stretla som sa so známymi ľuďmi. Bola som veľmi prekvapená, ako skromne a milo na mňa
niektorí pôsobili, napr. Peter Cmorik, skupina Gladiátor, alebo Desmod.
3. Moderná doba prináša so sebou nové technológie, vďaka ktorým mladí ľudia prežívajú svoj život skôr virtuálne
a aj vďaka vyspelým technickým zariadeniam strácajú záujem o literatúru, divadelné a hudobné umenie. Je ich
vplyv týchto technológií citeľný aj na podujatiach, ktoré organizujete?
Ja musím zo svojej skúsenosti povedať, že naša mládež je aj napriek dobe, ktorú prežívame, veľmi sčítaná a súťaživá.
Zrejme je to spôsobené aj tým, v akej komunite vyrastá. Myslím si, že deti, ktoré sa v rannom veku zaradili do kolektívov,
či už divadelných alebo folklórnych súborov, majú úplne iný pohľad na život, ako tie ktoré vo svojom voľnom čase využívajú
tieto moderné technológie a iné záujmy nemajú, aj keď aj to je v dnešnej dobe potrebné, ale s mierou.
4. Moderná doba nielen ovplyvňuje, ale aj formuje deti a mládež. Mení sa vďaka tomuto aj výber literárnych
a hudobných diel súťažiacich a účinkujúcich na podujatiach MOS?
Je pravdou, že v poslednom ročníku sme sa stretli aj so sci-fi poviedkou, ale recitátori často siahajú aj dnes po tvorbe Máši
Haľamovej, Milana Rúfusa, P.O. Hviezdoslava a ďalších významných
a nezabudnuteľných spisovateľov.
5. Svoj profesijný život ste takmer celý strávili v osvete.
Áno v stredisku, dnes už v Modre, vtedy v Okresnom osvetovom stredisku
Bratislava – vidiek, som začala pracovať 15. 5. 1987 ako mzdová
účtovníčka. Po roku 1989 však výplatné stredisko, kde sme spracovávali
mzdy kultúrnym pracovníkom pre terajšie okresy Pezinok, Senec
a Malacky bolo zrušené, prešla som pracovať na oddelenie ZUČ,
kde pôsobím doteraz. Za tých dlhých skoro 35 rokov sa dá povedať, že sa
MOS-ka stala mojím druhým domovom.
6. Vďaka dlhoročnej práci v MOS-ke môžete pozorovať, ako vplýva
súčasný život na kultúru a osvetu. Čo by ste zlepšili, ak by ste mali tú
možnosť a moc?
Veľmi by ma potešilo, keby bola možnosť vytvoriť viac priestoru na prezentáciu pre jednotlivcov a kolektívy, čo dúfame, že sa bude dať splniť po skončení rekonštrukcie nášho sídla. Po všetkých týchto rokoch by som chcela
zaželať mojim kolegyniam a kolegom, aby sa zachovala súdržnosť
kolektívu minimálne v takej miere, ako som ju zažívala za tie roky ja.
V dobrom kolektíve je práca príjemnejšia a ako sa hovorí, sám človek ťažko
niečo urobí a aj práca v kultúre musí byť kolektívna.
Text: Adela Oravcová, foto: archív MOS
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ZELENÉ SRDCE
KAŠTIEĽA
...alebo kde bolo, tam bolo...

V

16. storočí, v dobe cisárov, kráľov a šľachticov,
v čase, ktorý je pre nás už
dávnou históriou, na severnom
konci Modry vznikol mlyn s mlynicou a s kolesom na horný
náhon. Za obytnou dvojpodlažnou budovou mlyna sa na rozľahlom pozemku rozprestierala
od severného údolia až po strmý
južný svah zelená ploch s čarovnou záhradou, členenou na dve
časti tokom mlynského náhonu,
ktorý vytekal z jazierka s ostrovčekom. Na východnom svahu sa
rozrastala lesnatá prírodná krajina a na spodnej severozápadnej časti prekvitala ovocná záhrada.

A

ko sa míňal čas, menili sa aj majitelia mlyna, ktorí
z neho postupne vybudovali šľachtické sídlo,
nádherný panský kaštieľ.
Medzi najznámejších majiteľov
patrili v 17. storočia rodina
Schedusiovcov, koncom 18. storočia Antonius de Fogell
a v období 19. storočia, keď sa tu
vystriedalo viacero majiteľov,
prestala tiecť do mlynice voda,
utíchol zvuk mlynského kolesa.
Začiatkom 20. storočia kúpil
kaštieľ rytier Arthur Polzer, ktorý
povýšil záhradu parkovou úpravou na zelené srdce kaštieľa.
Nádherné prechádzky po geometricky zrkadlovo členenom
parku viedli návštevníka hlavnou
cestičkou k fontáne. Tam, kde bol svah strmší, vystriedali
rovnú komunikáciu kamenné schody. Okolo trávnatých
plôch rástol nízky buxusový plot. Ozdobné rastlinstvo,
kvety, skalky a rôzne zaujímavé stromy vytvárali
rozprávkové prostredie záhrady skrývajúcej ďalšie skvosty,
medzi ktoré patrili besiedka pod
stromami, domček pre deti,
kamenné architektonické doplnky, ako stôl, lavica, žardiniéra
pochádzajúce z 18. až 19. storočia (nachádzajú sa v záhrade
dodnes) a iné krásne veci, na
ktoré keď človek pozrie, dotkne
sa ho duch doby minulej.
as prináša zmeny a modranský kaštieľ po svojom
rozkvete prešiel predajom
zo súkromných rúk do štátneho
vlastníctva. V roku 1922 sa

Č

do priestorov niekdajšieho mlyna a neskôr rozkvitnutého
kaštieľa, nasťahovala Vinohradnícka škola. Vtedajší
riaditeľ Adolf Fischer dal vysadiť v záhrade ďalšie ovocné
cudzokrajné stromy. Postupne pribudla k Vinohradníckej
škole Záhradnícka škola, ktorú viedol riaditeľ Ing. Otakar
Bláha a na trávnatých plochách obrastených nízkym
buxusovým plotom sa začala pestovať zelenina.
Do stromového porastu pribudli dule, mišpule, ginko biloba
a hrušky. V roku 1965 bolo
v záhrade podľa prieskumu
zrátaných 60 druhov drevín.
V západnej časti záhrady
pribudli skleníky potrebné
k výučbe budúcich vinohradníkov a záhradníkov.
Napriek mnohým úpravám sa
podarilo zachovať pravidelné
členenie plôch záhrad, pribudli
ďalšie chodníčky a cestičky.
V strede južného svahu vznikli
nové odpočívadlá, ktoré ponúkali pri oddychu pohľad na kaštieľ, ktorý zažíval novú dobu
patriacu mladým študentom.
Veľkou zmenou prešlo jazero, z ktorého vytekala voda
do be-tónových nádrží, ktoré sa pou-žívali na jej prirodzený
ohrev pred polievaním záhrady.
Pôvodný vodný náhon, ktorý vytekal z jazera, bol odvádzaný potrubím poza kaštieľ do zeme.
as a doba sa zmenili.
Náletové dreviny, splavovanie zeminy a zánik
pôvodného rastlinstva zmenili
priam rozprávkovú záhradu
na zarastené, tajomné miesto.
Budovy a stavby chátrali a čaro
histórie zanikalo. Súčasným
majiteľom kaštieľa je Bratislavský samosprávny kraj a
v jeho historických priestoroch
sídli od roku 2003 Malokarpatské osvetové stredisko.
Práve vďaka BSK sa v roku
2008 začali prvé, tak veľmi
potrebné úpravy a údržby tejto historickej pamiatky.
Záhrada, dvor a samotný kaštieľ je stále v pracovnom stave
rekonštrukcie a čaká, kedy bude môcť vo svojich
nádherných priestoroch privítať návštev-níkov, ktorí sa
zaujímajú nielen o krásu a históriu, ale aj o kultúrne
podujatia, ktoré stredisko
organizuje. Termín ukončenia
rekonštrukcie je stanovený
na koniec júna 2022.

Č

Text: Adela Oravcová
Foto: archív MOS
Použitá literatúra:
! Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe,
Zborník príspevkov z konferencie BSK – Dni európskeho
kultúrneho dedičstva 2016
! Kaštiele a kúrie Bratislavskej
župy - 2012
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Beniakove
Chynorany
28. ročník SLOVENSKÉHO FESTIVALU POÉZIE
Dňa 9. novembra 2021 sa v bratislavskom V – klube
konalo výberové kolo 28. Slovenského festivalu poézie
Beniakove Chynorany - súťaž pre recitátorov z Bratislavského a Trnavského kraja. Súťaže sa zúčastnilo 22
recitátorov, ktorí boli rozdelení do troch vekových
kategórií: I. kategória – recitátori vo veku 14 – 16 rokov,
II. kategória – recitátori vo veku 16 – 19 rokov, III.
kategória – recitátori vo veku nad 19 rokov.

V I. kategórii si recitátori vyberali súťažné texty hlavne
zo slovenskej literatúry, len v jednom prípade (Petra
Simonová ) sa objavil text poľskej nositeľky Nobelovej ceny
za literatúru Wiszlavy Szymborskej „Trochu o duši“. Petra
Simonová prednes veľmi dobre dramaturgicky vybudovala
a interpretačne zvládla, a tak sa stala víťazkou tejto
kategórie. Na 2. mieste sa umiestnila Zuzana Bičanová –
Samo Chalupka: Ktože týmto svetom vládne ?, 3. miesto
obsadila Laura Pšenicová, ktorá taktiež recitovala báseň
Sama Chalupku, ale jej pohľad, jej recitátorská „výpoveď“
bola celkom odlišná od predchádzajúcej recitátorky. Všetky
tri ocenené recitátorky však preukázali pomerne dobrú
orientáciu v literatúre, technické predpoklady a aj snahu
o recitátorský výkon.

Najpočetnejšie II. veková kategória bola zastúpená
10 recitátormi. Najviac zaujala skúsená a na súťažiach už
viackrát úspešná recitátorka Mária Miklošková. Najmä
koláž veršov (Proglas, Zo života Konštantína a pod.)
a textov z ľudovej (národnej) piesne na tému rodnej reči,
rodného jazyka, pôsobila veľmi presvedčivo a podmanivo.
Keď k tomu recitátorka pridala osobnú zainteresovanosť,
pútavý, melodický (miestami až hudobný) prejav, kde-tu
aj presnú štylizáciu, úspech bol na svete.
Vynikajúcim výberom veršov na aktuálne súčasné
„svetové„ témy (Warsan Shire: Domov) zaujala recitátorka
Daniela Rybnikárová, ktorá obsadila 2. miesto. Vďaka
veľmi dobrej technickej príprave dokáže Daniela zaujať
poslucháča a odovzdať mu tak svoje i autorovo posolstvo.
3. miesto v tejto kategórii získala Agáta Čurková
s recitáciou diela Márie Ferenčuhovej – Zápaly.

V III. vekovej kategórii sa porota rozhodla odporučiť
na postup troch recitátorov zo štyroch súťažiacich. Pričinila
sa o to najmä recitátorská i ľudská skúsenosť všetkých
súťažiacich. Len pri jednom recitátorskom výkone sme
museli konštatovať, že „menej je niekedy viac“. Naozaj
treba zvážiť aktuálne (pamäťové) možnosti recitátora
a citlivo stanoviť rozsah výberu pre súťažné vystúpenie.

V III. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Vojtech Koleják –
Ivan Kolenič: Ukrutní abstinenti, 2. miesto získala Eva
Kolmanová – Pavol Országh Hviezdoslav: Ežo Vlkolínsky
a Melánia Hájiková – Štefan Sandtner: Stromy. 3. miesto
bolo udelené Ľubomírovi Scherhauferovi - Pavol Országh
Hviezdoslav: Netrápte sa piesne moje a Keď sa pieseň
rodí.
Text: Jarmila Hnatová, foto: Martina Dočolomanská
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(NE)OBYCAJNÍ ¼LUDIA

pre ľudí
„Nič nerobiť sa dá hocikedy.“ Týmto mottom sa riadi
komunita ľudí v mestskej časti Pezinok – Grinava,
spojených v neformálnom združení ľudí s názvom
Aktivity Grinava, ktoré vzniklo približne pred 14-timi
rokmi.

Medzi naše najväčšie úspechy patrí revitalizácia nevyužívaných priestorov v budove Základnej školy Orešie,
kde sme vybudovali Centrum pre deti a mládež, Knižnicu
GrinGa, architektonicky zaujímavú exteriérovú triedu
Green class a Výtvarné centrum, ktoré vzniklo z prero-

Vtedy sa mi podarilo spojiť asi šesť aktívnych mamičiek
detí v rovnakom predškolskom veku, s ktorými sme sa
už v tom čase snažili pre naše ratolesti pripravovať
nevšedné aktivity počas voľného času, s čím bolo spojené aj hľadanie vhodných priestorov pre túto našu činnosť.
Vďaka tomu vznikali prvé prepojenia s miestnymi organizáciami, klubmi, so školou a ďalšími dobrovoľníkmi.
Významným krokom boli naše prvé úspešné žiadosti
o finančné granty a dotácie, ktoré naše snaženie posunuli
do úplne novej roviny. Podarilo sa nám nielen zrealizovať
prvé projekty pre verejnosť, ale získali sme veľa nových
aktívnych ľudí.

benej nevyužívanej kuchyne. Zaujímavý bol aj náš
dočasný projekt s minimálnymi nákladmi s názvom AHA!,
ktorý spočíval v prerobení autobusovej zastávky na verejnú obývačku.
Rokmi sa nám podarilo zostaviť silný, pestrý a pravidelný
kultúrno-spoločenský program. Napríklad Deň matiek,
Deň detí a naše najväčšie komunitné podujatie Grinavský
deň.
Nezabúdame tiež na dodržiavanie tradícií ako napríklad
Fašiangový sprievod, Šibačková krojovaná družina,
Stavanie mája a podobne. Darí sa nám podporovať

(NE)OBYCAJNÍ ¼LUDIA
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Turistický oddiel, Klub paličkovanej čipky, Folklórnu
spevácku skupinu Breza, novovzniknutý Folklórny tanečný
krúžok Srdiečka a mnohé ďalšie.
V mesiaci apríl sa pravidelne venujeme ekológii a životnému prostrediu, ktoré je pre nás veľmi dôležité. Veľmi
obľúbeným podujatím je Svätomartinský rozprávkový lampiónový sprievod s trasou cez našu mestskú časť, na ktorej
deti s pestrofarebnými lampiónmi stretávajú množstvo
rozprávkových postavičiek.
Toto je naozaj iba veľmi stručný pohľad na našu bohatú
dlhoročnú činnosť, o ktorej sa môžete viac dozvedieť
na sociálnej sieti facebook s názvom Aktivity Grinava
a vďaka rubrike #SpoznajmeSaGrinavania Vám predstavíme
mnohé zaujímavé osobnosti z Grinavy.
Text a foto: Eva Pilátová
Pripravila: Adela Oravcová

On-line konferencia AMFO 2022
Už po druhý krát v réžii Malokarpatského osvetového strediska prebehla v sobotu
19. 2. 2022 on-line konferencia - Konzultácie fotografických diel AMFO 2022.
Konzultantkou bola aj v tomto roku odborníčka v oblasti umeleckej fotografie, pedagogička a fotografka, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Konzultácie sú usmernením pre amatérskych fotografov v ich práci s umeleckou
fotografiou. Cieľom konzultácií je nasmerovať neprofesionálnych foto-tvorcov tým
správnym smerom nielen pri výbere diel a ich prípadným uspením v súťaži AMFO
2022, ale hlavne pri tvorbe umeleckej fotografie a v ich umeleckom raste.
Diskusia prebieha v priateľskom duchu a edukácia je zameraná tak na výber tém,
zachytenie správneho okamihu, opodstatnenosť výberu formy zobrazenia,
technické zvládnutie fotografie, ako aj na námety v rámci post-produkcie diel a ich
dramaturgie v usporiadaní do celkov. Vďaka pedagogickým skúsenostiam a empatickému prístupu konzultantky sa konferencie zúčastňujú aj deti a mládež, ktoré si
zm tohto stretnutia odnášajú cenné poznatky.
Na sobotňajšie on-ĺine stretnutie je prihlásených 13 účastníkov, z toho polovica
sú deti a predmetom konzultácií bude 160 fotografií.
Pár dojmov a skúseností Lenky Lindák Lukačovičovej z pilotného online
stretnutia: Po sérii lockdownov bolo veľmi dôležité pre miestnych fotografov sa
stretnúť, aj keď online, a navzájom vidieť fotografie, ktoré sme detailne rozobrali.
Pri tvorbe je totižto veľmi dôležitá aj otvorená diskusia. Niekedy stačí nahlas
pomenovať základné princípy, silné a slabé stránky, a potom sa tvorca, fotoamatér
dokáže rýchlejšie vo svojej tvorbe posúvať a premýšlať v súvislostiach.
Pripravil: Ján Honza

Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
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Deň otvorených
®
pivníc
21. ročník

tejto dedinky na kopcoch Malých Karpát. Pezinok Vás
privítal majestátnou Zámockou pivnicou v novozrekonštruovanom nádhernom Zámku Šimák. V Modre, typickom
vinárskom mestečku, bolo 26 pivníc, čo bolo najviac
na celej vinárskej púti. Tieto sa hravo dali prejsť pešo.
Pivníc bolo veľa, každá iná a v každej Vás čakal jedinečný
príbeh vinára.

Koncom novembra Vás malokarpatskí vinári pozvali
do svojich pivníc. Ponúkali vína mladé z ročníka 2021,
ale aj tie, ktoré už pár mesiacov zreli v sudoch. A aká bola
minuloročná úroda? Krásne zdravé hrozno a vynikajúce
parametre muštu naznačujú, že Vinohradnícky rok 2021
si pripíše prívlastky ako skvelý, či výnimočný. Po predošlom roku, ktorý bol nepriaznivý pre modré odrody, sa isto
dočkáme i skvelých červených vín. V ponuke bolo aj skvelé
mladé ružové.
Deň otvorených pivníc otvára svoje pivnice pre Vás
už 21 rokov. A aké boli tie prvé? Uskutočnili sa 11. 11. 2000
práve v deň, kedy slávime sviatok sv. Martina a konajú
sa Svätomartinské požehnania vín. Otvorených bolo 17
pivničiek a navštívilo ich 500 účastníkov. Pivničky
sa s dnešnými krásnymi a reprezentačnými priestormi
mnohých vinárov porovnávajú len ťažko.
Začiatok vínnej cesty, či Vášho putovania bol na Devíne,
ochutnávali sa nielen hroznové, ale aj typické ríbezľové
vína, na ktoré sú Devínčania hrdí, ale hlavne verní miestnej
tradícii. Najlepšiu frankovku v regióne ponúkali v Rači, tá už
v r. 1767 získala dekrét Márie Terézie, ktorým jej priznala
štatút nápoja vhodného na cisársky dvor. Frankovka modrá
bola kedysi známa aj ako Lampart, Lumburské alebo
Francula, až neskôr sa jej názov ustálil, patrí k najstaršej
odrode na Slovensku. Výskumy potvrdili, že spomedzi
všetkých frankoviek, tá, ktorá pochádza z račianskeho
chotára, má najsilnejšie antioxidačné účinky.
Najviac historických pivníc bolo vo Svätom Jure, jeho
najstaršou pivnicou je Renesančný dom, ktorý už pred 500
rokmi prebúdzal v ľuďoch vo svojich kamenných pivniciach
chuť na dúšok vína.

Deň otvorených pivníc však nebol len o víne, bol o krásnej
vinicami posiatej krajine, o regionálnej gastronómii, často
pripravenej práve šikovným vinárom, o sprievodnom programe, kde v pivničkách k poháru vína zahrali a zaspievali
naši priatelia, Ľudová hudba bratov Kuštárovcov.

Počas dvoch dní sa história striedala s prítomnosťou
a otvárala svoje dvere a brány do 106 pivníc v 22 mestách
a obciach Malokarpatského regiónu.
Za zmienku stojí aj pivnica v Armbrusterovej kúrii, či v Kláštore Piaristov. Zo Svätého Jura cesta viedla cez Grinavu,
kde bola možnosť nazrieť do starého vinohradníckeho
klenbového domčeka s pivnicou z r. 1887. Na porovnanie
bol hneď oproti moderný vinársky showroom. Cesta
za vínom pokračovala cez Limbach, kde nastala príležitosť
ochutnať preslávený Limbašský silván – čiže Silvánske
zelené, ktorý vysádzali ešte pôvodní nemeckí obyvatelia

Už dnes sa tešíme na pokračovanie tohto obľúbeného
podujatia 20. – 21. mája, kedy Vás pozývame na Otvorené
pivnice na sv. Urbana. Atmosféra bude iná. Minuloročné
vína budú vyzreté, nafľašované a krajina pod Malými
Karpatmi rozkvitne.
Text: Jarmila Dudová, foto: achív MOS
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11 záhadných

vinárskych pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť
pri rozhovore s vinárom alebo vo vinotéke. Tak poďme na ne...
AGRAFA
francúzsky výraz pre kovovú sponu, ktorá sa používa na zabezpečenie zátok šumivých vín.
Chráni korkové zátky pred ich vystrelením z fľaše, v dôsledku tlaku oxidu uhličitého.
BARRIQUE
barrique je dubový sud o objeme 225 litrov, ktorý sa využíva na vyzrievanie červených vín. Sudy
tohto typu sú zvnútra vypálené a na výrobu vín sa môžu použiť maximálne tri razy. Vína zrejúce
v barikových sudoch sú obohatené o vône vanilky, praženej kávy, kakaa či kokosových orechov.
CIBÉBA
cibéba je bobuľa hrozna zhrozienkovatená na kre viniča, zušľachtená účinkom vláknitej huby
Botrytis cinerea Persoon. Cibéby sú významnou surovinou pre výrobu vzácnych tokajských
výberov.

Agrafa

Barrique

CUVÉE
cuvée (kupáž) je umenie sceľovania vín. Výraz pochádza z Francúzska a jeho význam je v spojení dvoch alebo viacerých odrôd vín, s cieľom získať čo najkomplexnejšie výsledné víno.
Jednotlivé odrody sa vo výslednom víne spoja, každá doň prinesie svoje určité charakteristické
vnemy, ktoré spoločne vytvárajú dokonalú harmóniu chutí a vôní. Spojiť základné vína v optimálnom pomere je veľké umenie.

Cibéba

DEGORZÁŽ
je vinársky termín používaný pri výrobe šumivých vín tradičnou metódou. Ide o odstránenie
kvasničných kalov z fľaše, tzv. odstrelenie. Fľaša sa ponorí do ľadového kúpeľa, aby kvasničný
sediment stuhol. Následne sa fľaša otvorí a sediment sa vystrelí z fľaše. Výsledkom je krásne
číre šumivé víno bez zákalu.
CHAPTALIZÁCIA
chaptalizácia (dosládzanie) je prídavok cukru do hroznového muštu. Robí sa z toho dôvodu,
aby po prekvasení muštu malo výsledné víno vyšší obsah alkoholu, čím sa zvýši stabilita vína.
Dosládzanie sa robí u menej kvalitných muštov, ktoré nemajú dostatok prírodných cukrov
z hrozna. Podľa zákona sa prívlastkové vína (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna...) nesmú
dosládzať cukrom.

Kaudália

KAUDÁLIA
kaudália je jednotka dĺžky trvania chuťového vnemu po prehltnutí vína. Vyjadruje sa v sekundách, a je to jedno z kritérií používaných pri hodnotení vína. Meranie sa začína v okamihu
prehltnutia vína a platí, že čím je dochuť vína dlhšia, tým je víno kvalitnejšie.

PUTŇA
putňa je drevená nádoba o objeme 23 až 30 l, do ktorej sa ručne oberajú cibéby. Do jednej
putne sa zmestí 22 až 25 kilogramov cibéb. V tokajskej vinohradníckej oblasti sa putňa využíva
aj ako odmerná nádoba pri výrobe 3-6 putňových tokajských výberov.
SABRÁŽ
sabráž (sabrage) je otváranie fliaš šumivého vína pomocou šable. Ide o techniku useknutia
hrdla fľaše šabľou, ktorá pochádza z Francúzska, ešte z čias napoleonských vojen.
SAMOTOK
samotok je samovoľne z rmutu vytekajúci, nelisovaný hroznový mušt. Patrí k najkvalitnejšiemu
podielu muštu, obsahuje viac kyselín, menej dusíkatých látok a trieslovín. Samotoky sú vhodné
na výrobu šumivých alebo aj ružových vín.
SUR LIE
francúzsky vinársky pojem, ktorý v preklade znamená "na kale". Víno s označením SUR LIE
ležalo a zrelo dlhšiu dobu na jemných kvasničných kaloch, čím sa obohatilo o vzácne látky, ako
sú manoproteíny, polysacharidy (betaglukán), vitamíny. Odumreté kvasinky dodali vínu nové
chute a vône.
Pripravila: Jarmila Dudová, zdroj: www.vinoteka-vinaren.sk

Putňa

Sabráž
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Kafenio.
chutný dotyk slnečného Grécka

Hrejivé slnko, príjemný morský vánok, vône rôznych kvetov
a stromov, spev vtákov, melodické piesne a hudba, ktoré človeka
lákajú k tancu, výnimočné jedlá, tisícročia ospevovaná kultúra,
architektúra, antika a bohatá história, to všetko a ešte viac príde
na myseľ človeku, keď zaznie slovo Grécko. Pôvabnosť tejto zeme
si získa nejedného človeka, či už sa mu ju podarí navštíviť, alebo ju
poznáva len prostredníctvom médií, literatúry alebo z rozprávania.
Ak aj vy túžite po tejto slnkom zaliatej, rozkvitnutej, melodickej
krajine, plnej zázračných chutí výborného jedla a voňavej kávy,
skúste navštíviť kaviareň Kafenio v Pezinku na Holubyho ulici číslo
20. Usmiata a milá pani Janka vás milo privíta, usadí a ponúkne vám
nielen výbornú kávu, ale aj rôzne grécke dobroty. Táto kaviareň
si ma získala svojou originalitou, krásou, jemnosťou a chutným
dotykom slnečného Grécka.

1. Janka, kedy a ako si Grécko získalo
Vaše srdce?
Bolo to dávno, ešte počas vysokej školy.
Vtedy som sa zahľadela do sympatického
gréckeho študenta. Vďaka nemu som
strávila v Grécku každú možnú voľnú
chvíľu a postupne spoznávala mentalitu
a kultúru tejto nádhernej krajiny. Naučila
som sa ich jazyk, aby som im lepšie
porozumela. Priateľstvo skončilo, ale láska ku Grécku zostala. Istý čas som
pracovala aj pre známu cestovnú kanceláriu a ešte predtým ako tlmočníčka
v jednej firme na Slovensku, ktorú vlastnil
Grék. Takže aj moja profesijná kariéra sa
ťahala týmto južným smerom. Teraz mám
svoju grécku rodinu, pretože manžel má
grécke korene. Dovolenky s deťmi trávime
výlučne v Grécku. Vyzerá to tak, že mi je
táto krajina súdená.

2. Otvoriť grécku kaviareň v Pezinku bol originálny nápad. Aké
boli začiatky?
Vždy bolo mojím snom mať niečo svoje, kde sa budem môcť
realizovať. Pracovne som sa pohybovala v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Pohrávala som sa s myšlienkou otvoriť si vlastnú
cestovku alebo kaviarničku. Samozrejme, najlepšie so zameraním
na Grécko. Keď som si založila rodinku, bolo potrebné zamestnanie
s istotami, takže som pracovala pre korporát. Ale byť celé dni za počítačom ma nenapĺňalo. V kútiku srdca som verila, že si svoje sny
začnem plniť, keď moje deti odrastú. A to sa aj po rokoch podarilo.
Každý deň, cestou z vlaku domov, som prechádzala okolo
zaujímavého starého domčeku na Holubyho 20. Vtedy tu bola Vínna
muška. Jeden večer som nazrela dovnútra a priestor s klenbami ma
úplne očaril. Od toho dňa som v tom mala jasno: „Tu chcem mať
svoju vysnenú grécku kaviarničku“.
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3. Čo všetko ponúkate?
Najväčší pôžitok, ktorý môžem návštevníkom
v kaviarničke ponúknuť, je posedenie v príjemnom
a kľudnom prostredí pri tradičnej gréckej káve a ďalších
dobrotách. Okrem bežnej ponuky ako je káva, čaj
a koláčiky, je možné si u mňa zakúpiť aj grécke
potravinové produkty najvyššej kvality ako olivový olej,
olivy, medy, džemy, syry a iné. Ponuka je naozaj pestrá,
príďte sa o tom presvedčiť. Ďalšou službou, ktorú
ponúkame, sú kurzy gréckeho jazyka pre začiatočníkov
aj pokročilých. Tiež si tu môžete rezervovať miesto a čas
pre vaše pracovné alebo rodinné stretnutia aj s malým
občerstvením v gréckom štýle. V pláne mám aj iné
zaujímavé kultúrne podujatia. Momentálne sú však
obmedzené podmienky a tak na ich realizáciu si ešte
musím počkať. Najdôležitejšie pre mňa je, aby sa tu
každý cítil príjemne.

4. Ako sa Vám darí v tejto neľahkej do podnikania,
keď reštaurácie a kaviarne nemôžu privítať vo svojich priestoroch zákazníkov (COVID-19)? Našli ste
si spôsob, ako sa k nim priblížiť a dodať im tovar,
o ktorý Vás požiadajú?
Keď som v septembri 2020 kaviarničku otvorila, tak tu
bolo veselo a plno. Trvalo to mesiac a postupne
sa všetko začalo zatvárať. Vtedy som si povedala,
že musím niečo vymyslieť, aby som sa udržala. Preto
som ju čiastočne premenila na obchodík s gréckymi
potravinami. Umožnila som okienkový predaj, ale dokázala som tovar aj doručiť. Nebolo to jednoduché
obdobie a stále nie je. Snažila som sa propagovať
výrobky hlavne cez sociálne siete. Aj za tento rozhovor
som vďačná. Veľmi dôležité pre mňa je, že kladné
odporúčania na nás a na našu ponuku začali šíriť
spokojní zákazníci, čo ma nesmierne teší a motivuje.
Vnímam, že sa postupne dostávam do povedomia ľudí.
Často sa len tak pristavia pri výklade a obdivujú jeho
netradičnú výzdobu. Takéto signály mi dávajú nádej,
že to čo robím, má zmysel.
Aj Vidiečan odporúča sledovať fb stránku

https://www.facebook.com/KafenioPezinok,
sú tam všetky podstatné informácie a kontakty.
Teším sa na naše spoločné stretnutia.

Text: Adela Oravcová, foto: Kafenio
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40. výročie založenia
Detského folklórneho súboru
Detský folklórny súbor Prvosienka vznikol v roku
1981 vo Vajnoroch. Jeho zakladateľom bol Mikuláš
Sivý. Neskôr sa súbor presťahoval do hlavného
mesta. Jeho vedenie prevzal Imrich Béreš, neskôr
Vladimír Kotlárik, ktorý dal za úlohu deťom vymyslieť názov súboru. Tak sa Vajnoráčik premenoval
na Prvosienku.
V jej vedení sa neskôr vystriedala celá rodina Kotlárikových. Po Vladimírovi prevzal vedenie jeho brat Bohumil,
po ňom jeho syn Andrej. Za ich úspechmi vždy verne
stála a pomáhala švagriná, manželka a mama Majka Kotláriková, ktorá bola folklórnou maminou viacerých generácii Prvosienky. Po nich žezlo vedenia súboru prevzali
manželia Rjapošovci a Maroš Červenák. Od roku 2016
súbor pracuje pod vedením Jany Bezákovej a Ľubici
Meškovej. V roku 2019 sa nám po 22 rokoch podarilo
obnoviť detskú ľudovú hudbu pod vedením Dagmar
Hrnčírovej.

mové čísla viažuce sa k regiónom, výročným príležitostiam patriacim deťom a mládeži. Cieľom je, aby najmenšie i najväčšie deti pochopili, že spoločným zámerom,
vzájomnou pomocou dokážu množstvo vecí – teda,
že spoločným úsilím sa dokáže viac. Veď pomáhať si je
oddávna ľudské. V programe budú účinkovať členovia
detského súboru, vrátane vlastnej ľudovej hudby v počte
127 detí.

Ako sme ju budili...
Bolo to dávno, štyri desaťročia azda,
čo neďaleko Dunaja prechádzal sa gazda.
Priamo pod hradom na lúke v Bratislave,
našiel ležať dieťatko malé.
Z plátna zeleného ušili mu šaty,
neposlušné vlasy mali nádych zlatý.
Už len mena nemala devulienka,
a tak nazvali ju Prvosienka...
Program bude doplnený videoprojekciou – kresleným
dejom rozprávky. Jej autorom je naša členka Ella Kabela, ktorá bude zároveň tancovať i spievať. Táto všestranne nadaná, dnes už mladá dáma je v Prvosienke
od svojich 6 rokov. Text rozprávky nahovoril Lukáš Latinák. Vniesol do neho vtip, ale i napätie. Réžiu a dramaturgiu si na starosť zobralo vedenie súboru, nakoniec
veď Prvosienku poznajú najlepšie.

V súčasnosti súbor združuje 127 detí vo veku od 5 do 18
rokov. V prostredí hlavného mesta sa súbor snaží prostredníctvom svojich aktivít vštepiť deťom a mládeži
lásku k slovenským ľudovým tradíciám. Vďaka cieľavedomej tanečnej, hudobnej a speváckej príprave sa deti
zoznamujú s ľudovými nástrojmi, krojmi a tradíciami.
Je to činnosť, ktorá má priamy vplyv na rozvoj ich fyzických schopností a na kvalitu ich zdravia, tak isto však
aj na ich duševný rozvoj - vyžaduje od nich byť trpezlivý,
cieľavedomý, zodpovedný voči sebe i ostatným, ohľaduplný, vedieť uznávať autoritu i pravidlá práce v skupine,
mať schopnosť presadiť sa i tolerovať. Vďaka prezentácii
deti získavajú sebavedomie, schopnosť vystupovať
na verejnosti, byť hrdý na Slovensko a jeho ľudové
umenie.
„Ako sme ju budili“ je názov výročného programu pri príležitosti 40. výročia založenia súboru. Program pripravený ako rozprávka, v ktorej účinkujúci musia splniť dvanásť úloh, aby zobudili dievča a uhádli jej meno. Vďaka
úlohám spoznajú diváci jednotlivé staré i nové progra-

Veríme, že v marci budeme môcť prezentovať naše
spoločné dielo – našu Prvosienku.
Text a foto: Jana Liška
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Šúrsky kanál

Malokarpatský a Podunajský región spája cyklotrasa

Sieť cyklotrás v Bratislavskom kraji sa každým rokom rozrastá a láka k aktivitám
turistov i špotovcov zo širokého okolia.
O pozitívnych účinkoch športovania
pre zdravie, čo treba zdôrazniť v tomto
pandemickom období, sa netreba rozpisovať.
Cykloturistika po už vybudovaných cyklotrasách však poskytuje okrem pohybu
aj ďalšiu „pridanú hodnotu“, ktorou
je poznávanie prírody a bezprostredné
„preciťovanie“ krajiny spolu s jej zaujímavosťami.

Členovia Historickej spoločnosti Ivanky, o.z. sa podujali zatraktívniť
cyklotrasu po hrádzi Šúrskeho kanála zriadením pamätníka jeho
budovateľom. Nový pútač – pamätník je v mieste križovania
cyklotrasy JURAVA po korune hrádze Šúrskeho kanála s trasou
vedúcou od obce ku mohyle M. R. Štefánika, neďaleko altánku.
Zriadením pamätníka budovateľom tohto dôležitého melioračného
diela, významného pre celú podhorskú oblasť Malokarpatského
regiónu, chceme predovšetkým pripomenúť ich ťažkú prácu počas
vojnových rokov. Medzi budovateľmi boli okrem občanov okolitých
obcí aj príslušníci VI. Robotného práporu armády Slovenského štátu,
pozostávajúceho predovšetkým z odvedencov židovskej a z rómskej
komunity, ako aj trestno-právne stíhaných osôb. Výstavbu pamätníka
aktívne podporila početná skupina miestnych živnostníkov a sponzorov, ako aj obec v rámci participatívneho rozpočtu sumou 750.- eur.
Na slávnosti jeho odovzdania verejnosti dňa 20. 10. 2021 sa zúčastnili zástupca Židovskej náboženskej obce, zástupca Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, zástupcovia
Vojenského historického ústavu, zo Štátneho vodohospodárskeho
podniku a.s., tiež zástupca Bratislavského samosprávneho kraja
a Malokarpatského osvetového strediska z Modry, starostovia obcí
Chorv. Grobu a Ivanky pri Dunaji, ako aj občania.

Na záver slávnosti odovzdania pamätníka
verejnosti odzneli aj tieto slová: „Nech
samotný Šúrsky kanál, skulptúra tohto
pamätníka a vysadený strom pripomína
v budúcnosti všetkým okoloidúcim, že na jeho
budovateľov s vďakou spomíname a na okolnosti jeho vzniku za ťažkých podmienok
vojnového obdobia nezabúdame!“
P. S.: Na informačnej tabuľke je okrem textu
aj QR kód, prostredníctvom ktorého sa môžete
dozvedieť viac o Šúrskom kanály, jeho histórii
a okolnostiach výstavby.
Text a foto: Fero Hässler, predseda HSI, o. z.

profily
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Lozorno

– malá, veľká galéria farieb

Mozaika, farebné čaro kamenných, sklených, či keramických kúskov
poskladaných do nádherných obrazov zobrazujúcich ornamenty, rastliny,
zvieratá, ľudí, či výjavy zo života. Už v období starovekého Orientu a antiky
boli mozaikou zdobené podlahy, v Byzantskej ríši vznikali krásne
mozaikové obrazy. Krásou farebných kúskov si ľudia zdobia steny, ploty
a múry domov dodnes.
Borka Hurajová z Centra kultúry Lozorno je jednou z tých umelkýň, ktorej
krásne mozaiky môžu ľudia obdivovať na viacerých miestach.
Borka Hurajová

Borka, kedy ste objavili čaro mozaiky a kedy vznikla
Vaše prvé dielo?
Môj otec bol akademický maliar a reštaurátor, takže ja som
už ako dieťa vyrastala v zázemí farieb a umenia. Kreslila,
maľovala, majstrovala som od malička, ale umenie ostalo
len v rovine záľuby, nevydala som sa na profesionálnu
dráhu. Keď som bola na materskej, tak som skúšala rôzne
techniky, maľovala som na sklo, na drevo, skúšala
decoupage, krakelovanie, keramiku. A prvá mozaika? Tak
tá vznikla z úplne praktických dôvodov. V kuchyni sme mali
stenu, na ktorej viseli utierky a pri malých deťoch bola
každú chvíľu docapkaná a špinavá. Tak som to „poriešila“
mozaikou. Nielen, že to vyriešilo problém údržby steny, ale
ju to aj krásne oživilo. Hneď po nej nasledovala stena
za smetným košom. Potom to už išlo: mozaikou som
skrášlila studňu na dvore a ešte aj psovi búdu. To bolo asi
tak pred dvadsiatimi rokmi. Potom bola dlhá pauza. Až keď
som začala robiť v Centre kultúry Lozorno, objavila som
stenu pod pódiom, ktorá bola špinavá, dokopaná a ktorá
si „samozrejme“ nutne pýtala mozaiku. Tak som počas

letných prázdnin, kým neboli žiadne predstavenia,
skrášľovala stenu v robote. Bola to fuška, po kľačiačky som
lepila každý jeden kúsok a boleli ma kolená a kríže. Vtedy
som ešte nemala napozerané z internetu, že sa to dá robiť
aj ľahšie, ako nalepiť si to najskôr na sieťku a potom to celé
nalepiť klébrom na stenu. Na to som prišla až oveľa neskôr.
Ale výsledok stál za to. A na základe tejto mozaiky ma o pár
rokov neskôr oslovila jedna známa z Lozorna, že sa jej tá
mozaika veľmi páči a chcela by, aby som jej na betónovú
stenu, čo má na ulici spravila nejaký mozaikový obraz.
No a potom už nastal „mozaikový boom“ a začala som sa

tomu viac venovať. Hlavne teraz v období korony je to taký
môj relax a veľmi ma to baví.
Aké materiály používate na tvorbu mozaiky a ktoré
motívy najradšej vytvárate?
Na tvorbu mozaiky používam hlavne kúsky keramických
obkladačiek, dlaždičiek. Ďalej veľmi rada dotváram detaily
z kúskov rozbitých vzorovaných porcelánových tanierov,
alebo hrnčekov, krásne oživia mozaiku rôzne farebné
sklíčka, kamienky, mušle a pod. Dokonca v niektorých
mozaikách sú zakomponované aj staré hodinky. Moji
kamaráti už vedia, že keď sa im rozbije nejaký pekný tanier,
alebo im ostane pár kachličiek navyše, tak to nemajú
vyhodiť, ale odložiť pre mňa. Takže už mám aj celkom
pekné zásoby. Potom im len dám vedieť, že na ktorú
mozaiku som ten ich tanierik, či kachličku použila a oni
sa z toho veľmi tešia. Motívy sú rôzne, ja milujem
farebnosť, tak striedam rôzne farby, tvary, tak ako mi to
príde pod ruku a ako to cítim. Keď mám vyrobiť mozaiku na
niektorú konkrétnu stenu alebo múr, najprv si ho odfotím a
skúšam si na papieri spraviť pár skíc, čo by sa tam hodilo aj
s prihliadnutím na okolité prostredie. Na niektorú stenu
pasuje celý „obraz“, na niektorú stačí len nejaký farebný
pásik, kvietok, alebo niečo jemné. A v samotných
obrázkoch potom už vytváram rôzne motívy: domčeky,
kvety, vtáčiky, motýle. Niekedy mi ľudia povedia, čo by tam
chceli mať, ale väčšinou je to na mojej fantázii, čo im
vytvorím. Napríklad ďalšia známa, ktorá spieva v ženskej
speváckej skupine LOZA, („loza“ znamená vinič a aj
sa tejto tematike vo svojich piesňach venujú), ma požiadala
„omozaikovať“ obité hrany na domčeku vo dvore a ja som
jej tam spravila motív s hroznom. Viete si predstaviť, ako
bola milo prekvapená a tešila sa z toho.
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Za každou mozaikou sa skrýva príbeh jej vzniku. Aký
najzaujímavejší je ten Váš?
Príbeh každej mozaiky je iný, niektorý začína tým, že ma
niekto osloví, či by som mu nespravila mozaiku na niektorý
konkrétny múrik, alebo stenu, ale veľa je aj takých, čo začínajú u mňa. Ja zbadám miesto, ktoré si to „oživenie“ úplne
pýta. Napríklad u mňa v centre kultúry som s mozaikovaním
pokračovala aj na chodbe za lavičkou, kde bola ufúľaná
stena, alebo zvonku na budove pri vchode, kde bola trochu
poškodená fasáda... šup tam mozaiku! Tiež múrik
pri parkovisku bol taký obyčajný, betónový, tak som ho
trochu skrášlila novou omietkou a pár kúskami mozaiky.
Ako bonus sme tam nainštalovali aj malé zábradlie, kde si
môžu zaľúbenci alebo novomanželia pripevniť svoj „zámok
lásky“ a spečatiť tak svoju lásku naveky. Ale najkrajší
príbeh čo ma chytil za srdce, je „Príbeh jedného taniera“.
Ten som dostala od kamarátky z našej ulice Ivky M. Tanier
už bol prasknutý, ošúchaný, nemohol sa ďalej používať
na bežné užívanie a keď mi ho dávala, hovorila mi, že ten
tanier a jeho história má pre ňu veľký význam a že bude
rada, keď sa použije niekde na mozaiku, aby sa zachoval aj
ďalej. Ivka ten tanier (vlastne celý servis) zdedila po svojom
krstnom otcovi, ktorého rodina žila v Trenčíne a mala
židovské korene. No a niektorí členovia rodiny sa už
z koncentračného tábora nevrátili.
Stručne z jeho histórie: „Tanier
pochádza zo sady Rosenthal, je
pozlátený. Vyrobený bol vo fabrike, ktorá sa zatvorila v roku
1947, naznačuje to číslo na jeho
spodku. V rodine je už niekoľko
desaťročí a precestoval z Trenčína do Trnavy a napokon až do
Lozorna. Prežil napriek druhej
svetovej a holokaustu, komunizmu či dobe modernej.“ Tak kde
inde by mal skončiť ako na mozaike pre ňu? Ja som rada, že sa mi podarilo urobiť jej
radosť a že tanier, ktorý má historickú aj osobnú hodnotu
dostal druhý život v podobe kvetu magnólie, ktorá je
mimochodom jej obľúbeným kvetom a vyrastá hneď za múrikom, kde je mozaika nainštalovaná. A symbolika čísla
taniera dostala na mozaike aj svoj druhý hlboký význam.
Kde všade môžeme nájsť Vaše krásne diela?
Zatiaľ len v Lozorne na rôznych miestach a uličkách alebo
u niekoho vo dvore. Na múriku pri potoku nájdete rybky, deti
cestou do školy, alebo do škôlky, idú okolo mozaiky
s mačičkou, domčekmi a vtáčikmi, u kamarátky veterinárky
nájdete na múriku obraz psa s mačkou a ďalšie väčšie
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či menšie mozaikové obrázky sú v rôznych častiach
Lozorna. Najviac ich je asi u mňa v robote, v Centre kultúry
– v sále, na chodbe, na stene pri vchode a na parkovisku.
Poslednú mozaiku som robila na jeseň na našom dome,
lebo môj muž sa ma pýtal, že kedy už konečne spravím
niečo aj pre nás. Okrem toho som mozaikou u nás
„poriešila“ aj dieru od kľučky na stene za dverami, odutú
a opadanú fasádu na dome vo dvore a mám v pláne
mozaikou vyplniť aj dieru v chodníku pred naším domom.
U mňa sa fantázii medze nekladú...

Máte tajný sen, túžbu, kde by ste chceli vytvoriť
mozaikové obrazy?
Tak neviem, či je to tajný sen, ale možno takou mojou malou
túžbou je, aby bola aspoň nejaká malá mozaika v každej
časti našej obce. (Uf, tak to mám ešte čo robiť...) Aby bolo
Lozorno známe aj tým, že je to tá pekná dedinka na Záhorí,
kde majú mozaiky „na každom rohu“. Už sa mi aj občas
stalo, že tí, čo ma poznajú a vedia, že ich vyrábam ja,
sa pristavia a chvália, že sa im moja „galéria“ po Lozorne
páči. To ma vždy tak poteší. A pribúdajú aj noví
záujemcovia, tak možno to až také nereálne nie je. Len by
som sa chcela ešte zlepšiť v technike, naučiť sa nové
spôsoby, vyskúšať rôzne pomôcky a pod. Keď pozerám
na internete, ako krásne sa dá mozaikovať a čo všetko je
možné použiť, tak len žasnem a obdivujem to. No a tiež
tajne dúfam, že raz budem mať niekde svoju malú dielničku
a tam si budem môcť mozaikovať od rána do večera.
Môžu Vás ľudia osloviť s prosbou o vytvorenie
mozaiky?
Samozrejme... a aj to robia. A ja im rada vyhoviem.
Dokonca ma už oslovili záujemcovia aj mimo Lozorna.
Ale musím podotknúť, že ja nie som žiadny profesionál.
Som len taká malá „ľudská lastovička“, čo obliepa ploty,
steny a múriky, aby boli trochu krajšie. Robím, čo ma baví
a mám radosť, keď to urobí radosť aj druhým. To mi úplne
stačí. Ale ak to inšpiruje aj iných, tak aspoň bude svet trochu
veselší a farebnejší.
Text: Adela Oravcová, foto: Borka Hurajová
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Fotosúťaž
O najkrajší vianočný medovníček 2021
V predvianočnom období vyhlásilo naše
Malokarpatské osvetové stredisko cez sociálnu sieť Facebook vianočnú fotosúťaž O najkrajší vianočný medovníček 2021.
Podmienky súťaže boli jednoduché: súťažiaci
mal do komentára vložiť najkrajší medovníček , ktorý svojou krásou spestril čaro
vianočného domova, „lajknúť“ a sledovať FB
stránku a Instagram MOS a pozvať na stránku
svojich priateľov.
V príspevkoch nám pribúdali
krásne diela a tie sme na základe „lajkov“, ktoré im boli pridelené, vyhodnotili nasledovne:
1. miesto - Štefan Červenák,
2.miesto - Mária Kropajová.
Na 3. mieste sa umiestnila
Dominika Haradzinová, ktorej
medovníčky vybrala komisia
MOS z dvoch súťažných príspevkov s rovnakým počtom
„lajkov“.

Cena je už doma u malej výherkyni

Predstavujeme Vám dvoch
šťastných výhercov a fotky
najkrajších ocenených medovníčkov. Už teraz sa tešíme
na Vašu účasť v ďalšej súťaži,
ktorú pre Vás pripravíme.
Text: Adela Oravcová
foto: archív MOS
Odovzdávanie ceny a šťastná výherkyňa
3. miesto

2. miesto

1.miesto
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Vinohradnícke mesto
v etnologickej perspektíve
– skvost do knižnice nielen
vinohradníkov a vinárov
V decembri 2021 vydal Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej
akadémie vied monografiu Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve
autorky Kataríny Popelkovej.
Táto publikácia vznikla v rámci vedeckého grantového projektu Procesy
eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí, VEGA č. 2/0064/21
a jej vydanie finančne podporila Slovenská akadémia vied na základe
odporúčania Edičnej rady SAV.
Kniha je venovaná vinohradníckym mestám Modre a Pezinku a prevedie Vás
nielen históriou vinohradníctva a vinárstva od minulosti až po súčasnosť,
ale dozviete sa v nej aj o živote vinárov, vinohradníkov a o ich zvyklostiach.
Text: Adela Oravcová, foto: MOS

Pripravujeme a pozývame vás:

Pripravované podujatia
Marec
16. - 18. 03. 2022
STRETNUTIE S MALOU TÁLIOU
Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla
dospelých hrajúcich pre deti
MsKS Senec, Nám. 1. Mája 2, Senec

30. 04. 2022
ZAHRAJTE MI MUZIKANTI
Krajská postupová súťaž a prehliadka programových blokov
DFS, sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín
a DLH
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok

Máj

26. 03. 2022
KONC JAK ŽIVÉ
Krajské kolo celoštátnej súťaže ľudových rozprávačov a
regionálna súťaž spevákov ľudovej piesne
KD Zohor

02. 05. 2022
AMFO 2022
Krajské kolo súťaže a výstava amatérskej fotografickej tvorby
Galéria LABYRINT, MsKS Senec, Nám 1. Mája 2, Senec

30. 03. 2022
ŠAFFOVA OSTROHA
Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom
tanci
V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

03. - 05. 05. 2022
BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
Krajská súťažná prehliadka v prednese a prózy I.-III.
kategórie a detských recitačných kolektívov
DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Apríl

07. 05. 2022
VÍNA NA HRADE® 2022
Malokarpatskí vinári sa prezentujú v najväčších pivniciach
hradu Červený Kameň
Hrad Červený Kameň

01. - 02. 04. 2022
DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE
Krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla
dospelých a krajská postupová súťaž a prehliadka divadla
mladých
Pezinské kultúrna centrum, Holubyho 42, Pezinok
07. 04. 2022
VÍNO, ŽENY A VÔNE
Dámskou degustáciou sprevádzajú slávne ženy zo sveta vína
Vinum Galéria Bozen, Holubyho 85, Pezinok
09. 04. 2022
MLÁDEŽ SPIEVA
Krajská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych
peváckych zborov
Galéria LABYRINT, MsKS Senec, Nám 1. Mája 2, Senec
20. 04. 2022
ŠTÚROVA MODRA
Krajská súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a
prózy IV.- V. kategórie a v tvorbe divadiel poézie
KD Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra

06. - 07. 05. 2022
MALOKARPATSKÝ SLÁVIK
Súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne
Dom kultúry a kaštieľ Budmerice
07. 05. 2022
STRUNOBRANIE
Krajská súťaž a prehliadka jednotlivcov a hudobných skupín
populárnej hudby
Kaštieľ Budmerice
20. - 21. 05. 2022
OTVORENÉ PIVNICE NA SV. URBANA® 2022
Otvorenie sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste®

Zmena programu a termínov vyhradená.
Tešíme sa na spoločný zážitok.
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