
A zasa hody... tentoraz však jablkové
O tom, že malokarpatský kraj je známy nielen dobrým vínom 
a krásnou keramikou a že má čo ponúknuť za každých okol-
ností a pri každej príležitosti sme sa mohli presvedčiť v sobotu 
7. októbra. Celoregionálne podujatie z dielne Malokarpatského 
osvetového strediska a za podpory Bratislavského samospráv-
neho kraja s názvom Jablkové hodovanie už neodmysliteľne 
patrí aj k jeseni u nás, v malebnej Modre. 

Celodenné podujatie venované 
jablkám a dobrotám z nich sa 
uskutočnilo na nádvorí kaštie-
ľa na Hornej ulici i v rozľahlej 
blízkej záhrade. Jablkové ho-
dovanie je obľúbené pre svoj 
charakter a je označované ako 
jedno z najkrajších podujatí 
regiónu. Počas dňa bolo mož-
né si jablká nakúpiť, ochutnať 
ako chutia koláče z nich, pu-

dingy, želé, džemy, polievky či 
ozdobené palacinky. V ponuke 
predávajúcich bolo zaujíma-
vé jablkové ragú alebo jablko-
vá polievka s kopčekom kyslej 
smotany pre chuť na povrchu. 
Najznámejšie a najdostupnej-
šie jesenné ovocie nechýbalo 
vo forme štiav a cideru, jabl-
kami boli ozdobené ručné vy-
robené dekorácie. Jablkové ho-

dovanie ako jedinečný produkt 
cestovného ruchu má v našom 
regióne dlhoročnú tradíciu 
a našlo si svojich stálych náv-
števníkov. Preto i keď niekedy 
občas napríklad aj spŕchne, ob-
divovateľov jabĺk to neodradí 
a z toho sa organizátori vždy 
veľmi tešia. Na nádvorí staré-
ho kaštieľa, dnes sídla Malo-
karpatského osvetového stre-
diska, nechýbali ani sprievodné 
aktivity ako maľovanie na tvár, 
točenie keramiky alebo fúkanie 
skla. K tomu pestrá ponuka vín 
z tunajších vinárstiev, med na 
zimné obdobie, šperky pre po-
tešenie svojich blízkych a bel-
gická čokoláda pre pohladenie 

duše a chuťových pohárikov. 
Počas celého dňa prebiehal aj 
sprievodný hudobný program 
v podobe folk a blues Jablko-
festu a prezentácie spriatelenej 
rakúskej obce Jedenspeigen.
Tohtoročné podujatie bolo pri-
pravené v spolupráci s projek-
tom „Kultúrno-kreatívne ožive-
nie tradícií“ (Heritage SK-AT), 
ktorý je spolufinancovaný 
z Programu spolupráce Interreg 
V-A Slovenská Republika - Ra-
kúsko. (red)

Uzávierka MZ
Uzávierka novembrového čísla 
bude 15. 11. 2017 do 12.00 h.
 (red)
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Právna poradňa mesta
Mesto Modra poskytuje svojim občanom bezplatné 
právne poradenstvo. Najbližšie môžete o právnu po-
moc požiadať 2. novembra 2017 (štvrtok) od 16.00 do 
19.00 hod. v zasadacej miestnosti Metského úradu na 
dukelskej ulici č. 38. Počas uplynulých troch práv-
nych poradní využilo služby právnika sedem občanov, 
pričom v jednom prípade pretrváva právna pomoc zo 
strany mesta aj naďalej. K najčastejšie diskutovaným 
patria problémy z oblasti občianskeho práva.

JUDr. Igor ZELNÍK, poslanec MsZ

Renovácia mestskej veže už tento rok
Takmer 400 ročná modranská mestská ve-
ža sa dočkala renovácie. Vyhliadku na tejto 
atraktívnej dominante mesta si počas kul-
túrnych podujatí, kedy je veža sprístupne-
ná, nenechajú ujsť domáci, ale aj zahranič-
ní návštevníci našej Modry. Mesto Modra 
získalo na obnovu fasády hornej tretiny 
veže nad ochodzou dotáciu 10 000 eur od 
Ministerstva kultúry SR v rámci programu 
obnovme svoj dom. Stavebné práce na 

tejto kultúrnej pamiatke sa začali v októbri 
a potrvajú do decembra 2017.
Mesto Modra má záujem sprístupniť ve-
žu, ktorá je súčasťou kostola sv. Štefana 
Kráľa pre verejnosť, aby si každý mo-
hol vychutnať nezabudnuteľný pohľad 
na panorámu mesta, ale aj široké okolie 
a úbočia Malých Karpát.

Monika KRNÁČOVÁ, 
MsÚ Modra

Zastupiteľstvo o parkovacích kartách 
aj o zákaze pyrotechniky
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry prijalo na zasadnutí 3. ok-
tóbra viacero všeobecne záväzných nariadení. Najdôležitejšie 
z nich upravuje podmienky vydávania rezidentských kariet pre 
obyvateľov zóny plateného parkovania. V ďalšom mesto upra-
vuje používanie pyrotechniky na svojom území.

Mesto Modra zaviedlo platenie 
parkovného na Štúrovej ulici 
od 1. októbra 2017 a to od pon-
delka do piatka, v čase od 8.00 
do 17.00 hod. Hodina parkova-
nia stojí 30 centov, ak zaplatíte 
v automate alebo 50 centov pro-
stredníctvom zaslanej SMS. Po-
čas dní pracovného voľna alebo 
pracovného pokoja a sviatkov je 

parkovanie zadarmo. Majitelia 
preukazov ZŤP majú parkovanie 
v spoplatnenej zóne zadarmo na 
vyhradených miestach. 

Rezidentské karty
obyvatelia Štúrovej ulice mô-
žu požiadať o vydanie rezident-
skej parkovacej karty. Nárok si 
môžu uplatniť vlastníci nehnu-

teľností (bytových priestorov), 
ktorí v nich majú trvalý pobyt, 
ale aj tí, ktorí na trvalý pobyt nie 
sú prihlásení. Ďalšou skupinou 
sú obyvatelia, ktorí majú trvalý 
pobyt v spoplatnenej zóne, ale 
nehnuteľnosť nevlastnia. Rov-
nako si rezidentskú kartu môžu 
zakúpiť aj vlastníci nebytových 
priestorov bez trvalého poby-
tu. Všetci však musia preuká-
zať, že majú zabezpečený prí-
jazd a výjazd k nehnuteľnosti. 
Rezidentské parkovacie karty si 
záujemcovia môžu zakúpiť na 
vyhradenom predajnom mies-

te u prevádzkovateľa plateného 
parkovania a to v pokladni mest-
skej spoločnosti Teplo Modra, 
s.r.o. na Šúrskej ul. č. 5. Mesto 
nevydáva rezidentské karty fy-
zickým osobám - podnikateľom, 
ani právnickým osobám.

Úprava používania 
pyrotechniky v meste

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
celoročný zákaz používania py-
rotechniky v meste s cieľom udr-
žať a ochrániť verejný poriadok. 
Výnimkou je Silvester, kedy 
môžu obyvatelia použiť zábav-
nú pyrotechniku v čase od 22.00 
hod (31. 12.) do 2.00 hod nové-
ho roka (1. 1.) 

Marián GAVORNÍK, 
viceprimátor mesta Modry

Cenník dočasného parkovania v meste Modra
P.č. druh služby Zóna plateného 

parkovania 
F a r e b n é 
rozlíšenie 

doba použitia Výška ce-
ny (s dPH) 

1. Parkovací lístok z automatu Zóna „A“ - „d“ biela farba 60 min. (1 hod.) 0,30 € 
2. Parkovací lístok z automatu Zóna „E“ biela farba 300 min. (5 hod.) 1,00 € 
3. SMS služba (elektronický parkovací lístok) Zóna „A“ - „d“ 60 min. (1 hod.) 0,50 € 
4. SMS služba (elektronický parkovací lístok) Zóna „E“ 300 min. (5 hod.) 1,50 € 
5. 1. (prvá) Rezidentská parkovacia karta vydaná k bytovému 

priestoru fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti 
- bytovému priestoru a zároveň s trvalým pobytom viažucom sa 
k danej nehnuteľnosti 

Zóna „A“ - „E“ biela farba 1 rok 50,00 € 

6. 2. (druhá) Rezidentská parkovacia karta vydaná k bytovému 
priestoru fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti 
- bytovému priestoru a zároveň s trvalým pobytom viažucom sa 
k danej nehnuteľnosti 

Zóna „A“ - „E“ žltá farba 1 rok 100,00 € 

7. Rezidentská parkovacia karta s vlastníckym právom k nehnute-
ľnosti - nebytovému priestoru bez trvalého pobytu viažucom sa 
k danej nehnuteľnosti 

Zóna „A“ - „E“ modrá far-
ba 

1 rok 300,00 € 

8. Rezidentská parkovacia karta s vlastníckym právom k nehnuteľ-
nosti - bytovému priestoru bez trvalého pobytu viažucom sa k da-
nej nehnuteľnosti 

Zóna „A“ - „E“ zelená far-
ba 

1 rok 200,00 € 

9. Rezidentská parkovacia karta bez vlastníckeho práva k nehnute-
ľnosti - bytovému priestoru s trvalým pobytom v zóne plateného 
parkovania 

Zóna „A“ - „E“ č e r v e n á 
farba 

1 rok 200,00 € 
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Úprava nespevnených ciest 
v modranskom chotári
Mesto Modra sa snaží postupne opravovať cesty vo svojom 
vlastníctve, prípadne budovať nové. V uplynulom období 
prešli rozsiahlymi úpravami niektoré úseky, ktoré slúžia 
ako dôležité obslužné komunikácie pre miestnych vino-
hradníkov. Štrková drvina z lošonského kameňolomu sa 
z hľadiska ceny, funkčnosti a estetiky ukázala ako najopti-
málnejší materiál na úpravu týchto ciest. 

Nová cesta 
za Zlatým Hroznom 

do Harmónie
Potreba vybudovania no-
vej cesty za Zlatým 
Hroznom vyplynu-
la zo straty priechod-
nosti pôvodnej cesty, 
ktorá nebola majet-
kom mesta a vlast-
ník si chcel pozemky, 
cez ktoré viedla, sce-
liť a oplotiť. „V prvej 
etape v decembri 2016 
sme na pozemkoch 
mesta vytýčili novú 
trasu a urobili zemné 
práce na novom tele-
se cesty. Na jar sme 
novovzniknuté cestné 
teleso vyrovnali, vysy-
pali štrkovou drvinou 
a valcovali,“ hovo-
rí Matej Kratochvíla 
zo Správy lesoparku, 
krajiny a vodných to-

kov mesta. Prvá etapa výstav-
by cesty stála mesto 4 914 eur, 
druhá etapa sa nákladovo vy-
šplhala na 4 113 eur.

Opravené cesty 
aj socha sv. Urbana

Na ceste z konca Sokolskej uli-
ce do Plázlov mesto upravilo 
200-metrový úsek s finančnou 
spoluúčasťou jej užívateľov. 
Aj tu bolo podľa Mateja Kra-
tochvíla potrebné cestu vyrov-
nať, vysypať štrkovou drvinou, 
uvalcovať a v úseku častého 
podmáčania aj oddrenážovať. 
Celkový rozpočet na úpra-

vu cesty bol 3 800 eur, pričom 
mesto platilo 1 800 eur a zvy-
šok uhradili Luboš Riman (1 
500 Eur) a Marek Piršel (500 
eur). „Ďalší, tentoraz 420 met-
rov dlhý úsek sme upravili na 
ceste v Dolných Sebrekoch. Fi-
nančne tu participovala Farma 
pod Gaštankou.“ Celkové ná-
klady na úpravu cesty dosiahli 
5 530 eur, z toho mesto Modra 
zaplatilo 2 765 eur a farma pod 
gaštankou 2 765 eur. 
Poslednú cestu v dolných Tráv-
nikoch mesto v prvej etape na 
konci roka 2016 vysypalo kame-
ninou z výkopu budúcej pivnice 

v lokalite Modra - vŕš-
ky. V tejto etape mesto 
platilo za práce na 
úprave cesty a valco-
vaní vysypanej kame-
niny 700 eur. V rámci 
druhej etapy v septem-
bri 2017 bol opravený 
ďalší úsek tejto cesty, 
pričom mesto tu posta-
vilo malú kaplnku so 
sochou sv. Urbana (na 
fotografii), patróna vi-
nohradníkov. V okolí 
tejto drobnej sakrálnej 
stavby plánuje vysadiť 
zeleň a osadiť lavičku. 
Náklady na práce v tej-
to etape predstavujú 3 
361 eur.

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra

Župné voľby predo dvermi
V sobotu 4. novembra 2017 si 
budeme voliť nového predse-
du samosprávneho kraja a no-
vých poslancov, ktorí nás budú 
zastupovať v parlamente Bra-
tislavského kraja. o post pred-
sedu BSK má záujem osem-
násť kandidátov a to Rastislav 
Blaško (nezávislý), Jozef danko 
(nezávislý), Juraj droba (SaS, 
oĽaNo, NoVA, SMK, oKS, 
ZZ, dÚS), Natália Hanulíková 
(SZS), Ľubomír Huďo (nezá-
vislý s podporou ĽSNS), Milan 
ftáčnik (nezávislý), Pavol frešo 
(nezávislý), Martin Jakubec (ne-
závislý), Ľubomír Kolárik (SZa-

SZo), daniel Krajcer (Most-
-Híd, Skok, SZ), Rudolf Kusý 
(nezávislý), Marián Leinerovič 
(NP), Milan Lopašovský (SMS), 
Ján Mrva (nezávislý), Lukáš 
Parízek (SNS), Jalal Suleiman 
(KSS), Andrej Trnovec (SĽ-
SAH) a Jozef Uhler (nezávislý). 
o poslanecký mandát v posla-
neckom zbore BSK má záujem 
dovedna 82 nezávislých kandi-
dátov a 280 nominovali strany 
a koalície. Mesto Modra patrí 
spoločne s obcami Šenkvice 
a Vinosady do volebného obvo-
du číslo 19 a ten zastupuje vždy 
jeden poslanec. Počet poslancov 

je podľa zákona určený v po-
mere 12 000 až 15 000 obyva-
teľov na jedného poslanca. Svo-
je registrácie odovzdalo za náš 
obvod osem kandidátov a z to-
ho sú piati z Modry: dominik 
Bučurič (nezávislý kandidát), 
Alexander Held (ŠANCA), Ján 
Chalabala (KSS), Karol Kokoš-
ka (Sloboda a Solidarita, oĽA-
No, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Strana maďarskej komu-
nity - Magyar Közösség Pártja, 
NoVA, občianska konzervatív-
na strana, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, Štefan 
Zabák (Kotleba - Ľudová strana 

Naše Slovensko a zvyšní traja 
sú Šenkvičania: Patrik dubov-
ský (nezávislý), súčasný posla-
nec BSK Peter fitz (Most - Híd, 
SMER sociálna demokracia, 
SKoK - Európski liberálni de-
mokrati, Strana zelených, SdKÚ 
- dS Slovenská demokratická 
a kresťanská únia demokratic-
ká strana, Starostovia a Nezávislí 
Kkandidáti) a Terézia Holecová 
(SNS). 
Využite svoje volebné právo 
a príďte 4. novembra k župným 
voľbám. Rozhodnete tak i vy 
o tom, kto bude pracovať naj-
bližšie obdobie za náš kraj a za 
naše mesto. Všetky potrebné 
materiály vám boli doručené do 
poštových schránok. (red)

fo
To

: M
ES

To
 M

o
d

R
A



4
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  T u r i s t i c k á  r o z h l a d n a

Nová rozhľadňa v pôvodnom dizajne 
s technickým vylepšením
Polemika okolo stavby novej rozhľadne a jej podoby má šťastný 
koniec. Mesto Modra obstaralo projektovú dokumentáciu pre 
realizáciu čo najvernejšej kópie pôvodnej rozhľadne. Súbežne 
hľadá externé zdroje financovania na jej vybudovanie.

Je všeobecne známe, že pô-
vodná vyhliadková veža bo-
la v zlom technickom stave 
bez možnosti jej rekonštruk-
cie. Z bezpečnostného hľadiska 
sme ju museli dať v septem-
bri 2017 demontovať. Na-
šou ambíciou je vybudovať 
novú rozhľadňu, ktorá bude 
vzhľadovo čo najpodobnej-
šia predchádzajúcej, ale sú-
časne chceme vyriešiť všetky 
jej technické nedostatky. No-
vý návrh nadväzuje na býva-
lú stavbu tvarovou jednodu-
chosťou a do istej miery aj 
materiálovým riešením. 
Výška a pôdorysné rozme-
ry veže sa zmenia iba mini-
málne. Šesť poschodí pre-

pojí štvrorramenné drevené 
schodisko ukotvené do nosných 
konštrukcií. Nová veža bude 
kombináciou drevených kon-
štrukčných prvkov a oceľových 

styčníkov, ktoré zvýšia odolnosť 
a trvácnosť najviac namáhaných 
spojov konštrukcie. Všetky oce-
ľové prvky budú chránené proti 
korózii po celú dobu životnosti 
konštrukcie. 
Nová rozhľadňa bude bezpečná, 
vzhľadovo podobná tej minulej, 
s prevahou drevených častí, mo-
dernejšia a kvalitnejšia v preve-

dení, s pohodlným výstupom.
Aktuálne je našou prioritou 
vybavenie stavebného povo-
lenia, dopracovanie realizač-
nej projektovej dokumentácie 
a získanie externých zdro-
jov na financovanie výstavby 
rozhľadne. Verím, že sa nám 
to podarí, aby sa toto miesto 
opäť stalo vyhľadávanou tu-
ristickou destináciou, s jedi-
nečným výhľadom na Malé 
Karpaty, na kraj okolo Mod-
ry. Juraj PETRAKOVIČ,

primátor mesta Modry

Rozhľadňa nie je len turistická atrakcia, je to 
príbeh o ľudskosti a spolupatričnosti
Milí Modrania, očakávala by som väčší záujem zo strany vás 
Modranov a širokej verejnosti, ktorej sa to priamo dotýka. Ide 
o najkrajšiu „unikátnu a jedinečnú“ turistickú atrakciu Ma-
lých Karpát, ktorá v ostatných rokoch prilákala naozaj množ-
stvo turistov a návštevníkov, z čoho profitovali nielen miestni 
podnikatelia v oblasti cestovného ruchu. 

Prečítala som si obidva (pre-
došlé) články k téme Turistic-
ká rozhľadňa a čo bude ďalej. 
osobne poznám pána Mila-
na Ružeka, zanieteného turistu 
a Modrana z Kráľovej. Poznám 
dobre aj prácu pána Jána Jašeka, 
ktorý zastupuje záujmy obča-
nov v poslaneckom zbore. Pri-
znám sa, celkom nerozumiem 
tejto polemike. Mesto Modra 
v spolupráci s Pezinkom reali-
záciu novej rozhľadne na Veľ-
kej Homoli podporuje, tak ako 
aj Milan Ružek a modranskí 
turisti a turisti z celého regió-
nu, nadšenci z radu Modranov 
a Slovákov. Nezhodu obidvoch 

strán vidím v jej vyhotovení, 
stvárnení, statickom riešení, či 
zachovaní jej pôvodného tva-
ru, jej architektúry, či dokonca 
aj jej bezpečnejšieho ukotvenia. 
Na mieste situovania rozhľadne 
sa myslím zhodujeme všetci. 
Milan Ružek má snahu či už 
z nostalgie alebo z oprávnených 
dôvodov - zachovať architektú-
ru aj jej vyhotovenie samozrej-
me z kvalitnejšieho materiálu 
(dreva) a s vylepšeným kon-
štrukčným riešením použitím 
možno aj nových technológií 
spájania. Nevidím na tom nič 
zlé, „obnovujeme“ pamiatku, 
tak ako my poznáme rozhľad-

ňu, ju pozná pomaly celý svet 
(a to naozaj nepreháňam). Jej 
zobrazenia, obrázky, fotky náj-
dete na mnohých propagačných 
materiáloch, na turistických 
mapách, v knihách o cestov-
nom ruchu, o krajine Malých 
Karpát, v sprievodcovi šírenom 
v 4 cudzích jazykoch, dokonca 
aj v odborných časopisoch, kde 
získala ocenenie za architektúru 
aj vyhotovenie či úspešnú rea-
lizáciu s krásnym cieľom a po-
solstvom pre všetky generácie. 
A to už nehovoriac o nespočet-
ných fotkách v súkromných ro-
dinných zbierkach a archívoch. 
Ešte som nespomenula svet in-
ternetu, množstvo sociálnych 
sietí a webových portálov o tu-
ristickom a cestovnom ruchu. 
Každý kto ju raz zdolal, si zo-
bral na pamiatku minimálne 
fotku. Nájde sa niekto z vás, kto 
ju nemá? 

Za jej realizáciou stoja mnohí 
odborníci z radov statikov, ar-
chitektov, dobrovoľníci, nad-
šenci, sponzori, turisti a mnoho 
návštevníkov mesta. dovolím 
si v mene všetkých čo majú 
snahu o zachovanie rozhľadne 
v jej architektonickej podobe (s 
novým vyhotovením, použitím 
kvalitnejšieho materiálu a tech-
nológie), ktorá má svoj jedineč-
ný príbeh a stále oslovuje turis-
tov, aby sa pripojili a vyjadrili 
svoj názor. Prečo je snaha kriti-
zovať niečo čo tu stálo niekoľ-
ko rokov a splnilo nad očaká-
vania svoju funkciu, prilákalo 
mnoho turistov, návštevníkov, 
bola cieľom mnohých cudzin-
cov, poskytla mnohým jedineč-
ný pohľad na krajinu Malých 
Karpát s výhľadom až za hrani-
ce aj našich možností, nezabú-
dajte na ľudskosť.

Gabika REPOVÁ z Modry
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Turistická rozhľadňa na Veľkej homoli - ako ďalej
Svedomie mi nedovolí neodpovedať na príspevky uvedené 
v augustovom čísle nášho mesačníka. Je to unavujúce nielen 
pre mňa ale myslím, že aj pre čitateľov. Technické problémy 
s vybudovaním novej rozhľadne na Veľkej homoli sú uvedené 
v predchádzajúcich príspevkoch.

Primátor mesta Pezinok pán 
oliver Solga vo svojom prí-
spevku okrem iného uvádza, 
že predstavitelia petičného vý-
boru svoju požiadavku presa-
dzujú bez toho, aby akcepto-
vali názory odborníkov a časti 
verejnosti a obnovu v pôvod-
nej podobe a v rovnakom ma-
teriáli. Petíciu podpísalo nie-
koľko architektov z Ústavu 
stavebníctva a architektúry 
Slovenskej akadémie v Bra-
tislave a architekti z redakcie 
odborného časopisu Arch - pre 
architektúru a kultúru. Som si 
istý, že sú to odborníci. V od-
bornej verejnosti som získal 
2250 podpisov. Medzi prvými 
signatármi bol primátor Oliver 
Solga. V príspevku v marco-
vom čísle nášho časopisu uvá-
dzam, že treba použiť drevo 
dubové a smrekovca opadavé-
ho s využitím kovových spo-
jovacích prvkov, s možnosťou 
výmeny drevených dielov. Je 
samozrejmé, že opakovanie 

projektu - replika znamená no-
vý realizačný projekt v rovna-
kej funkčnosti a architektúre 
ako včerajšia. Predpokladám, 
že spomínané lži a zavádzajú-
ce informácie sú od primátora 
Modry pána Juraja Petrakovi-
ča. Je mi ľúto, že pán primá-
tor oliver Solga im uveril. Ne-
mienim sa zaoberať frázami 
a zavádzajúcimi informácia-
mi „vševedka“, poslanca MsZ 
Modry, pána Jána Jašeka. Me-
dzi nimi uvádza, že som ne-
dokázal vyargumentovať jeho 
názory a zvolil som cestu me-
diálneho nátlaku a manipulá-
ciu verejnosti. Zúčastnil som 
sa dvoch rokovaní pracovnej 
skupiny, ktoré predstavovali 
dlhé monológy pána primátora 
Petrakoviča s podporou „vše-
vedka“. Predniesol som moje, 
čitateľom známe argumenty 
a vyzval na diskusiu. Žiaľ nik-
to mi neodpovedal. Preto som 
volil vyjadrovať sa k problé-
mu rozhľadne v našom mesač-

níku a hľadať podporu v spo-
mínanom Ústave architektúry. 
Pán poslanec Jašek, poľovník 
strelil capa namiesto jeleňa. 
Turistická rozhľadňa uvedená 
v jeho príspevku ním označe-
ná ako Myjavská je na území 
v Českej republike. Pravdou 
je, že rozhľadňa „Myjavská“ 
stojí na opačnej (južnej) strane 
chrbta Bielych Karpát (štátnej 
hranice s Českou republikou, 
vzdušnou čiarou vzdialená cca 
6 km). Táto skutočnosť sved-
čí o deficite vedomostí zo zák-
ladnej školy nášho „vševedka“ 
a podľa toho treba aj ostatné 
jeho geniálne odborné výplo-
dy prijímať s rezervou. Ešte 
nie je známy projekt pripra-
vovanej rozhľadne a náš „vše-
vedko“ už pozná jej technic-
ké parametre. Pripomína mi 
to minulosť, keď vehementne 
obhajoval “Verejnú architekto-
nickú súťaž”. odporúčam pri-
mátorovi pánovi Jurajovi Pet-
rakovičovi v sprievode statika 
pozrieť “Myjavskú rozhľadňu 
pri Brestovci” a ponúkam bez-
platnú sprievodcovskú službu. 
Pri poslednom výstupe na Veľ-
kú homolu 29. augusta t.r. som 
neznámej, asi 50 ročnej že-

ne predložil známu petíciu na 
podpis s dodatkom, že pred-
nosťou rozhľadne sú schody, 
ktoré umožňujú výstup aj náv-
števníkom, ktorí majú strach 
z výšky. odpovedala, že aj 
ona má strach z výšky, ale po-
stupne pohodlne vystúpila na 
najvyššiu výhľadovú plošinu. 
Ďakujem tvorcom tohto diela, 
že sa môžem tešiť z krásneho 
výhľadu a nezabudnuteľné-
ho estetického zážitku. Táto 
vďaka patrí všetkým budova-
teľom. Je to hodnota, ktorá sa 
nedá peniazmi vyjadriť. do-
zvedel som sa, že v polovici 
septembra bude známy reali-
začný projekt pripravovanej 
rozhľadne. očakávam, že 
bude zverejnený spôsobom, 
aký je v obci zaužívaný ale-
bo v našom mesačníku, aby 
s k nemu mohli občania vy-
jadriť. Som toho názoru, že 
každý občan má právo vedieť, 
ako projektované dielo bude 
funkčné a či budú finančné 
prostriedky na jeho realizá-
ciu efektívne využité. V prí-
pade, že sa bude zatajovať, je 
to v rozpore s demokratickým 
výkonom moci.

Milan RUŽEK, Modra

Rozhľadňa bude mať svoju nástupkyňu
Obľúbená turistická rozhľadňa na Veľkej homoli mala v tu-
ristickom ruchu nezastupiteľné miesto. Navštívili ju tisíc-
ky turistov a milovníkov prírody. Svoje si však rokmi odžila 
a jej čoraz zhoršujúci sa technický stav a nevyhovujúca stati-
ka primäl Mesto Modru k jej demontáži. Mesto v uplynulých 
dňoch predstavilo svoj zámer vybudovania novej rozhľadne 
a aktuálne hľadá i finančné zdroje. 

Názory na stav rozhľadne, na 
jej zbúranie a výstavbu novej 
sú rôzne. Na stránkach Modran-
ských zvestí sme v niekoľkých 
posledných vydaniach prinášali 
aktuálne informácie o krokoch 
mesta ako a dali sme priestor 
viacerým názorom občanov 
na danú tému. Zámerom mes-
ta Modry je vybudovať novú 
rozhľadňu na rovnakom mies-
te a v takmer identickej podo-
be s vylepšenými konštrukč-

nými prvkami. Aktuálne kroky 
mesta opisuje vo svojom článku 
primátor Modry Juraj Petrako-
vič na str. 4. K zachovaniu vi-
zuálu pôvodnej rozhľadne bola 
občanmi zorganizovaná petičná 
akcia. do podateľne mestského 
úradu bola 24. mája 2017 doru-
čená petícia „Za vybudovanie 
novej turistickej rozhľadne na 
Veľkej Homoli, rovnakej ako 
je pôvodná - opakovať projekt“ 
a svoj názor v nej dovtedy vy-

jadrilo viac ako 1000 občanov. 
Mesto Modra dalo vypracovať 
návrh novej rozhľadne, ktorá 
by sa čo najviac podobala tej 
doterajšej. 
Výstavbu novej rozhľadne na 
Veľkej homoli podporuje aj 
Bratislavský samosprávny kraj. 
Vyjadrenie Agáty Mikulovej, 
vedúcej oddelenia cestovného 
ruchu BSK to potvrdzuje: „Ob-
nova obľúbenej rozhľadne na 
Veľkej homoli sa blíži. Vďaka 
spolupráci mesta Modra a Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja by sa jej Modrania a náv-
števníci Malých Karpát mohli 
dočkať už čoskoro. Župan Pavol 
Frešo sa vyjadril, že rozhľadňa 
má pre bratislavský región veľ-
ký význam, preto bratislavská 

župa vyslovila zámer sa na jej 
obnove finančne podieľať. Pre-
biehajúce rokovania budú in-
tenzívne pokračovať, aby bol 
výhľad z populárnej rozhľadne 
opäť atraktivitou Malých Kar-
pát“.
Vzhľadom na to, že téme 
rozhľadne sme venovali pomer-
ne veľa priestoru v predošlých 
aj v tomto čísle MZ, v budúc-
nosti sa budeme podobne dopi-
sovateľsky atraktívnym témam 
venovať v blokoch tak, aby ich 
rozsah nebol na úkor ostatné-
ho diania v našom meste. Te-
šíme sa na vaše názory a pro-
síme o rešpektovanie inštrukcií 
k rozsahu, frekvencii a formátu 
textov (viď MZ č. 01/2017, str. 
14). (red)
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Ekotopfilm - Envirofilm
Najlepšie svetové filmy o ekológii 
Na začiatku októbra sa Modra stala už po druhýkrát jedným 
z partnerských miest medzinárodného filmového festivalu Eko-
topfilm - Envirofilm. Vďaka svojej 44-ročnej tradícii je naj-
starším filmovým festivalom s environmentálnou tematikou na 
svete. Tento svetový unikát spája v problematike trvalo udrža-
teľného rozvoja tri sektory - verejný, súkromný a tretí sektor. 

Jednodňový festival slávnost-
ne otvoril primátor Modry Juraj 
Petrakovič. dopoludňajší junior 
festival bol venovaný žiakom 
základných a stredných škôl, 
ktorí si prostredníctvom krát-

kych náučných filmov a rôznych 
vzdelávacích sprievodných ak-
tivít vo forme prednášok a hier 
rozšírili svoje vedomosti v ob-
lasti ochrany životného prostre-
dia. Poobede sa mohla zadarmo 

premietania zúčastniť aj širo-
ká verejnosť. diváci si pozreli 
najlepšie svetové filmy o živo-
te kamzíkov a rysov v Tatrách, 
o plytvaní s jedlom, o jednom 
z najfascinujúcejších národných 
parkov sveta - Vatnajökull na Is-
lande, o tzv. rýchlej móde, ktorá 
škodí našej Zemi, ale aj doku-
menty o dôsledkoch urbanizácie 
a o rieke gange - zdroji života 
a inšpirácie, ako aj smrti, zne-
čistenia a tragédie. Modra počas 
festivalu videla spolu šesť naj-
novších dokumentárnych filmov 
pokrývajúcich celé spektrum 
hospodárskych, priemyselných, 
ale i humánnych aktivít člove-
ka, ktoré ničia našu planétu. dô-
ležitou súčasťou podujatia však 
boli sprievodné prednášky, ktoré 
nám dali návod na odstránenie 
týchto problémov a to: najdôle-
žitejšie je začať od seba.
Dominika MENYHARTOVÁ, 

referent komunikácie 
a marketingu MsÚ

Na fotografii: Deti našich škôl 
na festivale Envirofilm v Modre.

Verejné 
zhromaždenie

Primátor mesta Modry spoloč-
ne s poslancami mestského za-
stupiteľstva pripravili opäť pre 
občanov verejné stretnutie, na 
ktorom sa mohol každý spýtať 
to, čo ho v otázke vecí verejných 
zaujíma a trápi. 
Na októbrovom zasadnutí kona-
nom 11. októbra v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra v Modre sa zú-
častnilo desať občanov. Každý 
z nich vyslovil svoje názory a v 
otázkach kladených kompetent-
ným rezonovala téma aktuálne 
spusteného plateného parkova-
nia na námestí a výstavby novej 
turistickej rozhľadne na Veľkej 
homoli. 
Ak máte vec, ktorá vás zaují-
ma, potrebujete radu alebo nie 
ste s niečím spokojní, využite 
možnosť stretnúť sa so zástup-
cami našej miestnej samosprávy 
a príďte na ďalšie verejné zhro-
maždenie, ktoré sa uskutoční 
už čoskoro a to v stredu 15. 11. 
2017 o 18.00 v Kultúrnom dome 
v Modre-Kráľovej.  (red)

Ide skutočne o rozhľadňu?
Pri prečítaní ďalšieho príspevku pána Milana Ružeka 
v Modranských zvestiach sa mi natíska zásadná otázka. O čo 
ide v tejto medializácii sporu okolo rozhľadne? Je to sku-
točne diskusia o architektonických a technických otázkach 
riešenia? K takej diskusii by určite neboli potrebné osobné 
invektívy k mojej a ďalším osobám, ktoré sú uvedené v člán-
ku, ktorý je podpísaný menom Milan Ružek. 

To, že pri Myjave stoja dve 
rozhľadne podobné rozhľadni 
na Veľkej Homoli, je mi známe. 
obe sú navzájom konštrukčne 
takmer rovnaké a teda obe ma-
jú rovnaké konštrukčné odliš-
nosti voči rozhľadni na Veľkej 
Homoli. K obom vedie veľmi 
dobrý príjazd pre stavebné me-
chanizmy, čo sa o rozhľadni na 
Veľkej Homoli povedať nedá. 
Rozhľadňa „Poľana“ stojí na 
slovenskej strane štátnej hrani-
ce a je od centra Myjavy vzdia-
lená cca 6km. Rozhľadňa „drá-
hy“ stojí cca 3,5 km od štátnej 
hranice na českej strane a je od 
centra Myjavy vzdialená cca 12 
km. Pri stavbe oboch rozhľadní 
bolo hlavným partnerom Mesto 

Myjava. Aký je teda dôvod há-
dať sa o to, ktorá z rozhľadní 
je „Myjavskejšia“ a používať 
pri tom invektívy takéhoto ka-
libru? „Vševedko, strelil capa, 
geniálne odborné výplody...“ 
Technické otázky to zjavne ne-
budú. Cieľom takýchto vyjad-

rení je vždy dehonestácia oso-
by. Čo očakáva autor článku? 
Že sa urazený zúrivo a necitli-
vo pustím do starého pána? Pán 
Milan Ružek je už vo veku, 
kedy sa na neho nedá hnevať. 
A zároveň nepredpokladám, že 
by mal v jeho veku ešte nejaké 

politické ambície. Ale poma-
ly sa zvolebnieva a pre mňa je 
otázkou, o čo ide pánovi, blíz-
kemu bývalému vedeniu mesta, 
ktorý je vraj u Milana Ružeka 
v poslednej dobe častým hos-
ťom? Ján JAŠEK,

poslanec MsZ Modra

Obnova 
rozhľadne na 
Veľkej homoli

V augustových Modranských 
zvestiach som si prečítal tri člán-
ky, tri názory na budúcu no-
vú rozhľadňu na Veľkej homo-
li. Každý autor tvrdí vo svojom 
príspevku, že iba jeho názor je 
správny. Modrania, pán posla-
nec Ján Jašek je inžinier eko-
nómie a predpokladám, že pán 
primátor mesta Pezinok ani pán 
Ružek nie sú stavební inžinieri. 
Keďže pán Milan Ružek zor-
ganizoval petíciu za obnovu 
rozhľadne, tak sa z tejto témy 
stala vec verejná. Žiadam, aby 
sa ohľadom obnovy rozhľad-
ne v našich novinách odborníci, 
stavební inžinieri, statici, archi-
tekti a samozrejme občania náš-
ho mesta, nech prebehne verejná 
diskusia. Vox populi - vox dei - 
Hlas ľudu, hlas Boží alebo mož-
no len Vox popapuli, vox dei, 
ako hovorieval Július Satinský.

Ivan BOJKOVSKÝ

fo
To

: B
R

A
N

IS
LA

V
 M

A
C

H
á

Č
fo

To
: J

á
N

 JA
ŠE

K



7
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a / S p e k t r u m

Predstavujeme MsÚ
Dominika Menyhartová, referát komunikácie a marketingu
Od 1. 8. 2017 som sa stala súčasťou Mestského úradu Modra, 
kde mojou hlavnou úlohou je komunikácia s jednotlivými refe-
rátmi MsÚ, mestskou spoločnosťou Média Modra, rôznymi in-
štitúciami v meste, občanmi a zároveň propagovať naše krás-
ne vinohradnícke mestečko. Spolupracujem najmä s oddelením 
riadenia projektov a cestovného ruchu, s kanceláriou primátora 
a oddelením podporných činností.

Spolu s kolegyňou Zuzanou Ti-
chou a kolegom Branislavom 
Macháčom spravujeme oficiálny 
mestský profil na facebooku, kde 
sa snažíme v súčinnosti s kompe-
tentnými osobami na MsÚ od-
povedať na všetky vaše otázky, 
pripomienky, postrehy, ale aj 
sťažnosti. A keďže žijeme v dobe 
moderných technológií a sociál-
nych sietí, okrem facebookovej 
stránky, kde pravidelne pridáva-

me všetky dôležité oznamy pre 
občanov mesta, ale aj pozvánky 
na zaujímavé podujatia, či foto-
grafie z udalostí, zriadilo mesto 
aj profil na Instagrame, kde mô-
žete nájsť veľmi pekné fotogra-
fie. Súčasne som medzičlánkom 
medzi mestským úradom a mest-
skou spoločnosťou Média Mod-
ra. To znamená, že komunikujem 
s konateľkou spoločnosti v mene 
mesta ohľadom článkov za mesto 

do mesačníka, ktorý držíte v ru-
kách. Sem-tam sa vyskytne i spo-
lupráca v propagácii mesta v rôz-
nych časopisoch, magazínoch 
alebo online portáloch. 

o niečo dlhšie pracujem aj pre 
ooCR Malé Karpaty, ktorá sídli 
v Modre na Štúrovej 59. Mám na 
starosti marketingovú komuniká-
ciu organizácie a to najmä sprá-
vu a marketing na sociálnych sie-
ťach facebook a Instagram a tiež 
správu webovej stránky, kde náj-
dete všetky zaujímavé miesta 
v turistickom regióne Malé Kar-
paty, tipy na výlety, ubytovanie, 
reštaurácie, malokarpatských vi-
nárov a najmä kalendár poduja-
tí v regióne. Momentálne spolu 
s kolegyňou Elenou Palčákovou 
pripravujeme tlačeného turistic-
kého sprievodcu, aby sme aj ta-
kýmto spôsobom zviditeľnili náš 
vinársky región a prispeli tak 
k rozvoju cestovného ruchu ako 
v Modre, tak aj v celom Malokar-
patskom regióne. 
Kontakt na mňa: dominika.me-
nyhartova@msumodra.sk. (dm)

Veža počas vinobrania
Tento rok sme pripravili pre 
návštevníkov Modry a jej oby-
vateľov nový spôsob, ako si 
pozrieť mesto z vtáčej per-
spektívy v pohode a bez ča-
kania. Po skúsenostiach s do-
terajšími prehliadkami počas 
väčších mestských akcií sme 
zvolili systém vstupeniek na 
konkrétny čas, aby nemu-
sel nikto čakať v dlhom rade. 
Vstupenky bolo možné si vy-
zdvihnúť v Info stane za dob-
rovoľný príspevok, ktorý bol 
určený na stavbu rozhľadne. 
Vyzbieranú sumu je možné si 

pozrieť na webovej stránke 
www.transparentneucty.sk.
Prehliadky veže boli realizo-
vané po menších skupinách za 
prítomnosti dvoch sprievodcov 
- pri vstupe a na veži. Škole-
ní sprievodcovia poskytova-
li výklad o histórii mesta a ve-
že. Spätná väzba od ľudí aj od 
sprievodcov je veľmi pozitívna, 
z viacerých vyberáme: „Systém 
20 ľudí po 20 minútach je efek-
tívny, klapalo to ako hodinky“ 
- M. K., „Napriek zlému poča-
siu v nedeľu bol veľký záujem 
o prehliadku ako aj o výklad. 

Ľudia sa chceli do-
zvedieť viac o rodnom 
meste. Výborné, že to 
bolo riadené lístkami“ 
- K. H. Mestská veža 
je jednou z najväčších 
atrakcií miest a je aj 
naším záujmom, aby 
bola pútačom pre náv-
števníkov nášho mesta. 
Tento rok bol schvále-
ný projekt na opravu 
časti veže, čo je ďalší 
krok k jej častejšiemu 
sprístupňovaniu.

Mgr. Katarína 
BENCOVÁ, 

Turistické informač-
né centrum Modra 

Vykurovacia sezóna sa začala
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezin-
ku upozorňuje vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požia-
rov, ktoré vznikajú vo vykurovacom období hlavne od komínov 
resp. od palivových spotrebičov, na zásady protipožiarnej bez-
pečnosti, ktoré je potrebné dodržiavať vo vykurovacom období. 

Užívateľ palivových spotrebi-
čov je povinný zabezpečiť čiste-
nie a kontrolu komínov v leho-
tách daných predpisom. 
Pri používaní vykurovacích te-
lies na tuhé palivo si musíme 
uvedomiť, že je potrebné, aby 

podlaha pod i pred spotrebičmi 
bola nehorľavá. Nesmieme za-
búdať ani na dymovody, aby sme 
v ich blízkosti neukladali horľa-
vé materiály, ktoré nie je možné 
ukladať ani v blízkosti tepelného 
spotrebiča. 

Upozorňujeme na fakt, že pravi-
delné čistenie a kontrola komí-
nov sa už nedáva za povinnosť 
vykonávať osobám s odbornou 
spôsobilosťou, vzhľadom na vy-
danie zákona č. 347/2004 Z. z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní, ale aj napriek tomu 
hasiči odporúčajú, aby kontrolu 
a čistenie komínov aspoň pred 
začatím vykurovacieho obdo-
bia vykonala osoba s odbornou 

spôsobilosťou - kominár. Samo-
statnou kapitolou je vypaľovanie 
komínov, pod ktorým sa rozumie 
odstraňovanie pevných usadenín 
spalín, najmä dechtov z priedu-
chov komína ich kontrolovaným 
spaľovaním. Môžu sa vypaľovať 
iba vo výnimočných prípadoch, 
ak nemožno odstrániť usadeniny 
spalín iným spôsobom. Komí-
ny môže vypaľovať iba kominár 
alebo revízny technik s pomocou 
ďalšej osoby. Nepodceňovaním 
uvedeného predídete možnému 
vzniku požiarov. (red),

 zdroj: OR HaZZ v Pezinku
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Ako sme do bane fárali
Prvou zastávkou našej septem-
brovej exkurzie bola expozí-
cia baníctva v štôlni Bartolomej 
v Banskej Štiavnici. Videli sme 
autentické banské priestory, kde 
sa kedysi dobývali strieborné 
a zlatonosné rudy.
Vystrojení plášťom, prilbou 
a lampou sme sfárali v sprievo-
de kvalifikovaného lektora do 
banských priestorov, kde sme si 
prezreli vývoj rudného baníctva 
od stredoveku, kedy sa dobýva-

lo ručne až po baníctvo konca 
20. storočia, keď ťažkú banícku 
prácu uľahčovali rôzne stroje. Po 
skončení podzemnej prehliadky 
sme si prezreli povrchovú expo-
zíciu, ktorú tvoria banské budovy 
z rôznych závodov na Slovensku. 
Výnimočný je Hellov vodostĺp-
cový ťažný stroj, posledný svoj-
ho druhu na svete. Súčasťou po-
vrchu je aj náučná geologická 
expozícia banskoštiavnického 
geoparku prezentujúca geologic-

kú stavbu Slovenska prostredníc-
tvom geologickej mapy hornín 
z celého územia našej republiky. 
Naša druhá zastávka nás zaviedla 
do priestorov Berggerichtu - bu-
dovy bývalého Banského súdu. 
V súčasnosti sa v tejto budove 
nachádza Mineralogická expo-
zícia, ktorá predstavuje viac ako 
400 druhov minerálov zo všet-
kých obývaných kontinentov. 
Súčasťou prehliadky je aj štôl-
ňa Michal, ktorá je zaujímavá 
tým, že ústi priamo do nádvoria. 
V bohatom zariadení kaštieľa vo 
Svätom Antone sme obdivovali 

umelecko-historickú expozíciu, 
ktorá odzrkadľovala spôsob živo-
ta, vkus a záľuby Koháryovcov 
a Coburgovcov, ktorí sem sústre-
dili prekrásny nábytok od začiat-
ku 18. storočia do začiatku 20. 
storočia.
Táto celodenná exkurzia do po-
zoruhodného banského mesta 
nám síce dala poriadne zabrať, 
ale zároveň sme sa dozvedeli no-
vé veci, obohatili o nové poznat-
ky a zažili zaujímavé dobrodruž-
stvo. 

Beata RAMPÁKOVÁ, 
ZŠ Vajanského

Súťaž „Poznaj svoje mesto“ má víťaza
Necelý deň stačil filipovi durga-
lovi z Modry na to, aby vyhral sú-
ťaž, ktorú mesto Modra vyhlásilo 
na svojej oficiálnej facebooko-
vej stránke. Po zverejnení albu-

mu s deviatimi fotografiami, na 
ktorých boli indície - časti alebo 
celé objekty, ktoré sa nachádzajú 
v Modre a okolí, bolo potrebné 
správne určiť o aké objekty ide. 

filip to zvládol ako prvý a odhalil 
aj chyták. Mnohých súťažiacich 
pomýlila kľučka na fotografii č. 
3, ktorá patrí na dvere vedúce do 
mestskej veže a nie do Evanjelic-

kého kostola. Výhercovi srdečne 
gratulujeme! Primátor mesta Ju-
raj Petrakovič mu odovzdal pou-
kaz do reštaurácie Hotela pod Li-
pou v hodnote 30 eur a dve fľaše 
vína z Modranského vinohrad-
níckeho rajónu.

Zuzana TICHÁ, MsÚ
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Na fotografii vľavo: Filip Durgala si pre-
vzal výhru od primátora Modry Juraja Pet-
rakoviča.
Fotografie v koláži: 1. Nemecký evanjelic-
ký kostol, 2. Kľučka na dverách do mest-
skej veže, 3. Socha srbského spisovateľa J. 
J. Zmaja, 4. Nápis na Hornej bráne, 5. Pa-
nenka Mária pri vstupe do kaštieľa, kde sídli 
MOSka, 6. Text na hrobe S. Zocha, 7. Kapln-
ka Najsvätejšej trojice, 8. Socha sv. Urbana 
na nádvorí MOSky, 9. Socha sv. Jána Nepo-
muckého za Kostolom sv. Štefana Kráľa.
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Dovolenka s Amavetom pri mori
Amavet nemusíme špeciálne predstavovať. Je to občianskej 
združenie s celoslovenskou pôsobnosťou a existuje už 27 ro-
kov na princípe neziskovej organizácie. Združuje 4 500 ak-
tívnych žiakov v 56 kluboch na Slovensku, ktoré pozitívne 
ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Pracovníci Amavetu pri 
svojej náročnej práci pod vedením pani riaditeľky Gabiky 
Kukolovej nezabudli ani tento rok na modranských seniorov 
a ich rodiny a už po šiesty raz nám ponúkli desaťdňový re-
kreačný pobyt na Makarskej riviére v desiatich mobilných 
domčekoch vybavených klimatizáciou, sociálnym zariade-
ním, priestrannou terasou a to v kempe Baško Polje. 

V septembri je more ešte stále 
teplé, počasie ustálené, slnieč-
ko ešte pripeká a morské pláže 
sú už po školských prázdninách 
menej preplnené. Vôňou pre-
siahnutý les, v pozadí pohorie 
Biokovo dopĺňajú rozprávkovú 
scenériu a azúrové more nám 
umožnilo prežiť relaxačnú do-
volenku na Jadrane. delegát 
Amavetu pán Miloš Králiček sa 
postaral o naše pohodlie, plnil 
naše požiadavky, zabezpečoval 

stravovanie v miestnej hotelo-
vej jedálni a organizoval rôzne 
fakultatívne výlety. Mali sme 
na výber poznávacie, ale i ad-
renalínové a to loďou i autobu-
som. Rekreanti si vybrali výlet 
na Brač, do Medžugorje, nočnú 
plavbu do Makarskej. Absol-
vovali sme rafting a ďalšie iné 
výlety do okolia. Zorganizova-
li sme si aj spoločenský večer, 
ktorý sme si spestrili vtipnou 
tombolou a pri poháriku dob-

rého modranského vínka sme 
si zaspievali krásne slovenské 
piesne. dni ubiehali až prišiel 
deň návratu domov. Prišiel čas 
rozlúčky s príjemným a ochot-
ným delegátom, ale i s krásnym 
dalmátskym morom s nádejou, 
že sa sem o rok vrátime. 
Za možnosť pobytu pri mori 
i s dopravou chceme touto ces-

tou srdečne poďakovať všet-
kým pracovníkom Amavetu 
a popriať im veľa zdravia, sily 
a úspechov pri ich náročnej prá-
ci s mladými ľuďmi zaujímajú-
cimi sa o vedu a techniku.

Jana DURGALOVÁ, 
za modranských 

seniorov a ich rodiny

Na fotografii: Naši modranskí 
spokojní seniori a ich rodiny na 
dovolenke v Chorvátsku. 

Les Feuilles Mortes 2017
Petangový klub La Boule Modra usporiadal 1. októbra 2017 
v poradí VII. ročník petangového turnaja „Lístie padá“, kto-
rý je súčasťou projektu Petang bez bariér, podporeným pred-
sedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom 
a primátorom Mesta Modry Jurajom Petrakovičom.

Bolo nám cťou na turnaji pri-
vítať 48 dvojčlenných tímov 
z celého Slovenska a preziden-
ta Slovenskej federácie Peta-
nque davida Mortreux, ktorý 
turnaj slávnostne otvoril. Šty-
ridsaťjeden tímov tvorili hráči 
registrovaní v Slovenskej fede-
rácii Petanque, medzi ktorých 
patria aj klienti domova sociál-
nych služieb a zariadenia pod-
porovaného bývania Merema. 
Sedem tímov tvorili noví nad-
šenci a sympatizanti tejto hry 
z nášho regiónu, ktorým petang 
učaroval. V tvrdej konkurencii 
prvenstvo získal Tomáš Šedivý 
Lasky a Stanislav Seman z klu-
bu Slopak Bratislava, druhé 
miesto patrí Vande Stowas-
serovej a Tichomírovi Han-
dlovskému z klubu Hohenlohe 
Bratislava, na treťom mieste 
sa umiestnili Jozef Karácsony 

z klubu Slopak a Anton Štrba 
z klubu Spiders Pezinok. Sláva 
výhercom, vďaka všetkým zú-
častneným.
Turnaj Les feuilles Mortes or-
ganizuje petangový klub La 

Boule Modra už siedmykrát. 
Jeho prvý ročník sa konal na 
hrade Červený Kameň, na dva 
roky sa stal naším petango-
vým zázemím Penzión Harmó-
nia a v súčasnosti ním je Hotel 
pod Lipou. Niekto by sa mohol 
opýtať, „čo robíte v zime“? od-
poveď znie, klub La Boule pre-
vádzkuje kryté petangové ihris-
ko v priestoroch Muzique Club 
galerie v Modre na Štúrovej 
ulici 61, kde vás radi privítame. 

Milada BARČÍKOVÁ, 
La Boule Modra

„Nobelovka” 
pre Modrana

Začiatkom októbra, 4. 10. 2017, 
bola v Štokholme udeľovaná No-
belova cena za chémiu. Za rok 
2017 ju získala trojica vedcov J. 
dubochet, J. frank a R. Hender-
son a to za vývoj kryoelektronic-
kej mikroskopie. Zaujímavosťou 
je, že v tíme oceneného J. dubo-
cheta pracoval počas pôsobenia 
v Lausanne aj pôvodom Modran, 
doc. RNdr. dušan Cmarko, Ph.d. 
z Ústavu biológie a lekárskej ge-
netiky 1. Lf UK a VfN v Prahe. 
Blízko k docentovi Cmarkovi 
má modranská Stredná odborná 
škola vinársko-ovocinárska, kde 
jedným z predmetov, ktorí žia-
ci študujú je aplikovaná biológia. 
V rámci praktických cvičení sa 
zaoberajú mikroskopickou techni-
kou a keďže ich záujem je vysoký, 
nadviazala škola priamu spoluprá-
cu s doc. dušanom Cmarkom. 
Každým rokom sa s odborníkom 
žiaci stretávajú priamo na pôde 
Karlovej univerzity v Prahe, kde 
im je umožnené nazrieť do tajov 
elektrónovej mikroskopie a kryo-
mikroskopie. (red)
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Květa Fialová a Modra
Asi každý z nás zaznamenal 26. septembra smutnú správu 
o úmrtí známej českej herečky pani Květy Fialovej. Prečo o tom 
píšeme v Modranských zvestiach ? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Narodila sa 1. 9. 1929 vo Veľ-
kých dravcoch pri Lučenci, 
kde jej otec ako legionár z 1. 
svetovej vojny dostal možnosť 
bývať s rodinou v legionárskej 
kolónii, bývalom veľkostatku. 
Rodičia sa vrátili z Ruska, otec 
Čech, invalid ako bývalý vojno-
vý letec, matka Slovenka, ktorá 
žila v Rusku, kde jej otec pra-
coval. Po revolúcii tu začali byť 
cudzinci nežiadúci, prenasle-
dovaní, a museli odísť. Matka 
po útrapách v tábore na Sibíri 
s amputovanou nohou. Celý ži-
vot Květy fialovej bol zvlášt-

ny, ako aj jej prístup k okolité-
mu svetu. Bol silno ovplyvnený 
mamou a jej budhistickým vie-
rovyznaním, ktoré si priniesla 
z ruskej Sibíri. otec bol protes-
tantského vierovyznania.
otec a vlastne všetci legioná-
ri boli vážené osobnosti, po-
mohli významným spôsobom 
vytvoriť novú Československú 
republiku a navštevoval ich do-
konca prezident. Prísny otec, 
vojak, dal svoju dcéru do vý-
chovy vtedy uznávanému ústa-
vu. Najprv navštevovala inter-
nátnu školu v dobšinej a neskôr 

Evanjelickú a. v. dievčenskú 
dištriktuálnu školu v Modre 
(budova dnešnej vinárskej ško-
ly - SoŠVo). odtiaľto musela, 
ale nútene, odísť po roku 1938, 
kedy boli české rodiny vysíd-
lené do Čiech. „Češi peši... do 
Prahy“ bolo vtedy heslom.
Presťahovali sa na Moravu, 
počas 2. svetovej vojny prešli 
viacerými miestami, nakoniec 
v Borohrádku zažila nešťastné 
stretnutie s osloboditeľmi, ktorí 
ju znásilnili. Po vojne sa mama 
vrátila na Liptov, do Paludze 
a Laziska. Mladá Květa začala 
hrať v Českom Těšíne a študo-
vať herectvo v Brne. Ale tu sú 
vám už určite jej osudy známe.
Napriek týmto životným skúse-
nostiam k životu pristupovala 
pozitívne, niekedy pre nás ne-
pochopiteľne, asi vplyvom vie-

rovyznania svojej matky, ktoré 
si osvojila. Aj ťažký hendikep 
svojej matky brala ako pozi-
tívum. Veď málokto má ma-
mu s amputovanou nohou a ja 
mám! Vedela sa porozprávať 
so svojimi orgánmi, choroba-
mi, mikróbmi. Choroby riešila 
diskusiou s nimi a vždy doho-
dou, aby bol každý spokojný. 
Staroby sa nebála, dokonca sa 
na ňu tešila a tak nemala prob-
lémy vo vysokom veku starať 
sa o svojho ťažko chorého man-
žela alebo pravidelne cestovať 
na svoje divadelné predstavenia 
z Prahy do Uherského Hradiš-
ťa. Ani smrti sa nebála, ako die-
ťa spávala s bábkou - smrťou, 
ako študentka herectva dokonca 
bývala v márnici. Tvrdila, že je 
to súčasť cesty, nové poznanie. 
Tak sa jej to splnilo... (va)

Vidiecka turistika láka Holanďanov
Holandský manželský pár Pavol a Ina sú spolu viac ako pol-
storočie. Pavol pochádza zo Slovenska, z Vajnor pri Bratislave. 
Ako hudobník precestoval celú Európu, trvale žije s manželkou 
v malom mestečku pri Roterdame. Každoročne v septembri ces-
tujú autom na Slovensko vzdialené 1350 kilometrov. Navštívili 
viaceré regióny Slovenska, predovšetkým Vysoké a Nízke Tatry, 
Liptov, Malú Fatru, Dunajec a ďalšie regióny. Najviac dovolen-
kových dní strávili v obciach pod Malými Karpatmi, kde majú 
príbuzných. Okrem Vajnor najčastejšie navštevujú Modru, kde 
spolu vyhľadávajú ubytovanie v tichom prostredí. Stretli sme 
ich začiatkom októbra v penzióne Harmónia v Modre, podelili 
sa s nami o svoje skúsenosti z vidieckej turistiky na Slovensku.

„Obdivujeme slovenský vidiek, 
zachovalú prírodu, historické 
pamiatky, folklór, remeslá a ďal-
šie zaujímavosti, ktoré ponúka 
turistom. Najkrajšie spomien-
ky máme na Vlkolínec, Pribyli-
nu, Červený kláštor i liptovské 
doliny, kde sme zberali lesné 
plody. Obyvatelia slovenských 
obcí sú pohostinní, snažia sa 
vyhovieť požiadavkám turistov. 
U nás v Holandsku nemáme ho-
ry, máme more, ktoré odkrajuje 
z pevniny. Preto si pôdu vážime 
viac ako na Slovensku. Pri diaľ-
niciach na Slovensku vyrastajú 
mohutné sklady, ktoré zaberajú 
úrodnú pôdu.
Pekné spomienky máme z Ma-
lokarpatskej vinnej cesty, ktorá 
sa rozprestiera od Bratislavy po 

Trnavu. Ochutnali sme kvalitné 
malokarpatské vína, obdivova-
li modranskú majoliku i ľudové 
kroje z Vajnor. Ochutnali sme 
gastronomické špeciality v Slo-
venskom Grobe, vo Vajnoroch 
i v Modre. Najväčší problém 
nám robila doprava po cestách 
Slovenska, najmä však v oko-
lí Bratislavy, pri ceste z Modry, 
Pezinka do hlavného mesta. Bez 
kvalitnej cestnej infraštruktúry 
nemožno očakávať zahraničných 
turistov. Úroveň turistických slu-
žieb nám vyhovuje, vyhľadáva-
me prírodu, turistické chodníky 
v Malých Karpatoch. Vystúpili 
sme aj na rozhľadňu na Veľkej 
Homoli, ktorú v súčasnosti už 
odstránili a pripravujú v Modre 
novú rozhľadňu. Dúfame, že keď 

sa vrátime budúci rok, bude tam 
stáť nová rozhľadňa.
V minulých rokoch sme boli 
ubytovaní v penzióne Zita na 
Kráľovej. S úrovňou služieb 
sme boli spokojní. Na internete 
sme si v tomto roku rezervova-
li ubytovanie v penzióne Har-
mónia v Modre. Zaujala nás 
parková scenéria okolia pen-
ziónu a biozáhrada. Príjemne 
nás prekvapilo prostredie leto-
viska Harmónia, ktoré v minu-
losti bolo vyhľadávaným turis-
tickým cieľom Bratislavčanov. 
Škoda však, že niektoré ubyto-
vacie zariadenia nie sú v pre-
vádzke, chátrajú a kazia vzhľad 
letoviska.

Na Slovensko cestujeme vždy 
s naším miláčikom, psíkom. 
Škoda však, že pre zvieratká nie 
sú všade vytvorené podmienky. 
Pri potulkách v prírode nás pre-
kvapili neobrobené vinohrady, 
zarastené burinou. Dúfame, že 
Slovensko bude v budúcnosti 
venovať väčšiu pozornosť poľ-
nohospodárstvu, tvorbe krajiny, 
tak ako to robíme u nás v Ho-
landsku a ďalších vyspelých 
krajinách západnej Európy. Iba 
obrobená poľnohospodárska 
krajina láka zahraničných tu-
ristov“, vyznali sa Pavol a Ina 
z Holandska.

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Pavol z Roterda-
mu si Modru zamiloval.
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Seniorálny deň 
Misijné podujatie k 500. výročiu Lutherovej reformácie 
Podujatia v jubilejnom 500. roku reformácie vyvrcholili 
v Modre-Kráľovej seniorálnym dňom. Miestny cirkevný zbor 
evanjelickej a.v. cirkvi prebral 15. októbra štafetu a Kráľová 
sa stala miestom predposledného stretnutia evanjelikov pred 
celonárodnými hlavnými oslavami v Bratislave-Petržalke.

onedlho, 31. októbra, uplynie 
500 rokov od času, kedy Mar-
tin Luther v nemeckom meste 
Wittenberg pribil na dvere chrá-
mu listinu s 95 tézami proti od-
pustkovej praxi, ktoré hovorili 
o pravom pokání a o vzácnom 
Kristovom diele. Na seniorál-
nom dni v Modre-Kráľovej sa 
zúčastnili poprední predstavite-
lia Evanjelickej a. v. cirkvi, Ži-
dovských náboženských obcí, 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, Trnavského samospráv-
neho kraja a Mesta Modry.

Služby Božie s Večerou 
Pánovou a pietny akt 

v Zelenom lese
V dopoludňajšom programe 
Kraľovania privítali farárky, 
farárov a členov 28 cirkev-
ných zborov Bratislavského 
seniorátu. V miestnom kultúr-
nom dome sa konala besied-
ka pre najmenších a program 
pre evanjelickú mládež. 
o 10.00 sa uskutočnili sláv-
nostné Služby Božie so spo-
veďou a s Večerou Pánovou, 
s kázňou biskupa Rakúskej 
evanjelickej a.v. cirkvi Mi-
chaelom Bünkerom. Prítom-
ných privítala seniorka Bra-
tislavského seniorátu ECAV 
na Slovensku a zborová fa-
rárka ECAV v Kráľovej Sidó-

nia Horňanová. V programe 
vystúpil Spevácky zbor du-
chovných Bratislavského se-
niorátu pod vedením dirigenta 
Janka Siromu. Bezprostredne 
po Službách Božích sa v ne-
ďalekom pietnom mieste Ze-
lený les uskutočnil pietny akt 
spomienky na obete holokaus-
tu. Zelený les je miesto na Ná-
rodnej ulici v Kráľovej, kde 
do roku 1941 stál dom s ob-
chodom a záhradou rodiny ži-
dovského obchodníka Jakuba 

grűnwalda. V roku 1941 sa 
objekt dostal do držby arizá-
torov a v reštitúcii bol vráte-
ný žijúcim potomkom. Miest-
ny cirkevný zbor odkúpil dom 
v domnienke, že odkupuje ce-
lú nehnuteľnosť. Nebolo tomu 
tak a po dlhých 26 rokoch tr-

vania súdneho sporu sa predsa 
len zbor stal vlastníkom pred-
metného miesta a rodinu po 
arizátoroch museli vyplatiť. 
V roku 2013 sa členovia zbo-

ru rozhodli premeniť záhradu 
na pietne spomienkové miesto 
venované obetiam holokaustu. 

Misijný program, 
pamätné medaily 

i vystúpenia zborov
Seniorálne poludnie v Mod-
re-Kráľovej pokračovalo 
opäť v kostole. Predstave-
né boli dva výstupy projek-
tov Bratislavského seniorátu: 
vystúpenie novozaloženého 
speváckeho zboru evanjelic-
kých duchovných seniorátu 
a prezentácia ich prvej zbier-
ky kázní - postily. oba pro-
jekty Jubilejný rok 500. vý-
ročia Reformácie (1517 
- 2017): Reformácia a hudba 
a Späť k prameňom! Kultúr-
ne a vzdelávacie aktivity v ju-
bilejnom roku 500 výročia 
reformácie (1517 - 2017) sa 

realizovali s finančnou pod-
porou Bratislavského samo-
správneho kraja. Pri príleži-
tosti 500. výročia reformácie 
udelilo generálne predsedníc-
tvo ECAV pamätné medaily 
dlhoročným farárom a osob-
nostiam, Anne Adamovičo-
vej, Jurajovi Bándymu, Viole 

fronkovej, Jozefovi Kováčo-
vi, Ľudovítovi Michalkovi, 
dušanovi ondrejovičovi, Ju-
rajovi Ružekovi, Ľubomíro-
vi frnovi, primátorovi mesta 
Modry Jurajovi Petrakovičo-
vi, predsedovi Trnavského sa-
mosprávneho kraja Tiborovi 
Mikušovi a predsedovi Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja Pavlovi frešovi. V ďal-
šom programe odznela pred-
náška o histórii seniorátu, bol 
predstavený erb Bratislavské-
ho seniorátu, tablo duchov-
ných seniorátu a dve unikátne 
výstavy. Prvú s názvom Vyší-
vaná reformácia na Slovensku 
tvorí 15 vyšívaných obrazov 
s výjavmi z dejín evanjelic-
kej cirkvi a druhá nesie ná-
zov 500 rokov reformácie na 
Slovensku. Program dopĺňali 
hudobné vystúpenia jednotli-
vých speváckych cirkevných 
zborov. (red)

Na fotografiách: Hosťujú-
ceho biskupa Rakúskej evan-
jelickej a.v. cirkvi Michae-
la Bünkera obdarovali deti z 
miestneho cirkevného zboru 
kvetom, Pri pietnej spomien-
ke v Zelenom lese odznela bá-
seň od Jozefa Trtola, Senior-
ka Bratislavského seniorátu 
ECAV na Slovensku a zboro-
vá farárka v Kráľovej Sidónia 
Horňanová vítala hostí.
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Plody zeme
Jesenná oslava úrody a práce v Kráľovej
Začiatok jesene sa už tradične mení na čas, keď sa zbiera úroda 
vo vinohradoch, dvoroch či záhradách. Bohatá úroda, mimo-
riadne veľké plody, dopestované exotické druhy ovocia či zeleni-
ny, zvláštne tvary plodov, všetko toto je dôvod na to, aby sme sa 
so svojimi pestovateľskými úspechmi pochválili druhým. 

Poďakovanie 
za naše plody

Takýmto pochválením sa je 
i výstava Plody zeme, ktorú už 
tradične organizuje občianske 
združenie Kráľovan v priesto-
roch Kultúrneho domu Kráľo-
vá. Počas víkendu 7. a 8. ok-
tóbra to v okolí „kulturáku“ 
rozvoniavalo sladkými osúch-
mi a cesnakovými langošmi, 
podávala sa kávička, čaj i pohá-
rik dobrého kraľovanského ví-
nečka. Vítaný bol každý, kto si 
prišiel pozrieť výstavku vypes-
tovaného ovocia a zeleniny, ale 
aj nazbieraných húb a lesných 

plodov. Výzdoba na javisku 
i samotná výstava vzdali hold 
vinohradníkom i záhradkárom 
a boli poďakovaním matke prí-
rode za hojnosť, ktorou nás za-
hŕňa. 

Naj strašiak 
do vinohradu

Súčasťou tohto milého sused-
ského stretnutia bol aj v poradí 
tretí ročník súťaže Kralovanský 
vinohradnícky strašák 2017, 
v ktorom sa súťažilo v zho-
tovovaní typickej ozdoby na-
šich vinohradov - „strašákov“ 
a to z donesených i priprave-

ných materiálov. deti i dospe-
lí, ktorí sa zapojili do súťaže 
ukázali svoju fantáziu a krea-
tivitu a vytvorili strašiaky, na 
ktoré by sa tešil každý vino-
hrad. Prvé miesto v špeciálne 
vytvorenej kategórii polopro-
fesionálnych strašiakov získal 
Vilko Valentovič z dubovej. 
V klasickej kategórii obsadila 
druhé miesto Mirka z Kvetinár-
stva Lea z Kráľovej za strašiaka 

s názvom „Bača gustáv“ a po-
tom už bodovala len autorská 
dvojica Heňka Petrášová a Saš-
ka Bartošová a to 3. miestom 
za strašiaka „Juraja Jurajské-
ho“ a prvým miestom za stra-
šiačku pomenovanú „Slečna 
Lucy nebezpečná“. Sladké tor-
ty v podobe strašidiel, odme-
ny a spomienkové diplomy bo-
li odmenou za zapojenie sa do 
tejto súťaže. 
Poďakovanie za príjemné chví-
le počas akcie „Plody zeme“ 
patrí organizátorom z občian-
skeho združenia Kráľovan, 
všetkým vystavovateľom, Jož-
kovi Koníkovi za ozvučenie 
a hudobný sprievod a všetkým 
návštevníkom, ktorí podporili 
akciu. Mária RUŽEKOVÁ,

predsedníčka OZ Kráľovan

Na fotografiách: Veselý stra-
šiak Vilka Valentoviča z Dubo-
vej, Úroda zozbieraná v záhra-
dách a sadoch.

Čo všetko ponúka OZ Jazyková zóna
• Celoročnú cudzojazyčnú či-
táreň Kniha-ha-ha pre širo-
kú verejnosť. V školskom roku 
2016/2017 si s nami čítalo 178 
záujemcov. Kúsok leta strávilo 
v našej knižnici a záhrade 67 či-
tateľov.
• Výstavu cudzojazyčnej litera-
túry v rámci marca - mesiaca kni-
hy. V marci 2017 si návštevníci, 
najmä deti a mladí ľudia, aj zasú-
ťažili v jazykových zručnostiach 
a získali knižné dary podľa vlast-
ného výberu. dovedna si pekné 
ceny odnieslo 78 zaslúžených 
výhercov.

• otvorenú záhradu v rámci dňa 
otvorených záhrad. desiateho 
júna 2017 sa v záhrade čitárne 
zastavilo okolo 370 návštevní-
kov, z nich si vyše 50 vybralo an-
glické bestsellery, pripravené na 
rozdávanie od sponzora a mnohí 
si aj posedeli v záhradných záku-
tiach a niečo pekné prečítali.
• Slovensko-anglické pexeso 
o Modre. Uzrieť svetlo sveta by 
malo už koncom jesene, v me-
siacoch ho november-december 
2017.
„S vďakou myslíme na všetkých 
prispievateľov na rozvoj náš-

ho občianskeho združenia. Je to 
Mesto Modra, Revia-Malokar-

patská komunitná nadácia, Ja-
zykové kurzy Modra, Agrocomp, 
darcovia 2% z dane a súkromné 
osoby“, dodáva Elena dugovičo-
vá z oZ Jazyková zóna. (red)
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Jablká kraľovali kaštieľu
Hodovanie v znamení jabĺk sa 
uskutočnilo začiatkom tohtoroč-
nej jesene na nádvorí a v záhrade 
modranského kaštieľa. V sídle 
Malokarpatského osvetového 

strediska boli jablká vo všetkých 
svojich podobách. Pozrite si ako 
bolo na jednej z najkrajších ok-
tóbrových akcií malokarpatské-
ho regiónu.  (red)

fo
To

: I
N

g
R

Id
 Š

U
R

IN
o

V
á

, M
o

S 
M

o
d

R
A

, 8
x



14
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  N a š e  v í n a

Deň otvorených pivníc - 
Modra ich otvorí 33!
Malokarpatská vínna cesta a Malokarpatské osvetové stredisko 
v Modre pozývajú milovníkov vínnej turistiky na obľúbenú jesen-
nú púť po pivniciach. V dňoch 17. a 18. novembra zažijete počas 
Dňa otvorených pivníc zábavu s priateľmi, naberiete nové zážitky 
i skúsenosti. Čaká na vás dovedna 160 najkrajších pivníc malokar-
patského regiónu a z toho až 33 bude otvorených v Modre. 

Prejdete si malé útulné pivnič-
ky, veľké moderné vinárstva, de-
gustačné miestnosti od Bratislavy 
- devína cez Staré mesto a Vaj-
nory, Raču, Svätý Jur, Limbach, 
Modru, Častú, doľany až po Tr-
navu. Cena vstupenky je 50 eur 
a jej súčasťou je bonus na nákup 
vína v hodnote 25 eur. Vstupen-
ky a viac info na www.mvc.sk. 
V Modre môžete navštíviť tieto 
vinárstva a vinárov:

Pivnice v Modre
113. Vinárstvo Turčina, 114. 
fedor Malík & Syn., 115. 
Lefthanders S.r.o, 116. Wine 
- L Ladislav Tóth, 117. Vínna 
Reštaurácia Starý dom - Víno 
Ludvik, 118. Mestská Pivnica - 
Stará Radnica: Huttera a spol., 
Radovan Čičko, Purus Modra, 
Juraj Štiglic - Vzm, Revin - Ro-
bert Juran, 119. Vinotéka Spol-
ku Vincúr - Stará Radnica: Ví-

no Poláček, 120. Víno fiala, 
121. Neco - Estate Winery, 122. 
R.k. Vin Modra, 123. Víno Ši-
monovič, 124. degusto Wine-
ry, 125. Vinohrady Kováč, 126. 
Pavúk Wine Restaurant - Vinár-
stvo Rariga, 127. Vínko Klim-
ko Modra, 128. Modran Klimko 
Wine, 129. Pivnica Rudis - Ju-
ran Z Modry, 130. Vinohrad-
nícky dom U Šebov - Chateau 
Modra, 131. Sodoma Víno - Vi-
nifera spol. s r.o., 132. Horná 
Brána - Vinárstvo - Vincent Ja-
kubec, 133. Víno Kmeťo, 134. 
Maduc - Matúš dudo & Com-
pany, 135. Pereg, 136. Sodoma 
Víno - VaPd Modra, 137. Škol-
ská Pivnica Sošvo

Modra - Harmónia
138. Vmd - Vinárstvo Miroslav 
dudo, 139. Rodinná Produkcia 
J&R Ružek, 140. Horská Piv-
nica.

Modra - Kráľová
141. Jozef Heizer, 142. Mi-
loslav Sodoma - Hospodárov 
Výber, 143. Martin Poruban, 
144. Kollár vineyards & wine-
ry, 145. Elesko.
 (red)

Svätokatarínska ochutnávka mladých vín
Vincúr - spolok vinohradníkov a vinárov pripravuje už 
18. ročník tradičnej susedskej priateľskej koštovky pod 
názvom Svätokatarínska ochutnávku mladých vín roční-
ka 2017, ktorá sa uskutoční v piatok 24. novembra 
o 16.30 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre. 

S uvedenou tradíciou degustá-
cie mladých vín prišiel mod-
ranský spolok ako prvý na 
Slovensku, čím založil tradí-
ciu degustácií mladých vín 
pred ich oficiálnym uvede-
ním na trh, kde si v priateľskej 
atmosfére svoje vínka vzá-
jomne pochvália a ohodnotia 
profesionálni aj amatérski vi-
nári z Modry a širokého oko-
lia. A prečo Svätokatarínske 
mladé vína? Najmä z dôvodu, 
že koncom novembra je mož-
né prechutnať prvé slovenské 
mladé biele a ružové vína, kto-
ré sú už stiahnuté z kvasníc 
a odkalené a to tak, že si vy-

znávači tohto lahodné-
ho moku budú môcť vy-
chutnať ich podmanivú 
arómu a svieže kyselin-
ky typické pre malokar-
patské odrody, ktoré boli 
zozbierané v septembri 
a októbri. označiť slo-
vami „mladé“ možno ví-
no s chráneným označe-
ním pôvodu, ak je víno 
naplnené do spotrebiteľ-
ského balenia najneskôr 
do konca kalendárneho 
roku, v ktorom sa vyko-
nal zber hrozna použité-
ho na výrobu tohto vína. 
Také víno možno začať 

uvádzať na trh najskôr v prvý 
novembrový pondelok roku 
zberu hrozna.

Program podujatia:
16.30: uvítanie hostí a prítom-
ných - Vincent Jakubec, pred-

seda spolku Vin-
cúr a zhodnotenie 
vinohradníckeho 
roku 2017 - Ing. 
Vladimír Sodoma
17.00: požehna-
nie mladých vín - 
evanjelický a ka-
tolícky kňaz Mgr. 
Ján oslík a Jozef 
Mišík 
Vstupné 10 € ale-
bo 2 vzorky mla-
dého vína ročníka 
2017 (1 vzorka 
á 3 fľaše), zálo-
ha za pohár 2 €. 
Všetky Katky 
majú samozrej-
me vstup zdarma.
 (red)

Oprava
Víno Modranského vinobrania 
2017 - V minulom vydaní MZ 
sme na strane 14 uverejnili člá-
nok pod názvom Víno Modran-
ského vinobrania 2017. Nedo-
patrením sme uviedli zlý počet 
prihlásených vzoriek vín, uvá-
dzame preto opravu. 
Súťaž pripravená pri príležitos-
ti tohtoročného vinobrania Víno 
Modranského vinobrania je vy-
tvorená pre oblasť Modranského 
vinohradníckeho rajónu - Mod-
ra, Vinosady, Šenkvice, Vištuk 
a dubová. Hodnotiaca komisia 
v zložení Erik Brunovský, Štefan 
Čambal, Miroslav dudo, Vincent 
Jakubec, Roman Janoušek, To-
máš Klimko, Jozef Kováč, Milan 
Lančarič, Ľubomír Miklovič, Mi-
roslav Petrech, Vladimír Sodoma 
a Matej Tlačík degustovala pod 
vedením enológa profesora fedo-
ra Malíka vína tiché suché, polo-
suché biele a červené. degustácia 
sa uskutočnila v priestoroch a za 
podpory Strednej odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej. Vín zare-
gistrovaných v súťaži bolo doved-
na 143 vzoriek. oceneným srdeč-
ne blahoželáme.  (red)
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Spomíname
Hoci ste odišli a niet vás medzi 
nami, v našich srdciach zostanete 
s nami. Už len kytičku kvetov na 
hrob môžeme vám dať a s láskou 
na vás spomínať. dňa 28. 10. 2017 

si pripomíname 2. výročie úmrtia Viktora orgona staršieho a 10. vý-
ročie úmrtia Viktora orgona mladšieho. S láskou a úctou spomína 
celá blízka rodina a priatelia.

Blahoželáme!
dňa 21. 10. 2017 sa náš drahý otec, dedko a pra-
dedko Karol Snoha dožíva krásneho životného ju-
bilea 85 rokov. Želáme Ti veľa zdravia a šťastia 
v kruhu najbližších. dcéra Helena s rodinou, syn 
Peter s rodinou a Ľubomír a rodinou.

Spomienka
dňa 29. septembra uplynulo 20 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá mama, babička a praba-
bička Ružena Košnárová. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej prosím tichú spomienku. dcéra Mariana 
s Jozefom, vnučka Marta s rodinou, vnučka Zuzana 
s rodinou.

Nezabúdame
dňa 18. 10. 2017 si pripomíname 5. výročie úmrtia 
Janka Stolárika. Zostali sme tu sami bez Teba, keď 
musel si odísť tam. Neplačeme už, naďalej ľúbime 
a spomíname. Smútiaca rodina. 

Spomienka
Márne Ťa naše oči hľadajú, márne nám slzy po tvári 
stekajú, čas plynie ako vody prúd, kto Ťa mal rád, 
nevie zabudnúť... dňa 25. 10.2017 so pripomíname 
nedožitú 70-tku nášho drahého manžela, otca, ded-
ka a pradedka Alexandra Vojteka, ktorý odišiel do 

večnosti 17. 3. 2017. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Spomíname
dňa 6. 10. 2017 sme si pripomenuli 7 rokov, čo 
nás nečakane opustil náš drahý manžel, otec a ded-
ko Marian Sloboda. To, že sa rana zahojí, to je len 
klamné zdanie, v srdci bolesť zostala a tiché spo-
mínanie. S láskou spomína manželka, deti Marian 

a Iveta, vnučka Nikolka, vnuk franco a ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomienka
dňa 9. 11. 2017 uplynie rok, čo nás náhle opustil 
drahý manžel, otec, dedko a pradedko Martin fle-
ischhacker. Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu pro-
sím tichú spomienku. S láskou spomína manželka 
Mária a deti s rodinami. Ďakujeme. 

Spomienka
S láskou a úctou spomíname na nedožité 95-te narodeniny a 10. vý-
ročie smrti našej drahej mamy, svokry, babky a prababky pani Hed-
vigy Lančaričovej. dcéra, synovia, nevesty, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná smútiaca rodina.

Narodili sa
Belica Martin 17. 9.
Blechová Mia 7. 9.
doležaj Matej 29. 9.
Horváthová Nela 19. 9.
Juríček Michal 8. 9.
Sládeková daniela 3. 9.
Šimko Viliam 19. 9.
Znášiková Tereza 20. 9.

Opustili nás
Ing. Krajčovič Martin, 75 r. 3. 9.
Bartoš Milan, 87 r. 10. 9.
Ing. K. Petrakovič, 66 r. 16. 9.
Píš Miroslav, 69 r. 19. 9.
Kujovič Žigmund, 76 r. 27. 9.
Kišoň Rudolf, 62 r. 29. 9.

Jubilanti
95 ročná

Kováčová Štefánia 5. 10.
90 ročná

Rusnáková Pavlína 21. 10.
85 roční

Phdr. A. Bibzová, CSc. 20. 10.
Martiš Milan 1. 10.
Peržová Mária 6. 10.
Snoha Karol 21. 10.

80 roční
gašparová Anna 25. 10.
golianová Anna 3. 10.

75 roční
Bučuričová Elena 22. 10.
Černáková Ľudmila 12. 10.

SpoločenSká kronika

fridrik dušan 6. 10.
Machová Ľudmila 9. 10.
Ing. Maron Juraj 16. 10.
Mesíková Anna 17. 10.
Prídalová Slavka 20. 10.
Šebová Margita 30. 10.

70 roční
fedorová Terézia 13. 10.
Hornáček Miroslav 8. 10.
Kormanovič Milan Ján 12. 10.
Macháčková Milena 7. 10.
Menčíková Alžbeta 15. 10.
Ružek Ľubomír 14. 10.
Sodomová oľga 10. 10.
A. Soldánová Ulrichová 21. 10.
Somorovská Anna 14. 10.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Zosobášili sa
Peter Hustý
a Miroslava ohrádková 29. 7. 
MUdr. Jakub gábriš
a Soňa Jaslovská 28. 9. 
Matúš Benkovský
a Soňa Vargová 30. 9. 
filip Haršany
a Bc. Mária Venghová 7. 10. 
Jozef Chobot
a Naďa Jančovičová 7. 10.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika

Riadková inzercia
 z Fyzioterapeutka poskytne 

cvičenie v domácom prostredí 
(imobilní pacienti, bolesti chrb-
tice, pacienti po zlomeninách, 
cvičenie podľa Vojtu, reflexná 
masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910 
 z obchodná zástupkyňa Prvej 

stavebnej sporiteľne a.s., Ing. 
Miriam Balúchová rieši pre 
klientov sporenie, poistenie, fi-
nancovanie nehnuteľností a by-
tových potrieb.

Tel.: 0902 228 166
 z Masáže - Michal Bedna-

rovský (Vajanského 1, Modra) 
oznamuje zákazníkom, že cena 
za klasickú masáž sa upravuje na 
15 € od 1. septembra 2017.

Tel.: 0915 977 517
 z Kúpim v Modre starý 200 lit-

rový vínový sud na dekoráciu.
Tel.: 0904 129 594 

02/52 95 76 54
 z Kúpim vinohrad v Modre do 

20 árov. Tel.: 0905 696 787
 z Hľadám garáž/malý objekt 

na hobby účely/garážovanie 
v Modre a okolí.

Kontakt: 0903 219 668
 z Masáže Modra: klasické a re-

laxačné masáže, banková masáž, 
indická masáž hlavy, reflexná 
masáž chodidiel.

Tel: 0949 176 090
 z Kto má záujem o oplotený 

vinohrad (23,6 ára) s trojpodlaž-
nou rekreačnou chatkou? Záhra-
da a ovocné stromy, tiché pros-
tredie a pekný výhľad.

Tel.: 0917 798 206
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Muflon kros so skvelou účasťou a dobrým skutkom
„Máte tu zdravotníka? Hore spadla bežkyňa a jeden z bežcov 
ju nesie na chrbte dolu.” - samozrejme máme a pohotovo rieši-
me situáciu. Bežkyňu Majku už po chvíli odborne ošetruje naša 
zdravotná posila Dorotka a svoju profesionálnu pomoc ihneď 
ponúkajú aj lekári Bibzovci, ktorí prišli na preteky fandiť dcére 
Zuzke. O Majku je dobre postarané a dozvedáme sa, že statoč-
ným džentlmenom, ktorý ju na vlastnom chrbte zniesol zo Zám-
čiska až dolu k ceste, je miestny bežec a prevádzkar z Penziónu 
na lúke - Dejan Jovanovic. Obetoval svoje tempo, výborný čas 
a ani na sekundu nezaváhal, aby pomohol. 

Mufdaily (medialy) od majstra 
Lišku a modranské vína, má-
me na Muflon kros vždy pripra-
vené pre prvých troch víťazov 
v kategóriách a symbolické ce-
ny dostanú tiež poslední „vy-
chutnávači” trate. Tentokrát si 
za svoj rytiersky čin odniesol 
svoju mufdailu a vínko aj de-
jan, no a nielen my sme naň-
ho za to veľmi hrdé. Celé so-
botné dopoludnie, 7. októbra, 
sa udialo v takejto súdržnej, 
dobrej a priateľskej nálade. Na 
štart 5. ročníka pretekov sa po-
stavilo stopäťdesiat trailových 
bežcov nabitých pozitívnou 
energiou aj odhodlaním zdolať 
neľahkú 9 km dlhú trať Malý-
mi Karpatmi. Atmosféru dotvá-
rali bežci, ich kamaráti, blízki 
a Modrania, ktorí prišli povzbu-
dzovať. Celkovo najrýchlejšími 

bežcami zo žien a mužov boli 
v tomto roku dagmar Vargová 
s časom 00:47:24 a Andrej fol-
tín s časom 00:37:30. Výborné 
umiestnenie spomedzi Modra-
nov získala naša Zuzana Bibzo-
vá s časom 00:49:34 a stala sa 
tak treťou najrýchlejšou ženou 
v poradí. Kompletné výsledky 
aj fotogalérie si môžete pozrieť 
na http://www.facebook.com/
muflonkros alebo na portáli beh.
sk. 
Všetkým, špeciálne však mod-
ranským bežcom, srdečne gra-
tulujeme za jedinečné výkony 
a ďakujeme im, že nás podporili 
svojou účasťou na Muflon kro-
se. Sme vďačné aj pánovi Hra-
bovskému a jeho pani manželke 
za úžasné zázemie v Reštaurá-
cii Bowling v Harmónii a tiež 
našim kamarátom z digitálnej 

agentúry buckle up za pomoc 
pri registrácii a časomiere. Veľ-
ké poďakovanie patrí našim 
podporovateľom, modranským 
vinárstvam Pereg, Štiglic a Hos-
podárov výber. Mestu Modre 
ďakujeme za finančnú podpo-
ru, spoločnosti Lesy Modra za 
ústretovosť počas organizácie 
podujatia na území našich Kar-
pát a spoločnosti Média Modra 
za propagáciu. Na záver ďakuje-
me nášmu absolútne zohranému 
tímu Muflon krosu 2017: Slavo-
vi Ružekovi za invenčné fotky, 
skvelej dorote Petrakovičovej 
za láskavé a profi ošetrovanie 
bežcov, rodinke Kenderessyov-
cov za občerstvovačku na trati, 

Romanovi Križanovi, jeho sy-
novi Marekovi a Stanislavovi 
Strakovi za neochvejnú pomoc 
pri regulovaní dopravy počas 
štartu. Naše veselé deti obdi-
vujeme za ich akčnosť a radosť 
s akou nám pomohli od skorého 
rána až do konca pretekov vždy 
tam, kde bolo treba. Ste všetci 
skvelí a vďaka vám sa to opäť 
podarilo!

Denisa KOVÁCSOVÁ 
a Katarína RUŽEKOVÁ 

POLTÁRSKA, 
OZ Muflon Kros

Na fotografii: Z číslom 16 hr-
dina pretekov Dejan Jovanovic 
z Penziónu na lúke.

Partnerské mestá opäť spolu
Partnerské mestá Modra, Be-
nátky nad Jizerou a Hustopeče 
každoročne organi-
zujú zaujímavé akti-
vity pre žiakov zák-
ladných škôl. Tento 
rok bola hostiteľským 
mestom Modra. de-
ti z Českej republiky 
sme zobrali na vý-
let do Malkia Par-
ku v orechovej Po-
tôni a na druhý deň 
program pokračoval 
športovými turnaj-
mi na domácej pôde. 
Žiaci základných škôl 
zo všetkých partner-
ských miest si zahra-
li futbal, hádzanú, 
florbal aj vybíjanú. 

Modra získala krásne prvé 
miesto v kategórii starších žia-

čok a tiež v kategórii mladších 
žiakov. Všetkým deťom gratu-

lujeme a ďakujeme za spolu-
prácu mažoretkám Laskonky, 
obom základným školám, ich 
pedagógom a trénerom, ktorí 
sa aktívne podieľali na prípra-

ve stretnutia. Tiež by 
sme radi poďako-
vali za sponzorstvo 
pri nákupe dresov 
pre naše deti pánovi 
františkovi Sečká-
rovi, Pekárni Častá 
a spoločnosti Lidl za 
občerstvenie, ktoré 
nám poskytli. 

Michaela GALO-
VIČOVÁ, referát 
školstva, mládeže 

a športu MsÚ

Na fotografii: Naše 
modranské deti bo-
li v turnaji partner-
ských miest úspešné! fo
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Šiesty november: koncert Fragile v Modre
Pozývame vás na 
koncert skupiny Fra-
gile zloženej z popu-
lárnych osobností, 
známych z televíz-
nych seriálov, diva-
delných a muziká-
lových produkcií. 
A cappella, teda bez 
použitia hudobných 
nástrojov skupina 
interpretuje známe 
hity. Hitom sveto-
vých autorov a inter-
pretov dávajú svojou 
kreativitou a hravos-
ťou novú tvár. V ich 
predstaveniach sa 
spája hudba s ne-

vtieravým humo-
rom, pričom toto 
spojenie sľubuje 
jedinečnú zábavu.
Koncert sa usku-
toční šiesteho 
novembra o de-
vätnástej hodine 
v Kultúrnom do-
me Ľudovíta Štúra 
v Modre.
Vstupenky si mô-
žete zakúpiť v kan-
celárii Kultúrneho 
centra alebo v sieti 
Ticketportal.

 (red)

Modranskí ochotníci predstavili novú hru
ochotnícke divadelné zosku-
penie MoKraĎ spríjemnilo ne-
deľné popoludnie 15. októbra, 
kedy odohralo v modranskom 
kultúrnom dome hru s názvom 
Kým nás smrť nerozdelí autor-
ky Zuzany Hýllovej. Pod reži-
sérskou taktovkou členiek súbo-
ru Eleny Lennerovej a Zuzany 
Hýllovej sme sa preniesli do 
čias Hamleta. V predstavení to 
je slobodný a bezdetný muž, 
ktorý si poriadne užíva svoje 
vlastné nerušené pohodlie. dlhé 
roky žil sám vo svojom dome, 

avšak razom prišla zmena. Ne-
radno sa starať do vecí do kto-
rých človeku nič nie je. A keďže 
to skúsil, stalo sa mu osudným, 
keď sa zaplietol do manžel-
ských sporov priateľa Petruc-
cia a partnerky Katušky. Vzni-
ká búrlivý milostný trojuholník 
v zložení Katarína (Zuzana Hýl-
lová), Petruccio (Stanislav Ba-
láž) a Hamlet (Róbert odler). 
A to, že sa členovia ochotnícke-
ho divadla vžili do deja naozaj 
bravúrne sa presvedčili prítom-
ní diváci. (red) 

Beseda 
o advente 

Katarína Nádaská je popredná slo-
venská etnologička, autorka kníh, 
štúdií a vedeckých publikácií. Jej 
knihy Slovenský rok, Čím žila 
slovenská rodina, Čerti, bosorky 
a iné strašidlá, Rok v slovenskej 
ľudovej kuchyni patria v kníhku-
pectvách medzi bestsellery. V no-
vembri príde porozprávať ako žili, 
z čoho sa tešili, čoho sa báli a nad 
čím smútili ľudia spred desiatok 
a stoviek rokov, ale najmä o ad-
ventných a vianočných zvykoch. 
Príďte si vypočuť jej fascinujúce 
rozprávanie 23. novembra o 19.00 
do Malej sály kultúrneho domu. 
Srdečne vás pozývame.
 Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre

Szidi Tobias
Sedmoláska z Marhuľového ostrova v Modre
Mesto Modra vás pozýva na 
Vianočný koncert slovenskej he-
rečky a speváčky maďarského 
pôvodu Szidi Tobias, ktorá patrí 
k najvýraznejším hudobným 
osobnostiam spievaného šansó-
nu nielen na Slovensku, ale aj 
v Českej republike. Umelecká 
charizma a špecifické zafarbenie 
hlasu sú kombináciou pre silný 
umelecký zážitok. Szidi Tobias 
pre svoje publikum koncertuje 
už niekoľko rokov. Jej umelec-
ký prístup je príznačný svojou 
vyšperkovanosťou a citom pre 
spájanie textu a hudby, s dôra-

zom na detail a zachytenie oka-
mihu. Každý jej hudobný počin 
je akýmsi spievaným divadlom 
s mimoriadne silným akcentom 
na obsahovú zložku. Preto v jej 
piesňach nachádzame ideálne 
spojenie textu a hudby vo vyni-
kajúcich interpretačných výko-
noch členov kapely „Szidi To-
bias & Band“. Sme radi, že Szidi 
Tobias prijala naše pozvanie a so 
svojou kapelou vystúpi na Via-
nočnom koncerte 26. novembra 
o 19.00 v Nemeckom evanjelic-
kom kostole v Modre. Vstupné 
je dobrovoľné.

„Tajomstvo siedmich hviezd, 
ktoré si videl na mojej pravici, 
a siedmich zlatých svietnikov 
je toto: sedem hviezd, to sú an-

jeli siedmich cirkevných zborov, 
a sedem svietnikov je sedem cir-
kevných zborov“. (Rev 1,20)

Ján SKLENÁR, KC Modra

fo
To

: A
R

C
H

íV
 d

IV
A

d
LA

 M
o

K
R

A
Ď

fo
To

: A
R

C
H

íV
 S

ZI
d

I T
o

B
IA

S



18
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a / I n z e r c i a

Andrej Šeban Trio - Život je krásny II. Tour 2017 
Po minuloročnom úspechu 
turné Andrej Šeban Trio s Já-
nom fabrickým a Michalom 
Šelepom bude život krásny aj 
počas hudobnej jesene 2017. 
Skupina sa v druhej polovi-
ci novembra predstaví na 10. 
pódiách. Séria vystúpení sa 
začne pražským dvojkoncer-
tom v divadle Archa. Turné 
bude pokračovať na Sloven-
sku, kde sa okrem tradičných 
zastávok skupina predstaví aj 
v Modre. Aktuálny koncertný 
program obsahuje úplne nové 
skladby ako aj Andrejove naj-

známejšie pesničky v uprave-
ných aranžmánoch. Tradične 
nebude chýbať ani priestor na 
improvizáciu a hudobné pre-
kvapenia. Príďte si spolu s na-
mi užiť tento neopakovateľ-
ný zážitok a osláviť slobodu 
v umení. dňa 18. novembra 
o 19.00 Andrej Šeban a jeho 
Trio rozozvučí Kultúrny dom 
v Modre. 
Predpredaj na www.andrejse-
ban.com, alebo v Kultúrnom 
centre Modra na Sokolskej 8. 
Viac info na tel. čísle: +421 
910 999 161. Ján SKLENÁR

Novembrový 
Tanečný dom

Zvykne sa hovoriť, že tanec je skrytým jazy-
kom duše a je zároveň jedným z mála ume-
ní, ktoré človek vytvára a zároveň aj sám 
stvárňuje. Príďte sa oddať tancu aj vy! Po-
slednú novembrovú sobotu 25. novembra 
2017 o 19.00 sa vás opäť pokúsime roztan-
covať na v poradí už štvrtom Tanečnom do-
me v Modre. Pod vedením skúsených lekto-
riek Adi Mudrochovej a Majky Miklovičovej 
sa môžete naučiť ďalšie nové regionálne tan-
ce. Tanečný dom je neformálna výuka tan-
cov a voľná tancovačka na ľudovú nôtu pre 
každého, kto má chuť si zatancovať a aj sa 
zabaviť. Účasť nevyžaduje žiadnu predchá-
dzajúcu znalosť či skúsenosť s tancom. Prísť 
môžete s partnerom, sami či s priateľmi. do 
tanca i do spevu nám tentoraz zahrá ĽH Vies-
ka z Vištuka. o občerstvenie po výdatnom 
výkone sa postará Bistro Kinečko. Vstupné 
je 5 € a kupuje sa priamo na mieste v Kul-
túrnom dome.

Ján SKLENÁR, v mene KC Modra 
a Folklórneho súboru Magdalénka

štvrtok 16. november 2017 o 19.00 h
kinosála Kina Mier, Kalinčiakova 4, Modra 

V predvečer výročia Nežnej revolúcie vás pozývame na diskusiu 
s publicistom, vydavateľom a vedcom Fedorom Gálom, poprednou 
osobnosťou Novembra 1989. Hovoriť budeme o bielych miestach

v našej histórii, ale aj o prítomnosti, blízkej budúcnosti a o novej knihe 
rozhovorov, ktorá podrobne reflektuje celý jeho život a nevyhýba sa

ani boľavým miestam, vlastným zlyhaniam a témam dneška.
Zhovárať sa bude Michal Kaščák. Srdečne vás pozývame...

OSLAVA DŇA BOJA
ZA SLOBODU A DEMOKRACIU 

DISKUSIA S FEDOROM GÁLOM
- vstup voľný -
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Cyklistické preteky pre malých aj veľkých 
Modranské centrum voľného času pripravilo i v tomto roku ob-
ľúbené cyklistické preteky. Štartovalo sa od kaplnky za rybní-
kom na Dolnej ulici. Dalo by sa povedať, že preteky vyhrali všet-
ci, pretože akcii prialo príjemné počasie a zabicyklovali si všetci, 
ktorí nabrali odvahu a zaregistrovali sa. 

Preteky sú rozdelené štandardne 
do troch kategórií a to: rýchlosť, 
slalom a údržba. Prvá je azda naj-
očakávanejšia, všetci sú nachys-
taní na štartovnej čiare a stačí už 
len vyraziť. Každého malého pre-
tekára zaujíma čas, za ktorý trasu 
prešiel, pričom do konečného vý-
sledku sa pripočítava aj čas slalo-
mu, teda čas, za ktorý pretekár vie 
s presnosťou prejsť medzi kužeľ-
mi. No a údržba, najmenej obľú-
bená kategória, avšak užitočná, 
pretože práve v nej sa naučia na-
príklad aj lepiť defekt. Riaditeľka 
Centra voľného času Erika Stre-
tlingerová za organizátorov do-
dáva: „Tento ročník už bol v po-
radí siedmy. A prihlásených detí 
sme mali takmer 50. Povedala by 
som, že bol asi najlepší, prišli ma-
lí pretekári, ktorí boli u nás už aj 

šesť razy. A výhry znova nasved-
čujú, že sú v Modre „bicyklové 
rodiny” - tradične vypália rybník 
Staňovci, Dragunovci, Čintalovci 
- po dve umiestnené deti z každej 
z týchto rodín. Premýšľame o špe-
ciálnej kategórii „profesionálov” 
a nabudúce možno vymyslíme tra-
su i pre ich rodičov. Treba pripo-
menúť, že nám opäť výborne po-
máhali pri organizácii rodičia 
a mimoriadne sa nám vydarilo 
aj počasie. Bol nádherný jesen-
ný deň plný slniečka v primeranej 
teplote pre bicyklovanie. A miesto 
za rybníkom pri Kaplnke má svoje 
krásne čaro periférie malého mes-
tečka odkiaľ sa už rozbiehajú vini-
ce, takže atmosféra bola aj touto 
krásou nádherne umocnená“.
Víťazi tohtoročných cyklistických 
pretekov CVČ:

Kategória A (3 - 4 ro-
ky): 1. miesto Matej gaty-
áš, 2. miesto oliver Chrap-
čiak, 3. miesto Valéria Šebová 
Kategória B (5 - 6 ro-
kov): 1. miesto Max feke-
te, 2. miesto Terezka draguno-
vá, 3. miesto danka Žitňaská 
Kategória C (7 - 10 rokov): 1. 
miesto Leo Čintala, 2. miesto Mar-
tin dragun,3. miesto Matúš Staňa 

Kategória D (11 - 13 ro-
kov): 1. miesto Mária Staňo-
vá, 2. miesto Lucia Čintalová,3. 
miesto Simona Lukačovičová 
Kategórii E (14 - 18 rokov): 
1. miesto Maximilián Čistý, 2. 
miesto oliver ochaba. (red)

Na fotografii: Malí športovci sa 
nevedeli cyklistických pretekov 
dočkať.

Dám do prenájmu 
nadštandardné 

kancelárske/obchod-
né priestory v centre 
Štúrovej ul. (bývalá 

Tatra banka)

Kancelárie je možné 
prenajať aj jednotlivo.

Tel: 0905 824 739

TITUS
OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88

VETERINÁRNA AMBULANCIA 
                                           

ORDINAÈNÉ HODINY:
PO-PIA 9.00 - 12.00 a 15.00 - 18.30

SO 9.00 - 12.00

MVDr. Roman STRIEŽENEC

NOVÉ

ordinaèné hodiny

Pohotovos�, objednávky na tel. èísle: 0908 593 783

www.carpathiavet.sk
Veterinárne diéty a doplnky

                                           Štefánikova 18, MODRA

Nádražná ul. (vedľa stavebnín) 

Šenkvice 900 81 Otváracie hodiny

Po - Pia: 08:00 - 16:00

So: 08:00 - 12:00

pozicovnasenkvice@gmail.com

stavebné náradie, záhradné náradie
lešenie, miešačky

0903 370 767
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Malokarpatské emócie 2017
Podobne ako vlani, kedy bola v kúpeľnom meste Piešťany 
kolektívna výstava Malokarpatské emócie sa v tomto roku 
uskutočnila v historickom, kultúrnom i medzinárodne zná-
mom kúpeľnom meste Bardejov, ktoré je ocenené Unesco, 
po druhý raz kolektívna výstava diel z tvorby dvanástich 
autorov žijúcich a tvoriacich v Malokarpatskom regióne 
pod názvom Malokarpatské emócie 2017.

Výstavu spoločne pripravilo od-
delenie kultúry MsÚ v Bardejov, 
KSMP Pezinok a členovia Cechu 
keramikárov z malokarpatskej 
oblasti, ktorí ju i spoločne inšta-
lovali vo výstavných priestoroch 
na historickom Bardejovskom 
námestí, v srdci tohto krásneho 
mesta. Na slávnostnej vernisá-
ži za účasti väčšiny vystavujú-
cich autorov a pozvaných hostí 
boli predstavené diela už skúse-
ných profesionálnych i amatér-
skych maliarov, výtvarníkov, 
keramikov, umeleckej čipkárky, 
drevorezbára, ktoré boli prezen-
tované na mnohých výstavách 
v našej vlasti a tiež za jej hrani-

cami. otvorenia vernisáže sa ujal 
vedúci oddelenia kultúry Mest-
ského úradu Bardejov Ing. Mar-
tin Choma. Privítal pozvaných 

hostí, prítomných autorov i účin-
kujúcich. V rámci kultúrneho vy-
stúpenia zaznela klasická hudba 
i spev v podaní domácich umel-
cov. Následne kurátor výstavy P. 
Ronec predstavil vystavujúcich 
autorov a ich diela, pričom pri-
pomenul, že je pre všetkých veľ-
kým potešením predstaviť svoje 
diela v historickom kúpeľnom 
meste, ktoré má bohaté kultúrne 
tradície. Po vystúpení tanečné-

ho súboru, ktorý predstavil vý-
chodoslovenské piesne i tance sa 
prítomných hosťom prihovorili 
tvorcovia vystavených diel a aka-
demický maliar Martin-georg 
oscitý, ktorý je tiež úspešný spe-
vák a baletný tanečník. Prítomný 
zaspieval zo svojho bohatého re-
pertoáru jednu klasickú taliansku 
pieseň a jednu slovenskú ľudovú 
pieseň, za čo zožal, podobne ako 
domáci umelci, zaslúžený po-
tlesk všetkých prítomných účast-
níkov vernisáže.
Potešiteľný bol záujem prítom-
ných hostí, ktorí sa po sláv-
nostnom otvorení výstavy mali 
možnosť v osobnom rozhovore 
porozprávať so všetkým prítom-
nými autormi. Spolu s priprave-
ným domácim občerstvením boli 
ponúknuté i lokše a vínko z Ma-
lokarpatskej vínnej cesty, ktoré 
priniesli spolu so svojimi dielami 
naši autori. Mesto Modra repre-
zentovali v Bardejove Mgr. da-
rina Lichnerová a Mgr. Pavol Ši-
ma-Juríček.
 Peter RONEC

napojenie spojov, taktová doprava, posil-
nenie najvyťaženejších liniek tak, aby ich 
prevádzka dávala zmysel, bola pohodlná 
a praktická. Ďalšia vec je prebratie väčšej 
zodpovednosti zo strany župnej firmy 
Bratislavská integrovaná doprava (BID). 
Som presvedčený, že záchytné parkoviská 
majú byť jej agendou, pretože sa priamo 
týkajú ľudí z kraja. Keď bude jedna firma

manažovať aj záchytné parkoviská aj 
integrovanú dopravu pod jednou 
strechou, bude to fungovať výrazne 
lepšie.

Jozef Uhler: Chcem, aby v župe 
vyhrali najlepšie riešenia
Sú dva týždne do volieb, ako to vidíte?
Stále pracujem na tom, aby ma poznalo 
čo najviac ľudí, aby vedeli, čo je moja 
ponuka – lepšia doprava, konkrétne  
riešenia, ktoré vychádzajú z mojich 
sedemročných skúseností v tejto oblasti. 
Viem, kde nás tlačí päta a viem čo s tým.
 
V týchto voľbách kandidujú ťažké 
politické váhy, kde vidíte svoj priestor?
Do volieb idú hlavne kariérni politici, ktorí 
sú v politike desiatky rokov, ktorých síce 
ľudia poznajú, majú za sebou politické 
strany, len si nikto nevie spomenúť, čo 
kedy pre mesto alebo župu urobili. Poviem 
to na rovinu – župa nepotrebuje politika, 
župa potrebuje manažéra, ktorý rozu-
mie konkrétnym problémom. Pracujem 
na tom, aby som to vysvetlil ľuďom, aby 
vedeli, že ak chcú voliť veľmi konkrétny 
program pre lepšiu dopravu, majú koho 
voliť.
 
Čo by ste v župe spravili ako prvé?
Za najväčší neriešený problém považu-
jem dopravu, tam by som samozrejme aj 
začal. Prvé veci sú jednoduché – lepšie O
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7.Myslíte aj na ľudí s autami?
O ničom sa viac nekecalo a v ničom sa 
menej nespravilo, ako pri cestách. Milióny 
sľubov a žiadne výsledky. U nás je problém 
cesty čo i len udržiavať. V susednom Česku 
sa stavajú nie len diaľnice, ale aj nové cesty 
prvej triedy. Tu sa 25 rokov nevie doriešiť 
jeden obchvat Modry, či Pezinka. Podľa 
mňa je to absurdné.
 
Ako vyzerá ideálna doprava v kraji?
Predstavte si, že cestujete z ľubovoľnej obce 
v kraji. Bicyklom alebo autom sa prepravíte 
k najbližšiemu terminálu, auto alebo 
bicykel necháte na záchytnom parkovisku, 
prípadne si bicykel zoberiete so sebou, 
a vlakom prídete až do centra mesta, kde 
s rovnakým lístkom prestúpite na MHD. 
Bez čakania a pohodlne. Funguje to 
v Znojme, či Břeclavi, môže to fungovať 
aj v Modre alebo Pezinku.

Ako bude vyzerať záver kampane?
Regionálne voľby majú vždy nízku účasť 
a víťazi sú často prekvapením. Chcem preto 
presvedčiť čo najviac ľudí, aby sa na to 
nevykašľali, pretože župa sa za 8 rokov veľmi 
nepohla. A nemusia voliť podľa straníckej 
podpory – v tomto úrade to nie je dôležité. 
Dôležitá je odbornosť, chuť a odhodlanie 
riešiť problémy a tie ja rozhodne mám.

Ďakujeme za rozhovor.
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Vážení čitatelia Modranských zvestí,
volám sa Rudolf Kusý a dovoľujem si Vám napísať pár viet. Uvedomujem si, že 

narozdiel od protikandidátov Ftáčnika a Freša, ktorí nám na bilbordoch už 10 či 25 
rokov sľubujú lepšiu budúcnosť, som pre mnohých z Vás neznámy človek. Narozdiel od 
týchto večných politikov sme za 7 rokov čo som starostom Nového Mesta zrekonštruovali 
16 škôl a škôlok, 15 športových areálov, postavil 2 nové parky, kluby dôchodcov, sociálnu 
výdajňu, komunitné centrum, či bezplatnú právnu poradňu. 

Vážení čitatelia Modranských zvestí, deň nezávislosti sa blíži a 4. 11. 2017 rozhodneme 
o nasledujúcich 5 rokoch nášho života v kraji. Je na nás, či pôjdeme cestou politických 
vyslúžilcov alebo dáme šancu reálnym riešeniam.

Naše rozhodnutie, náš život.

V Bratislave 11. 10. 2017                                  Rudolf Kusý
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PRE VÁŠ
DOMOV

PODLAHY
DVERE
TAPETY

Moyzesova 4 
PANORAMA CENTRUM, Pezinok

0918 725 110
www.odpodlahy.sk 
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4. novembra 
sa konajú voľby 

do Bratislavské-
ho samosprávne-

ho kraja, ja Peter Fitz 
kandidujem za poslanca 

vo vo- lebnom obvode č. 19. V tomto 
volebnom obvode sú začlenené mesto 
M o d r a , obec Šenkvice a obec Vinosady.
Vo vyššom územnom celku sa rozhoduje o dô-
ležitých veciach, ktoré sú nevyhnutné pre lepší život v 
mestách a obciach. Rozhoduje sa o hlavných cestách ich 
údržbe a rekonštrukcii, stredných školách, sociálnej sta-
rostlivosti, zdravotnej starostlivosti, územnom plánovaní a 
čo je veľmi dôležité aj o možnostiach nasmerovania časti 
zdrojov z fondov Európskej únie.

V predošlom volebnom období som aj vďaka Vašej dôvere 
vykonával funkciu poslanca a mohol som prenášať potre-
by nášho regiónu na vyšší územný celok, len preto že som 
priamo dennodenne konfrontovaný s realitou a potrebami 
regiónu.
Výsledkom mojej 4 ročnej  práce ako poslanca je viacero 
zrealizovaných projektov v meste Modra:
O   rekonštrukcia telocvične a kompletné zateplenie budo-
vy Gymnázia K. Štúra - prebieha v súčastnosti,
O   rekonštrukcia internátu Strednej odbornej školy vinár-
sko-ovocinárskej, zakúpenie novej fľašovacej a plniacej 
linky pre výučbu študentov, 
O   rekonštrukcia telocvične na Strednej odbornej peda-
gogickej škole, 
O   pripravili a vyčlenili sme  finančné zdroje pre realizáciu 
projektu obchvatu Modry – Vinosadov a Pezinka z operač-
ného programu IROPs cieľom odklonenia dopravy z histo-

rického centra Modry,
O   podporil som množstvo drobných projektov realizova-
ných mestom Modra, a organizáciami pôsobiacimi v Mod-
re prostredníctvom dotačnej schémy,
O   spoločne s mestom Modra sme pripravili projekt cyklot-
rasy Modra -Šenkvice, ktorý spojí obe samosprávy, tento 
projekt priamo nadväzuje na pripravovanú rekonštrukciu 
železničného okolia v Šenkviciach  – prestupného termi-
nálu, ktorý bude slúžiť všetkým cestujúcim širokého okolia,
O   ako poslanec v spolupráci s mestom Modra som pod-
poril realizáciu cykloodpočívadla, vyhliadky na Kalvárii, 
budovania novej rozhľadne na Homoly a realizáciu Bike 
parku s pumtrackovou dráhou,

Tak ako každý kandidát aj ja mám priority na nasledujúce 
volebné obdobie. Snažím sa vnímať potreby regiónu a pre-
nášať ich do reality. 

Za priority do nasledujúceho obdobia považujem:

-  vyriešenie dopravnej situácie 
    vybudovaním obchvatu, 
-  budovanie cyklotrás so vzájomným prepojením,
-  naďalej pretrvávajúca podpora zachovania všetkých     
   troch stredných škôl v Modre,
-  podporu tradícii vinohradníctva, vinárstva a majoliky 
    v Modre.

V prípade že ste sa stotožnili s mojou prácou a prioritami 
dovoľujem si Vás požiadať o podporu.

Mgr. Peter Fitz – kandidát na poslanca VUC

Vážení Modrania,

Objednávateľ:  SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02  Bratislava IČO: 31 801 242
Dodávateľ:   Média Modra, s.r.o. redakcia Modranské zvesti, Sokolská 8, 900 01  Modra

PODPORUJE MA KOALÍCIA STRÁN

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Mgr. Peter Fitz
KANDIDÁT NA POSLANCA 

BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
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Podujatia v Modre v novembri
5. 11., 19.00 h: Hlasné čítanie - Paterniti 
Michael: Pravidlá syrárne, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Klub hlas-
ného čítania

6. 11., 19.00 h: Fragile - koncert, vstupné: 
12 € /predpredaj v sieti Ticketportal a v KC 
Modra, miesto: Kultúrny dom Modra, orga-
nizátori: Hlasy, s.r.o., KC Modra

7. 11., 18.00 h: Ako sa nestratiť v prí-
behu - I. časť odborného seminára, lek-
torka: Timea Vráblová - pracovníčka SAV 
a autorka príručiek Čítanie s porozumením, 
miesto: Mestská knižnica - detská čitáreň, 
organizátor: KC Modra - Mestská knižnica

10. 11. Cena Hrnčárskeho škrátka 2017 
- spevácka súťaž, 1. ročník súťaže v ľudo-
vom speve pre deti, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátori: dfS Magdalénka, KC 
Modra

11. 11. Chute Malých Karpát, Vinárske 
podujatie spájajúce víno, umenie a jedlo 

Malých Karpát, miesto: Malokarpatský re-
gión, organizátor: Chute Malých Karpát 

14. 11., 18.00 h: Ako sa nájsť v príbehu - II. 
časť odborného seminára, lektorka: Timea 
Vráblová, miesto: Mestská knižnica - det-
ská čitáreň, organizátor: KC Modra - Mestská 
knižnica

16. 11., 19.00 h: Diskusia s Fedorom Gálom, 
oslava dňa boja za slobodu a demokraciu, 
miesto: kinosála, Kino Mier Modra, organizá-
tori: Artforum Pezinok, KC Modra 

18. 11., 19.00 h: Andrej Šeban Trio - Život je 
krásny II. Tour 2017, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátori: oZ Euforion, KC Modra 

20. 11., 17.00 h: Smejko a Tanculien-
ka - Kuk, ani muk!, Úplne nové pred-
stavenie s najobľúbenejšími chrobá-
čikmi Smejkom a Tanculienkou!  
vstupné: 8 €/predpredaj v sieti Ticketportal, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: di-
vadlo Maska

21. 11., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: 
Miestny spolok Červeného kríža

23. 11., 19.00 h: Beseda s etnologičkou Ka-
tarínou Nádaskou, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: KC Modra - Mestská 
knižnica

24. 11., 16.30 h: Svätokatarínska ochutnáv-
ka mladých vín, miesto: Kultúrny dom Mod-
ra, organizátori: Spolok Vincúr, www.vincur.
sk

25. 11., 19:00 h: Tanečný dom Modra ne-
formálna výuka tancov, vstupné: 5 €, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátori: 
dfS Magdalénka, KC Modra

26. 11., 19.00 h: Vianočný koncert Szidi 
Tobias, miesto: Nemecký evanjelický kostol 
v Modre, organizátor: Mesto Modra, Kultúr-
ne centrum Modra

28. 11., 18.00 h: Alica v krajine Vianoc - di-
vadelné predstavenie, Interaktívny mikuláš-
sky príbeh, miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra 
v Modre, organizátor: KC Modra - Mestská 
knižnica. (kc)

1. 11. – STR – 16.30
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ
HARMÓNIA
4€ / SR 2017 / 90 min / OV / MP

1. 11. – STR – 19.00
VÁBENIE VÝŠOK – Filmklub K4
2€ / 4€ / SR 2017 / dokument / 105 min /
OV / MP 12

2. 11. – ŠTV – 19.00
MEČIAR
4€ / SR/ČR 2017 / 89 min / OV / MP 12

3. 11. – PIA – 19.00
THOR: RAGNAROK
4€ / USA 2017 / 130 min / ST / MP 12

4. 11. – SO – 16.30
EARTH: Deň na zázračnej planéte
4€ / VB 2017 / 95 min / ČD / MP

4. 11. – SO – 19.00
THOR: RAGNAROK 3D
6€ / USA 2017 / 130 min / ST / MP 12

5. 11. – NE – 16.30
PRÍŠERÁKOVCI
4€ / VB/NEM 2017 / 96 min / SD / MP 7

5. 11. – NE – 19.00
BAJKERI
4€ / ČR 2017 / 109 min / OV / MP 12

7. 11. – UT – 19.00
RAFFAELLO: Lord umenia 3D
7€ / TAL 2017 / 90 min / ČT / MP

8. 11. – STR – 19.00
HAPPY END – Projekt100 
2€ / 4€ / FRA/NEM/RAK 2017 / 107 min /
ČT / MP 15

9. 11. – ŠTV – 19.00
VŠETKO NAJHORŠIE
4€ /  USA 2017 / 105 min / ČT / MP 12

10. 11. – PIA – 19.00
SUBURBICON: Temné predmestie
4€ / USA 2017 / 104 min / ČT / MP 15

11. 11. – SO – 16.30
ESÁ Z PRALESA
4€ / FRA 2017 / 97 min / SD / MP

11. 11. – SO – 19.00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE
4€ / USA 2017 / 115 min / ST / MP 12

12. 11. – NE – 16.30
EMOJI FILM
4€ / USA 2017 / 91 min / SD / MP

12. 11. – NE – 19.00
DOGG
4€ / SR 2017 / 80 min / OV / MP 15

13. 11. – PO – 19.00
NEPRÍJEMNÁ PRAVDA 2
4€ / USA 2017 / 98 min / ČT / MP 12

14. 11. – UT – 19.00
OBCHOD NA KORZE – Projekt100
2€ / 4€ / SR/ČR 1965 / 128 min / OV / MP 15

15. 11. – STR – 19.00
19. Medzinárodný filmový festival 
Bratislava 

17. 11. – PIA – 16.30
MY LITTLE PONY VO FILME
4€ / USA/KAN 2017 / 99 min / SD / MP

17. 11. – PIA – 19.00
JUSTICE LEAGUE
4€ / USA 2017 / 111 min / ST / MP 12

18. 11. – SO – 16.30
LEGO® NINJAGO
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

18. 11. – SO – 19.00
WIND RIVER
4€ / USA 2017 / 107 min / ST / MP 15

19. 11. – NE – 16.30
PRÍŠERÁKOVCI 3D
6€ / VB/NEM 2017 / 96 min / SD / MP 7

19. 11. – NE – 19.00
ZÁHRADNÍCTVO: Nápadník
4€ / ČR/SR 2017 / 107 min / OV / MP 12

21. 11. – UT – 19.00
HANS ZIMMER V PRAHE
7€ / VB/CZ 2017 / 139 min / ČT / MP

22. 11. – STR – 19.00
LAJKA – Projekt100
2€ / 4€ / ČR 2017 / 87 min / OV / MP 12

23. 11. – ŠTV – 19.00
JUSTICE LEAGUE 3D
6€ / USA 2017 / 111 min / ST / MP 12

24. 11. – PIA – 19.00
MATKY REBELKY: Šťastné a veselé
4€ / USA 2017 / 116 min / ST / MP 15

25. 11. – SO – 16.30
PRÍŠERÁKOVCI 
4€ / VB/NEM 2017 / 96 min / SD / MP 7

25. 11. – SO – 19.00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE
4€ / USA 2017 / 115 min / ST / MP 12

26. 11. – NE – 16.30
ŠMOLKOVIA: Zabudnutá dedinka
4€ / USA 2017 / 87 min / SD / MP

26. 11. – NE – 19.00
SVET PODĽA DALIBORKA
4€ / ČR/SR 2017 / 90 min / OV / MP 12

28. 11. – UT – 19.00
NAJSLEDOVANEJŠÍ
4€ / ČR 2017 / 91 min / OV / MP 12

29. 11. – STR – 19.00
KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ – 
Filmklub K4
2€ / 4€ / FRA 2017 / 115 min / ČT / MP 12

30. 11. – ŠTV – 19.00
7 SESTIER
4€ / USA/VB / 2017 / 123 min / ČT / MP 12

WWW.KINOMODRA.SK Zmena programu vyhradená. SD slovenský dabing / ČD český dabing / ST slovenské titulky
ČT české titulky / Kino – pokladňa: 647 23 22 / mier@kinomodra.sk

PROGRAM KINO NOVEMBER


