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Violončelová jeseň pozná svojich víťazov
Ivetka Cibulová a Marcel Petráš získali Zlaté pásma
Počas dvoch novembrových dní, 20. a 21. 11. 2014 sa v Modre
uskutočnil 3. ročník celoštátnej hudobnej súťaže v hre na violončelo Violončelová jeseň. Profesionálnu úroveň, ktorú si súťaž
uchovala až doteraz, podčiarklo aj zloženie odbornej poroty. Tá
bola zastúpená renomovanými menami hudobného sveta, slovenských koncertných umelcov a skladateľov – predsedu Jána
Slávika, členov Gregora Regeša, Dagmary Prokešovej, Michala
Sťahela a Eugena Procháca. Našu modranskú ZUŠ reprezentovali Marcel Petráš a Iveta Cibulová. Obidvaja boli úspešní a získali Zlaté pásmo vo svojej kategórii.
tovali Marcel Petráš a Iveta Cibulová. Obaja získali ocenenie
Zlaté pásmo.
Predseda poroty Ján Slávik hodnotil výkony súťažiacich veľmi vysoko, pričom podčiarkol
význam konania súťaže nielen
v rovine základného a stredného umeleckého školstva, ale aj
v oblasti kultúry. Poďakoval
hlavnému organizátorovi Základnej umeleckej škole v Modre

Svätý týždeň
„Čas letí jak vtáci nedozierni“ - L. Novomeský
Tridsať rokov je veľa alebo málo? Ak ide o roky zmysluplne prežité,
tak je to veľa, ak ide o naplnenie túžob, očakávaní, snov a perspektív,
tak je to vždy málo. Tridsať rokov pôsobí súbor modranských amatérskych spevákov pod vedením neúnavnej pani Janky Neščákovej.
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Amáte značí radosť. Radosť rozdávať svojim spevom radosť obdarovávať ľudí krásou. A tak aj
svoje životné jubileum nemohol
súbor osláviť inak, než koncertom. V kostole Štefana Kráľa 16.

novembra súbor zúročoval biblické talenty, čo by dar od Všemohúceho. Ich zúročenie predpokladalo od účinkujúcich dôkladnú
precíznu prípravu a obetavosť.
Odmenou bolo vďačné prijatie
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Tohtoročná súťaž sa opäť konala v sále modranského hotela Sebastian. Stretli sa tu deti zo ZUŠ
z celého Slovenska od východu
až po západ (Košice, Kežmarok, Moldava nad Bodvou, Stará
Ľubovňa, Žilina, Rajec, B. Bystrica, Zvolen, Trnava, Pezinok,
Bratislava...). Konzervatóriá reprezentovala študentka Cirkevného konzervatória v Bratislave.
Našu modranskú ZUŠ reprezen-

za realizáciu súťaže a povzbudil
organizátora, pedagógov a súťažiach k ďalšej práci v oblasti
violončelovej hry.
Umeleckým vrcholom súťaže bol slávnostný koncert violončelistu z Českej republiky,

Jiřího Bártu s klavírnym sprievodom Terezie Fialovej (ČR).
Mladé talenty inšpirované výkonmi svojich kamarátov a povzbudení slovami poroty, odchádzali obdarení krásnymi cenami
a pripravení ďalej bojovať sami
so sebou na ťažkej ceste k úspechom violončelovej interpretácie.
(red, lc)

poslucháčmi, vyjadrené ováciami
v stoji, akoby vonkajším vyjadrením spojenia duší javiska a hľadiska. Teda tým, čo nazývame
umením, kultúrou, pretože úloha
kultúry je povzbudzovať ducha
a vnášať nádej.
Môže byť náhoda, že nasledujúci deň mal dátum 17. november?
V tento deň sa aj v Československu skončila „studená vojna“. Význam tohto dňa pramení ďaleko
pred rokom 1989. Vo vtedajšom
Protektoráte Čechy a Morava roku 1939 fašizmus v nacistickej
podobe ukázal svoju pravú tvár. Násilie
štátnej moci neskončilo ani po kataklizme druhej svetovej
vojny a v rôznych
podobách sa prejavovalo na oboch brehoch
rozdeleného
sveta. V historických
zlomových bodoch
sa robia nádeje, ilúzie a predstavy lepšieho sveta. Postupom času sa mnohé
vytráca a nastáva
niekedy až bolestné
vytriezvenie. Objavujú sa rôzni falošní
proroci, kupci všet-

kého schopní, nepoctiví mýtnici, zákonníci a sudcovia, pokrytci a prevracači kabátov, ktorí sa
snažia demokraciu a občiansku
spoločnosť ovládnuť a sprivatizovať si. Odvaha zlacnela, rozum
zdražel.
Neodmysliteľnou súčasťou autentickej demokracie, teda demokracie bez prívlastkov, sú
slobodné voľby tých, ktorých občania poveria službou pri správe
vecí verejných. Tie, ktoré voláme
komunálne sa zhodou okolností
v tomto roku konali v predvečer
oboch výročí. Patrí sa poďakovať odstupujúcej politickej reprezentácii mesta za je prácu a zaželať novému vedeniu mesta veľa
úspechov. A aby nezabúdalo, že
všetka moc v našom štáte pochádza od občanov. A nám občanom
treba pripomenúť slová nezabudnuteľného rímskeho biskupa Karola Wojtylu „nebojte sa!“. Nebojme sa robiť všetko preto, aby
aj v našom meste bol život stále
dôstojnejší a krásnejší. Tak, ako
o tom spievali speváci na jubilejnom koncerte, tak ako to zodpovedá myšlienkam 17. novembra.
Vďaka Ti preto Chorus angelikus
a prijmi slovanské „mnoga ljeta“!
Ing. Viktor PETRAKOVIČ

