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Odhalenie pamätnej tabule Lýdii Vadkerti – Gavorníkovej
14. decembra sa uskutočni-
lo spomienkové podujatie ve-
nované slovenskej poetke Lý-
dii Vadkerti-Gavorníkovej. Pri 
príležitosti jej nedožitých 80. 
narodenín odhadila primátor-
ka Modry Hana Hlubocká spo-
lu s riaditeľkou Múzea Ľ. Štúra 
Vierou jančovičovou pamätnú 
tabuľu na rodnom dome Mod-
ranky, na Moyzesovej ul. č. 14. 
V príhovore si prítomní priatelia, 
známi, rodina a milovníci kultú-
ry pripomenuli život redaktorky 
a spisovateľky. Podvečer bol ve-
novaný spomienkovému pose-
deniu pod názvom Bez pátosu, 
ktoré sa konalo v Sobášnej sieni 
mesta. Podujatie podporili a pri-
pravili: Mesto Modra a Modran-

ská muzeálna spoločnosť.
Lýdia VADKERTI-GAVOR-
NÍKOVÁ sa narodila 30. mar-
ca 1932 v Modre, základnú ško-
lu navštevovala v Kopčanoch. 
Najprv študovala na gymnáziu 
v Skalici, zmaturovala na peda-
gogickom gymnáziu v Bratislave 
roku 1951. Po maturite pôsobila 
ako učiteľka najprv na strednej 
škole dievčenskej, potom na zák-
ladnej škole v Bratislave. Od ro-
ku 1962 bola na invalidnom dô-
chodku a venovala sa literatúre. 
V rokoch 1978 – 1987 pracova-
la ako redaktorka a zástupky-
ňa šéfredaktora časopisu Revue 
svetovej literatúry. Zomrela 22. 
mája 1999 v Bratislave.

(red, web)

„Amaveťáci“ vyrobili 
Modre snehového Štúra
História sa dá spoznávať aj netradične 
Nedeľné popoludnia patria zväčša oddychu tak pasívnemu, 
ako aj aktívnemu. Tomu druhému dali zelenú rodičia a ich de-
ti z modranského voľnočasového klubu Amavet Impulz č. 944. 
Okolo štrnástej hodiny sa začali zbiehať malí aj veľkí nadšenci 
viacerých aktivít v jednom. Na nádvorí SNM – Múzea Ľ. Štúra 
na Štúrovej ulici 84 v Modre pribúdali lopaty a lopatky, vedrá, 
boby a iné športovo-technické náčinie. Dalo sa tušiť, že pôjde 
o niečo športové a pohybové. Pravda to bola však iba z časti... 

Mladí Amaveťáci na stretnu-
tí s múzejníčkou pani Agátou 
Petrakovičovou spočiatku len 
študovali pohľadnice, ktoré im 

ukázala. Na nich už portrét na-
značoval, o čo v túto nedeľu, 17. 
februára, pôjde. Postupne sa na 
drevenom pódiu začala črtať ob-

rovská kopa snehu. Deti za po-
moci rodičov ho neprestávali 
nakladať na boby. V momente 
stojaceho vysokého vrchu, bo-
lo jasné, že sa bude stavať urči-
te snehuliak. Ibaže nie len taký 
obyčajný, ale jedinečný – mod-
ranský. Keďže pohľad na po-
hľadnicu s podobizňou Ľudovíta 
Štúra nestačil, bolo jasné, že bu-
de potrebná odborná pomoc. 

Vedúca klubu Amavet Impulz 
č. 944 Ingrid Kuníková prezra-
dila: „Naše občianske združenie 
sa snaží, aby deti aj v zime bo-
li na čerstvom vzduchu a užíva-
li si pohyb. Pred pár dňami sme 
mali súťaž v stavaní snehuliakov 
a tam nám napadlo, že by bolo 
zaujímavé urobiť zo snehu aj ne-
jakú významnú osobnosť. Žijeme 
v Modre, voľba padla teda jed-
noznačne na Ľudovíta Štúra“. 

Príchod výtvarníka, pedagó-
ga a sochára Tomáša Polonské-
ho priniesol neskrývanú radosť 
hlavne u rodičov. V tom mo-
mente bolo prítomným jasné, 
že Ľudovít Štúr zo snehu sa ur-
čite vydarí. T. Polonský po riad-
nej obhliadke snehového vrchu, 
usúdil, akým smerom sa uberať 
a načrtol kontúry budúcej busty. 
Malí pomocníci pripojili ruky 
k dielu a za takmer dve hodiny 
bol snehový Štúr na nádvorí mú-
zea v Modre hotový. 

Ingrid Kuníková dodáva: „Veľ-
mi pekne ďakujem Agáte Pet-
rakovičovej z Múzea Ľ. Štúra aj 
akademickému sochárovi Tomá-
šovi Polonskému za pomoc“.

Ak počasie dovolí a príliš sa ne-
oteplí, zavítajte v čase otvára-
cích hodín múzea: UT – PIA od 
8.30 do 16.00, na Štúrovu 84. 
Ten pohľad stojí určite za to. 
Modranský „Snehoštúr“ vznikol 
18. februára 2013. je dôkazom 
toho, že sa dá dať deťom mož-
nosť zažiť múzeum a históriu aj 
trocha netradične.
 (jk)


