
Modranská majolika je v Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
Slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísa-
né do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedič-
stva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD 
na Slovensku sa uskutočnilo 6. novembra 2017 v Divadle SĽUK. 
Z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča prevzali certifikát 
o zápise za OZ Slovenská ľudová majolika Miriam Fuňová, za 
SNM Múzeum slovenskej keramickej plastiky Agáta Petrakovičo-
vá Šikulová a Zuzana Šajgalíková z Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Podujatie zorganizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú 
kultúru pri SĽUK-u v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.

Do Reprezentatívneho zozna-
mu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska pribudlo 
5 nových prvkov: drotárstvo, 
ktorého predkladateľom je 
ÚĽUV, fujara trombita, ktorú 
predložili členovia Folklórnej 
skupiny Javorník z obce Lúky, 

drevené vyrezávané kríže na 
Podpoľaní, tento prvok pred-
ložilo mesto Detva a mesto 
Hriňová v spolupráci s Náro-
dopisnou spoločnosťou Slo-
venska, Chov plemena koní 
lipican v Topoľčiankach, kto-
rého predkladateľom je Národ-

ný žrebčín Topoľčianky, š.p. 
a Modranská majolika, ktorej 
predkladateľom je občianske 
združenie Slovenská ľudová 
majolika a Bratislavský samo-
správny kraj. Do Zoznamu naj-
lepších spôsobov ochrany 
nehmotného kultúrneho dedič-
stva na Slovensku pribudla jed-
na nová aktivita a tou je Doku-
mentácia a ochrana drotárstva 
v Považskom múzeu v Žiline. 
Túto nomináciu predložilo Po-
važské múzeum v Žiline. Po-
čas slávnostného podujatia si 
predkladatelia prvkov prevzali 
z rúk ministra kultúry Mare-
ka Maďariča certifikát o zápi-
se. Jednotlivé prvky a aktivi-

tu mali hostia možnosť vidieť 
nielen počas slávnostného aktu 
odovzdania certifikátov, v krát-
kej video prezentácii na javis-
ku, ale i naživo po skončení 
programu. Výrobu keramiky, 
celého výrobného procesu od 
prvého výpalu až po hotový 
produkt, prezentovala Mária 
Pavlovičová (na fotografii).

(Pokračovanie na strane 2.)

Uzávierka MZ
Uzávierka decembrového čísla 
bude 6. 12. 2017 do 12.00 h.
 (red)
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Október - mesiac úcty k starším 
Október ako mesiac úcty k starším sa každoročne nesie v zna-
mení viacerých kultúrno-spoločenských programov pripra-
vených pre našich seniorov. Ani tento rok nebol výnimkou 
a uprostred jesene sa uskutočnili v kultúrnom dome dve podu-
jatia - oslava jubilantov a stretnutie seniorov.

Oslava pre jubilantov
Naši milí jubilanti, ktorí sa 
v roku 2017 dožívajú 70, 75, 
80, 85, 90, 95 a viac rokov pri-
jali pozvanie primátora mesta 
Juraja Petrakoviča a zástupcov 
Sociálnej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve. Všetci tí, kto-
rým to čas a najmä zdravotný 
stav dovolil sa s radosťou zú-
častnili poludňajšieho stretnutia 
spojeného so slávnostným prí-
pitkom, obedom a kultúrnym 
programom, v ktorom sa pred-
stavili deti z Detského folklór-
neho súboru Magdalénka s ob-
rázkami z Myjavy, Regrútskymi 
piesňami, Vajnorskými spevmi 
a na záver s choreografiou Ako 
sa deti z Vajnor rozhodli potešiť 
strýčka Martina, keď mu úrodu 
škorce zožrali. V príhovoroch 
pozdravili prítomných primátor 
Juraj Petrakovič, hosť stretnutia 

poslanec BSk a zároveň staros-
ta susedných šenkvíc Peter Fi-
tz a jubilantka Anna kovačo-
vičová. každý oslávenec bol 
obdarovaný kvetinovým darom 
a pripojil svoj podpis do Pamät-
nej knihy mesta. 

Stretnutie 
seniorov mesta

Primátor mesta Modry Ju-
raj Petrakovič v spolupráci 
s Mestskou organizáciou Jed-
noty dôchodcov Slovenska 
pripravili posedenie pre mod-
ranských seniorov pri príleži-
tosti mesiaca úcty k starším. 
Stretnutie sa konalo v kultúr-
nom dome Ľ. štúra. Ako hostia 
sa programu, okrem primátora, 
zúčastnili eva Wengová, člen-
ka okresného výboru Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Pe-
zinku, predseda mestskej or-

ganizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Modre Vladimír 
Medlen, zástupca primátora 
Marian Gavorník, riaditeľka 
Mestského centra sociálnych 
služieb Modra Jana Macha-
lová, poslankyne a poslanci 
mestského zastupiteľstva. Pri 
príležitosti tohto stretnutia 
bolo udelené vyznamenanie 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska Vladimírovi košnárovi za 
dobrovoľnícku prácu v pro-
spech starších občanov, ktorú 
za oceneného prevzal predseda 
JDS v Modre Vladimír Med-

len. k dobrej nálade prispe-
li svojimi vystúpeniami de-
ti z Mš Sládkovičova, ZUš 
v Modre, Zš Vajanského a hu-
dobná skupina Jano. 
Mesto Modra ďakuje všetkým, 
ktorí sa na oboch oslavách po-
dieľali a pomohli k vytvoreniu 
príjemnej atmosféry pre našich 
seniorov, účinkujúcim, študen-
tom SošVo pod vedením p. 
Čepcovej, Stravovaniu Petra, 
Vinárstvu Vincent Jakubec, se-
niorom z Miestnej organizácie 
JDS a ďalším. Veríme, že sa 
jubilanti a aj ostatní seniori cí-
tili na stretnutiach príjemne a s 
dobrým pocitom odchádzali do 
svojich domovov. (red)

(Dokončenie zo strany 1.)
Modranská majolika bola úspeš-
ná aj vďaka podpore mesta 
Modry, Slovenského národného 
múzea - Múzea slovenskej ke-
ramickej plastiky, Modranskej 
Besedy a fanúšikov majoliky, 
ktorí poskytli podporné stano-
viská k zápisu. Režisér Marek 
šulík vytvoril prekrásny filmový 
dokument o majolike, ktorý bol 
súčasťou návrhu. Finančne ho 
podporil spolupredkladateľ Bra-
tislavský samosprávny kraj.
Vďaka daru kvetinárstva Moon-
flower majolika rozkvitla a zdo-
bila priestory SĽUku aj stôl pre 
ministra. Prezentačný stánok 
majoliky skrášlili obrusy z Ru-
kodielne u Zuzky.
„Zápis do Reprezentatívneho zo-
znamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska je pre mo-
jich kolegov a pre mňa veľkou 
motiváciou a zároveň signálom, 
že záchrana majoliky je dôležitá 
nielen pre región, ale aj pre celé 
Slovensko,“ hovorí Miriam Fu-

ňová. „Mnohých Modranov sa 
táto téma bytostne dotýka, pre-
tože prežili vo výrobnom druž-
stve časť života, hoci bol pra-
covný, ťažko sa im na postupný 
zánik firmy pozeralo. Certifikát 
je uznaním majoliky ako náš-
ho kultúrneho dedičstva a patrí 
všetkým majstrom keramikárom, 
ktorí krásu majoliky stále tvo-
ria.“
V súčasnosti sa Slovenská ľu-
dová majolika, ľudovoumelec-
ké výrobné družstvo, pripravuje 

na obnovu výroby. Po dvoch ro-
koch odstávky, po veľmi chlad-
nej zime, ktorú časť vnútorného 
zariadenia nevydržala, sa kon-
com roka 2017 vráti do Slo-
venskej ľudovej majoliky život. 
Predchádzali tomu dôležité zme-
ny vo vlastníctve a manažmente 
firmy, stabilizovanie finančných 
tokov, odvrátenie hrozby exekú-
cií a dražieb majetku, záchrana 
značky, výrobných prostriedkov, 
starých vzorov a budovy výroby 
z už vyhlásenej dražby. Predajňa 

prešla obnovou, zavádza sa nová 
elektrická prípojka. Zároveň sa 
postupne vracajú do svojej práce 
bývalí zamestnanci, k remeslu, 
v ktorom sú majstri a je ich ce-
lým životom. Po celý čas chodi-
li do podniku starať sa o hlinu, 
ktorá odpočíva v tme a čaká, ke-
dy opäť dostane príležitosť na 
nový život v podobe keramic-
kej krásy. Do konca roka 2017 
sa bude výroba testovať, v roku 
2018 družstvo plánuje opäť vy-
rábať slávnu modranskú majoli-
ku. (red), zdroj: www.sluk.sk 
a Slovenská ľudová majolika

Na fotografii: O zápis modran-
skej majoliky do Reprezenta-
tívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska 
sa zaslúžili zľava Katarína Hu-
binská, Eva Ševčíková, Juraj 
Petrakovič, Eva Šebová, Agáta 
Petrakovičová Šikulová, Michal 
Petráš, Miriam Fuňová, Má-
ria Valentínová, Tomáš Kaščák 
a Mária Pavlovičová.
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Župné voľby 2017: ako sme volili v Modre
V tohtoročných župných voľbách 4. no-
vembra sme si volili nových zástupcov do 
krajskej samosprávy. konečným víťazom 
a novým predsedom Bratislavského sa-
mosprávneho kraja sa stal kandidát Juraj 
Droba, ktorý tak v úrade nahradí doteraj-
šieho župana Pavla Freša. Za poslanca za 
volebný obvod číslo 19, do ktorého patrí 
mesto Modra a obce šenkvice a Vinosady 
bol zvolený Peter Fitz, starosta šenkvíc. 
Vyberali sme si spomedzi 8 kandidátov, 

z nich piati boli Modrania: Do-
minik Bučurič, Alexander Held, 
Ján Chalabala, karol kokoška 
a štefan Zabák. Účasť Modranov 
v krajských voľbách bola viac 
ako 29 percentná. Ako sme voli-
li v Modre si pozrite v tabuľkách. 
Najviac hlasov sme odovzdali 
Dominikovi Bučuričovi a Rudol-
fovi kusému.
 (red)

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

Výsledky volieb do Bratislavského samosprávneho kraja 2017 - MODRA 
Kandidáti na poslancov

okrsok 1 okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4 okrsok 5 okrsok 6 okrsok 7 Spolu
1. Bučurič Dominik, JUDr. 75 67 100 112 158 85 35 632
2. Dubovský Patrik, PhD. 26 24 46 56 16 36 16 220
3. Fitz Peter, Mgr. 52 51 71 111 48 76 17 426
4. Held Alexander, Mgr. 48 34 43 76 23 60 11 295
5. Holecová Terézia 2 3 1 4 4 4 1 19
6. Chalabala Ján 31 17 16 25 8 13 4 114
7. kokoška karol 55 30 54 82 49 66 47 383
8. Zabák štefan, Mgr. 4 11 10 19 8 9 15 76

Spolu platných hlasov v okrsku 293 237 341 485 314 349 146 2165
Kandidáti na predsedu

okrsok 1 okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4 okrsok 5 okrsok 6 okrsok 7 Spolu
1. Blaško Rastislav, PhDr., Mgr. 0 2 4 3 3 0 1 13
2. Danko Jozef, JUDr. 2 0 3 0 0 0 0 5
3. Droba Juraj, Mgr., MA, MBA 43 35 67 76 56 66 34 377
4. Frešo Pavol, ing. 84 51 76 101 77 75 27 491
5. Ftáčnik Milan, Doc., RNDr., CSc. 49 41 47 54 63 37 13 304
6. Hanulíková Natália, Mgr. 3 1 7 2 2 1 1 17
7. Huďo Ľubomír, PhDr. 7 5 14 13 11 10 13 73
8. Jakubec Martin, PhDr., PhD. 2 2 1 7 2 3 2 19
9. kolárik Ľubomír 0 1 0 1 1 0 0 3
10. krajcer Daniel, Mgr. 17 13 13 37 22 21 13 136
11. kusý Rudolf, Mgr. 73 63 86 115 36 95 27 495
12. Leinerovič Marián, Mgr. 2 0 0 0 0 0 0 2
13. Lopašovský Milan, PharmDr. 0 0 0 2 1 0 0 3
14. Mrva Ján, ing. 21 27 38 74 40 45 15 260
15. Parízek Lukáš, Mgr. 0 0 1 2 2 0 0 5
16. Suleiman Jalal, ing. PhD. 2 1 1 5 0 2 1 12
17. Trnovec Andrej, RNDr. 0 2 0 0 2 1 0 5
18. Uhler Jozef, JUDr. Mgr. 3 3 5 3 7 2 23

Spolu platných hlasov v okrsku 308 244 361 497 321 363 149 2243
Volebná účasť v Modre

okrsok 1 okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4 okrsok 5 okrsok 6 okrsok 7 Spolu
Počet oprávnených voličov 1020 1008 1582 1256 1086 1277 519 7748
Počet odovzdaných hlasov 318 249 362 503 324 364 149 2269
Účasť v % 31,18% 24,70% 22,88% 40,05% 29,83% 28,50% 28,71% 29,28%
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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

Vysporiadanie súdneho sporu
Budova v areáli ZŠ Vajanského 
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na rokovaní dňa 24. 10. 
2017 rokovalo a následne schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy 
medzi predávajúcim Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
a kupujúcim mestom Modra. Predmetom zmluvy je prevod vlast-
níckeho práva k budove na Vajanského ulici, kde sídli Špeciálna 
základná škola. Mesto Modra sa v dlhoročnom spore súdilo o bu-
dovu vo vlastníctve ministerstva, ktorú však roky využíva aj naša 
modranská Základná škola Vajanského a to vo forme podstat-
ného priestoru na poschodí slúžiaceho ako telocvičňa so šatňami 
pre žiakov, priestory na prízemí využívané pre školskú jedáleň 
a priestory, ktoré boli prebudované na Materskú školu Vajanské-
ho rovnako v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry.

V nadväznosti na niekoľkoroč-
né súdne konanie došlo medzi 
zástupcami všetkých strán k mi-
mosúdnemu vyrovnaniu, ktorým 
sa vlastníkmi spornej časti bu-
dovy stanú: 1./ mesto so spolu-
vlastníckym podielom ½ vzhľa-
dom k celku a spojená škola 
o veľkosti spoluvlastníckeho po-
dielu ½ vzhľadom k celku. Mi-
nisterstvo vnútra SR doposiaľ 

spornú časť budovy nevyužíva-
lo a naopak využíva ju mesto 
Modra spoločne so Spojenou 
školou. Mesto pred rokmi ini-
ciovalo súdne konanie, nakoľ-
ko sporná časť budovy spoloč-
ne s ostatnými časťami budovy 
Zš Vajanského, ktoré sú vo vý-
lučnom vlastníctve mesta, bola 
v minulosti vybudovaná ako ce-
lok - školské zariadenie, na zá-

klade čoho malo majetkové prá-
vo k spornej časti budovy prejsť 
spoločne s delimitáciou ostatnej 
časti budovy Zš Vajanského na 
mesto Modra. Napriek tomu sa 
tak v roku 2002 nestalo. Mesto 
Modra argumentovalo, že z de-
limitačného protokolu síce vy-
plýva, že zriaďovateľská funk-
cia k Zš Vajanského prechádza 

na mesto, absentuje však urče-
nie nehnuteľného majetku spo-
jeného s týmto prevodom. Pre 
prechod vlastníctva k majetku 
štátu sa pritom vyžadoval zá-
konný postup - vyhotovenie prí-
slušnej dokumentácie súvisiacej 
s prechodom, ktorá však chý-
ba. Mesto Modra tak po podpi-
se kúpnej zmluvy získa polovicu 
uvedeného majetku a to v stano-
venej kúpnej cene 20.300,- eur.

(red, zdroj: msú)

Výberové konanie na riaditeľku/riaditeľa MŠ Kalinčiakova
Mesto Modra vyhlasuje výbero-
vé konanie na obsadenie funk-
cie riaditeľa/riaditeľky Mater-
skej školy na kalinčiakovej 11 
v Modre. 
kvalifikačné predpoklady: po-
žadované vzdelanie podľa vy-
hlášky Ministerstva školstva 
SR č. 437/2009 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov, vykonanie 
1. atestácie, najmenej päť rokov 
pedagogickej praxe. 
Ďalšie požadované predpokla-
dy: ovládanie štátneho jazyka, 
komunikačné, organizačné a ria-

diace schopnosti, zdravotná spô-
sobilosť, bezúhonnosť, znalosť 
a orientácia v právnych predpi-
soch v oblasti školstva.
Požadované doklady k pri-
hláške: písomná žiadosť o za-
radenie do výberového konania, 
vrátane uvedenia tel. kontaktu 
a e-mailovej adresy, overené kó-
pie dokladov o vzdelaní, profe-
sijný štruktúrovaný životopis, 
výpis z registra trestov (nie starší 
ako tri mesiace), lekárske potvr-
denie o telesnej a duševnej spô-
sobilosti na výkon pedagogickej 

činnosti, vypracovaný písomný 
návrh koncepcie rozvoja školy, 
potvrdenie o odbornej a peda-
gogickej praxi, písomný súhlas 
uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby výberové-
ho konania podľa zákona č.122 
/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Uchádza-
čom, ktorí splnia uvedené pod-
mienky bude termín a miesto 
výberového konania oznámený 
písomne (najmenej 7 dní pred 
jeho uskutočnením). 

Prihlášky do výberového kona-
nia posielajte písomne na adre-
su Dukelská 38, 900 01 Modra 

alebo doručte osobne do poda-
teľne MsÚ Modra na adresu: 
štúrova 59, 900 01 Modra a to 
do štvrtka 6. 12. 2017 do 14.00 
hod. obálka musí byť označe-
ná nasledovne: „VýBeRoVÉ 
koNANie na riaditeľa Ma-
terskej školy kalinčiakova 11 
- NeoTVáRAŤ “. 
Plné znenie nájdete aj na www.
modra.sk.
 (red, msú)

Športová hala bude Knott Arenou
Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom októbrovom zasadnutí 24. 
10. 2017 schvaľovalo aj zme-
nu názvu modranskej mestskej 
športovej haly. Na základe návr-
hu viceprimátora Mariana Ga-
vorníka a športovej komisie pri 
MsZ bude hala pri Základnej 
škole Ľudovíta štúra po novom 

niesť pomenovanie knott Are-
na. Nový názov športovej haly 
je najmä vyjadrením spolupráce 
mesta a modranskej spoločnos-
ti, ktorá je dlhoročným podpo-
rovateľom športových klubov 
a športu v meste Modra. Názov 
bude umiestnený na prednej stra-
ne budovy napravo od hlavné-

ho vchodu. Hala, po 
novom mestská špor-
tová knott Arena je 
miestom, ktoré na svo-
je aktivity využívajú vo 
veľkej miere družstvá 
hádzanárov, žiaci zá-
kladnej školy a ďalšie 
športové kluby. (red)
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Zimná údržba komunikácií
Mesto Modra je v tomto čase už pripravené na zimné obdobie. 
Máme za sebou prvé mrazivé noci i jedno mierne sneženie na 
Zochovej chate. Zimnú údržbu ciest III. a IV. triedy a chod-
níkov, ktoré sú v majetku a správe mesta zabezpečuje útvar 
Verejnoprospešných služieb. V miestnych častiach Kráľová, 
Harmónia a na Piesku bývajú tieto práce zabezpečované dodá-
vateľsky. Mesto Modra má k dispozícii staršiu techniku, ktorá 
je po revízii v prevádzkyschopnom stave a naši pracovníci majú 
dlhoročné skúsenosti aj v zvládaní kalamitných situácií. 

Cesty ii. triedy vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho 
kraja budú udržiavať Regionál-
ne cesty Bratislava. Sú to: štefá-
nikova ul., Dukelská ul., Dolná 
ul., štúrova ul., Horná ul., cesty 
medzi Modrou a kráľovou, Har-
móniou, Pieskom, časť Trnavskej 
ul. smer na Trnavu, Partizánska 
smer Dubová, Puškinova ul.

Dôležité je dodržiavanie para-
grafu 9 a ods. 4, písm. a) záko-
na 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách, ktorý hovorí: 
...vlastníci, správcovia alebo uží-
vatelia nehnuteľností, ktoré v sú-
visle zastavanom území hraničia 
s cestou alebo miestnou komu-
nikáciou, zodpovedajú za ško-
dy, ktorých príčinou boli závady 

v schodnosti na priľahlých chod-
níkoch, ktoré vznikli znečiste-
ním, poľadovicou alebo snehom 
a neboli bez prieťahov odstráne-
né. Čo to znamená? obyvatelia 
bytových domov sú povinní pra-
videlne odpratávať sneh spred 
vchodov svojich bytových do-
mov a z priľahlých chodníkov, 
rovnakú povinnosť majú obyva-
telia rodinných domov a podni-
katelia pri svojich prevádzkach.

Dispečing zimnej údržby:
Ladislav ochaba, vedúci verej-
noprospešných služieb: +421 
903 406 211
Mestská polícia Modra: +421 
911 436 752 alebo skrátené tel. 
číslo 159. (red)

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

Aktuálne investičné akcie mesta 
Oprava strešného 

plášťa Základnej školy 
Ľ. Štúra

Počas roka 2017 bola opravená 
ďalšia časť strechy na budove 
Zš Ľudovíta štúra, kde pôvodná 
vrchná vrstva bola z materiálu 
PUR pena, avšak rokmi už bez 
ochranného náteru, ktorá aktuál-
ne už vykazovala vysokú mieru 
mechanického poškodenia, čím 
bolo spôsobené zatekanie in-
teriéru budovy. V rokoch 2015 
a 2016 boli opravené strechy pa-
vilónov C, D a časť pavilónov 
A a e. Predmetom prác v tomto 
roku bola oprava plochej strechy 
pavilónov A a e základnej ško-
ly a to oprava druhej časti stre-
chy pavilónu A o výmere 470 m2 

a druhej časti strechy pavilónu e 
v časti nad výmenníkovou stani-
cou a šatňami o výmere 330 m2. 
Práce sú financované z dotácie 
Ministerstva vnútra SR vo výš-
ke 49 500 € a boli zrealizova-
né v priebehu mesiaca október 
dodávateľom: Tibor Srnec, Bá-
novce nad Bebravou v celkovej 
zmluvnej cene 48 552,54 €.

Rekonštrukcia 
komunikácie na 

Hviezdoslavova ul.
od začiatku októbra 2017 firma 
CS, s.r.o. Trnava realizuje práce 
na spevnení a úprave cestnej ko-
munikácie na Hviezdoslavovej 
ulici v úseku medzi štefániko-
vou a Zochovou ulicou. Súčas-
ťou prác je povrchová úprava 
krytu vozovky a priľahlej od-
stavnej plochy asfaltobetónom, 
dláždenie chodníka a úprava 
odstavných plôch zatrávňovací-
mi dlaždicami, resp. štrkodrťou. 
Celková výmera úprav je 1200 
m2. Práce by mali byť dokon-
čené v priebehu novembra a sú 
obstarané v zmluvnej cene 67 
438,10 €.

Obnova fasády 
mestskej veže

Rekonštrukčné práce na mest-
skej veži sa vykonávajú v sú-
lade s pokynmi krajského pa-
miatkového úradu Bratislava 
a zahŕňajú odstránenie novo-
dobej cementovej omietkovej 
vrstvy celoplošne až na pôvod-
nú povrchovú úpravu fasád zo 
70. rokov 19. storočia s cieľom 
prinavrátenia jeho pôvodného 
výrazu z feiglerovskej prestav-

by. konkrétne práce pozostá-
vajú z obúchania, odstraňova-
nia nespevnených častí fasády, 
obrúsenia a vytvorenia podkla-
du pre nový náter hodín, obrú-
senia a opracovania drevených 
okeníc, vyčistenia a odstránenia 
nespevnených častí pochodzie-
ho priestoru, vyspravenia fasády 
vápennou omietkou s prvkom 
trasovej múčky, vymodelovania 
odliatkov prvkov fasády a z ná-
teru podkladu železných hodín. 
Práce sú spolufinancované z do-
tácie Ministerstva kultúry SR vo 
výške 10 000 eur a realizuje ich 
firma Výškové práce s.r.o, Pre-
šov. Zmluvná cena je 23.246,40 
eur a termín dokončenia prác je 
do 1. 12. 2017. (red, msú)

Posledná výzva
Referát daní a poplatkov Mes-
ta Modry vydal v októbri opäť 
výzvy za nedoplatky z dane 
z nehnuteľností, dane za psa 
a za poplatky za komunálny od-
pad pre rok 2017. Napriek tým-
to výzvam sú stále medzi nami 
občania, ktorí tieto upozornenia 
ignorujú.
V zmysle zákona sú však tie-
to nedoplatky postúpené na vy-
máhanie. Preto je v záujme kaž-
dého, aby si dlhy voči mestu 
vyrovnal a vyhol sa tak exekuč-
nému konaniu.
Platby môžete vykonávať pria-
mo v pokladniach kancelárie 
prvého kontaktu na štúrovej 59, 
ako aj prevodom z banky alebo 
internetbankingom.

Renáta KOŠÍKOVÁ, 
Referát daní a poplatkov MsÚ
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Nové priechody na Dolnej ulici 
pre lepšiu bezpečnosť chodcov
Dolná ulica v Modre je cestou III. triedy s pomerne hustou osob-
nou a najmä nákladnou dopravou, no zároveň patrí k význam-
ným obytným častiam mesta Modry s občianskou vybavenosťou. 
V bezprostrednej blízkosti cesty sa nachádzajú kostoly, kaplnka, 
stredná škola a cintorín. Je tu značný pohyb chodcov, ktorí pre-
chádzajú nielen cez jestvujúci vyznačený priechod pre chodcov 
situovaný pri Nemeckom ev. kostole, ale častokrát aj mimo neho. 

„Na absenciu priechodov pre 
chodcov v tejto lokalite a súvisia-
cu nutnosť zmeny organizácie do-
pravy na tomto úseku regionálnej 
cesty nás upozornili obyvatelia 
Dolnej ulice zaslaním písomného 
podnetu. Zmena organizácie do-
pravy sa týka úseku od Nemecké-
ho evanjelického kostola po ryb-
ník a mestský cintorín na oboch 

vetvách. Úprava je nutná z dôvo-
du zvýšenia bezpečnosti obyvate-
ľov Dolnej ul., návštevníkov mest-
ského cintorína a okolia rybníka 
pri prechádzaní cez Dolnú ulicu, 
križujúc regionálnu a miestnu ko-
munikáciu vytvorením ďalších 
bezpečných priechodov pre chod-
cov“, povedala katarína Ružeko-
vá Poltárska z MsÚ Modra.

Zmena takejto organizácie sa 
týka regionálnej cesty, pre-
to zmenu mesto konzultovalo 
s dotknutými inštitúciami a to 
s Regionálnymi cestami Brati-
slava, a.s., s okresným doprav-
ným inšpektorátom v Pezinku 
a okresný úradom v Pezinku. Po 
viacerých obhliadkach v teréne 
sa zainteresovaní zhodli na tom, 
že investícia mesta na vytvorenie 
bezpečných priechodov na Dol-
nej ulici je nutná. Mesto oslovilo 
dopravného projektanta so žia-
dosťou o vypracovanie projek-
tovej dokumentácii dopravné-
ho značenia na obnovu a zmenu 
organizácie dopravy. k samot-

nej realizácii projektu výstavby 
nových priechodov pre chodcov 
dôjde v roku 2018. „Postup-
ne bude vybudovaný bezpečný 
priechod pri cintoríne s osvetle-
ním chodcov a detekciou pohy-
bu chodcov. Priechod bude situ-
ovaný v tesnej blízkosti začiatku 
východnej strany cintorínskeho 
múru v nadväznosti na jestvu-
júci chodník predcintorínskeho 
priestoru s vyústením na druhú 
stranu, vedľa vjazdu. Ďalší prie-
chod pre chodcov bude situova-
ný v lipovej aleji a to približne 
v stredovej časti riešeného úze-
mia Dolnej ulice. V rámci uve-
deného projektu sa pristúpi aj 
k úprave priechodu pre chodcov 
pri evanjelickom kostole s po-
kračovaním cez alej k Hrnčiar-
skej ulici“, dodáva katarína Ru-
žeková Poltárska. (red, msú)

Malé Karpaty v mobile!
Stiahnite si aplikáciu Turistický sprievodca Malými Karpatmi
Milovníci Malých Karpát sa môžu tešiť na nový prírastok 
medzi mobilnými aplikáciami, ktorý ich prevedie najväčší-
mi atrakciami oblasti. Novú mobilnú aplikáciu „Turistický 
prievodca Malé Karpaty“ si môžu zadarmo stiahnuť maji-
telia telefónov a tabletov s operačnými systémami Android 
aj iOS. Aplikácia sa dá využívať aj offline, čo je veľká výho-
da v prostredí so slabým internetovým signálom.

Appka je užívateľsky jednodu-
chá a vizuálne atraktívna. Po 
stiahnutí v Google Play alebo 
App Store, stačí v nastaveniach 
povoliť lokalizačné služby pre 
aplikáciu a užívateľ sa môže vy-
dať na túru alebo výlet v Malých 
karpatoch. „Aplikácia vás loka-
lizuje a zároveň pomocou GPS 
súradníc identifikuje, pri akej 
turistickej atrakcii práve stojí-
te. Vďaka audionahrávke a fo-
tografiám sa o nej dozviete za-
ujímavé informácie,“ vysvetlila 
riaditeľka oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malé karpaty 
elena Palčáková. 
Menu aplikácie ponúka ToP 
20 turistických atraktivít v Ma-
lých karpatoch, ktoré si môže-
te pozrieť v náhodnom poradí 
alebo podľa navigácie v apliká-
cii. Ďalšou možnosťou je šesť 
poznávacích okruhov: Modra - 
mesto vzdelania, kultúry a ke-
ramiky, Modra - modranským 

lesoparkom, Pezinok - história 
mesta, Pezinok - prechádzka po 
vinohradoch, Svätý Jur - kultúr-
ne dedičstvo, Svätý Jur - prírod-
né dedičstvo.
V aplikácii si však môžete tema-
ticky navoliť kultúrne a histo-

rické pamiatky, sakrálne a tech-
nické pamiatky, hrady, zámky, 
kaštiele, múzeá či galérie, aj 
prírodu. Malé karpaty sú pod-
ľa eleny Palčákovej bohaté na 
historické pamiatky späté s rod-
mi Pálffyovcov a esterházyov-
cov. „Je tu veľmi veľa kaštieľov 

a zámkov týchto rodín, historic-
ké kostoly, kaplnky aj synagóga, 
múzeá a galérie. Turistov láka 
do tejto oblasti krásna príroda 
- vrchy, jaskyne, cyklistické a tu-
ristické chodníky. Nachádza sa 
tu národná prírodná rezervácia 

Šúr so vzácnou flórou aj faunou. 
Aplikáciou chceme sprevádzať 
ľudí po všetkých zaujímavých 
miestach a podporiť cestovný 
ruch v Malých Karpatoch,“ vy-
svetlila elena Palčáková.
Cieľovou skupinou aplikácie 
sú predovšetkým turisti. okrem 
slovenského jazyka budú in-
formácie v ďalších dvoch jazy-
kových mutáciách - angličtine 
a nemčine. o appke sa turis-
ti, ale aj obyčajní ľudia dozve-
dia prostredníctvom reklamnej 
kampane, ktorú plánuje oblast-
ná organizácia cestovného ru-
chu Malé karpaty spustiť od 
decembra 2017. Aplikácia Tu-
ristický sprievodca - Malé kar-
paty vznikla vďaka finančnej 
podpore krajskej organizácie 
cestovného ruchu Turizmus re-
giónu Bratislava. okrem apliká-
cie vydáva oblastná organizácia 
cestovného ruchu Malé karpaty 
aj tlačeného sprievodcu v slo-
venskom, anglickom a nemec-
kom jazyku. Bude ho distribu-
ovať do ubytovacích zariadení, 
reštaurácií, kaviarní, múzeí, in-
formačných centier, vinoték aj 
vinárstiev v Bratislave a celom 
Malokarpatskom regióne. Pub-
likáciu finančne podporila kraj-
ská organizácia cestovného ru-
chu Turizmus regiónu Bratislava 
a Ministerstvo dopravy a vý-
stavby SR. Zuzana TICHÁ
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Veľký úspech Modry
Mesto získalo peniaze na obnovu prírodnej nádrže pod Zochovou chatou a ďalšie projekty
Mestu Modre sa podarilo v spolupráci s rakúskymi obcami 
Purbach a Jois získať 631.014 Eur z cezhraničného progra-
mu Interreg SK - AT 2014 - 2020, ktorý je financovaný z pros-
triedkov Európskej únie. Slovenská strana žiadala financie na 
obnovu prírodného kúpaliska v lokalite Piesok pod Zochovou 
chatou, vybudovanie náučného chodníka v lesoparku v tejto 
lokalite, podporu slávnosti huncokárov na Piesku a vydanie 
knihy o týchto rakúsko-nemeckých drevorubačoch a o mod-
ranských letoviskách. Súčasťou projektu je aj vybudovanie 
oplotenia prvej mestskej vily na Piesku, kde bola škola pre de-
ti huncokárov a vybudovanie amfiteátra v areáli tejto vily. Obe 
krajiny majú dva spoločné projekty: vydanie turistickej ra-
kúsko-slovenskej mapy oblastí Neusiedler See a Malé Karpaty 
a realizáciu putovnej výstavy huncokárov. Modra sa bude na 
financovaní spolupodieľať sumou 31.550 Eur.

Prírodná nádrž ožije
Nádrž, ktorá zachytáva pre-
bytočnú vodu z Vištuckého - 
kamenného potoka uprostred 
karpatských lesov, v minulosti 
slúžila ako kúpalisko a patrila 
k vyhľadávaným miestam re-
kreácie. „Napriek zanedbané-
mu stavu má toto miesto veľ-
ký potenciál. Rekonštrukciou 
chceme vodnej nádrži prina-
vrátiť pôvodnú funkciu a oprá-
šiť jej zašlú slávu. K revitalizá-
cii okolia budeme pristupovať 
ekologicky, chceme zachovať 
trvalo udržateľný charakter 
úprav,” hovorí o plánoch pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič. 
Získanie financií na tento zá-
mer považuje za veľký úspech 
pre mesto, jeho obyvateľov aj 
Malokarpatský región ako ce-
lok. “Tento projekt bol náročný 
a ja som naozaj šťastný, že to 
vyšlo a spolu s rakúskymi part-
nermi patríme k úspešným žia-
dateľom.” 
V prvej fáze je potrebné nádrž 
vyčistiť, obnoviť a spevniť jej 
brehy. Následne budú osade-
né lavičky, ležadlá, lávky, mó-
lo a ďalšie rekreačné prvky ako 
prezliekárne, sprchy a fontánky 
s pitnou vodou. Cieľom je vy-
tvoriť biokúpalisko, vrátane zá-
zemia s použitím progresívnych 
a ekologických technológií. 
V rámci revitalizácie sa počíta 
aj s vybudovaním čerpacej nádr-
že. V lete poslúži na zavlažova-
nie trávy, v zime na zasnežova-
nie a prípravu vodnej plochy na 
korčuľovanie. Revitalizácia prí-

rodnej nádrže vrátane zatraktív-
nenia areálu by mala byť hotová 
do konca roka 2019. 

Náučný chodník 
v lesoparku

Vybudovaním náučného chod-
níka sa mestu Modra poda-
rí obnoviť dôležitú časť svo-
jej histórie v lokalite Piesok 
v modranskom lesoparku. 
Chodník bude mať tri témy: 1. 
Huncokári v lokalite Modra - 
Piesok, 2. Biotopy lesa - chrá-
nené vtáčie územie, 3. Prírodné 
kúpalisko Piesok. „Tradičným 
spôsobom ale aj zapojením no-
vých informačných technoló-
gií má náučný chodník vytvo-
riť priestor a vzbudiť záujem 
laickej a odbornej verejnos-
ti o zachovávanie prírodného 
kultúrneho dedičstva aktívnym 
a udržateľným spôsobom,“ ob-
jasňuje Juraj Petrakovič.
Chodník povedie od “starej 
školy” okolo kaplnky sv. Má-
rie Magdalény cez les k horské-
mu huncokárskemu cintorínu, 
okolo Panského domu, potom 
cez Jurčovu lúku s ďalším od-

dychovým miestom a zároveň 
poslednou zastávkou s témou 
huncokári. Ďalej plynule pokra-
čuje cez les, lávkou nadväzuje 
na tému Biotopy lesa s novými 
informačnými zastávkami a od-
počívadlami s jedinečnou ge-
ológiou. Záver chodníka patrí 
rekreačnej zóne na prírodnom 
kúpalisku. Súčasťou chodníka 
budú dva drevené altánky nad 
kúpaliskom a pri Jurčovej lúke, 
ktorých architektúra vychádza 
z tvaroslovia historických víl na 
Piesku. Prví turisti si ho budú 
môcť vyskúšať už v lete 2019.

Slávnosti 
huncokárov a kniha

Malokarpatská oblasť je spä-
tá predovšetkým s vinárstvom 
a vinohradníctvom. okrem vi-
nohradov však zohrávali dôle-
žitú úlohu v jej hospodárskom 
živote aj lesy. Pre vlastníkov po-
zemkov bolo drevo dôležitým 
zdrojom príjmov. Väčšie čas-
ti územia Malých karpát patrili 
Pálffyovcom a na ich pozvanie 
sa v okolitých lesoch usídlila ra-
kúsko-nemecká skupina lesných 
robotníkov spolu s rodinami. 
Prezývali ich “huncokári,” z ne-
meckého Holzhacker - drevoru-
bač a Holzfäller - stínač, čo v ich 
nárečí znelo ako “Hulc hoka.” 

Lokalita Piesok bola najväčším 
sústredeným osídlením hunco-
károv v Malých karpatoch.
Huncokári v minulosti organi-
zovali v lokalite Modra - Pie-
sok vlastné oslavy, ktoré ľudovo 
nazývali “hopzajs.” Na zábavu 
si vybrali Panský dom (Herren-
haus), kde bola horáreň. Patró-
nom drevorubačov a lesníkov 
bol svätý Vincent, preto slávi-
li svoj najväčší sviatok 21. ja-
nuára. V roku 1876 huncokári 
postavili nad Zochovou chatou 
kaplnku svätej Márie Magda-
lény, kde chodili na sväté omše. 
Vysvätili ju 22. júla a v tento deň 
zvykli sláviť hody.
„Chceme podporiť tradičné 
slávnosti huncokárov v spolu-
práci s občianskym združením 
Huncokári na Piesku. Spra-
covaním histórie huncokárov, 
predstavením náučného chod-
níka v Modre prostredníctvom 
publikácie v slovenskom aj ne-
meckom jazyku a realizáciou 
putovnej výstavy o huncokároch 
sa nám podarí zviditeľniť časť 
spoločnej histórie,” vysvetľuje 
zámer primátor Juraj Petrako-
vič. Je presvedčený, že vyššie 
uvedené opatrenia spolu so spo-
ločnou cyklomapou a kooperá-
ciou s médiami privedú do obcí 
a regiónov projektových part-
nerov slovenských a rakúskych 
turistov. S ukončením realizácie 
týchto projektov počíta do kon-
ca roku 2019.
Strategickými partnermi toho-
to veľkého spoločného projektu 
sú Burgenland tourismus, SNM 
- Múzeum kultúry karpatských 
Nemcov a Rakúske múzeum ľu-
dového dedičstva a obec illmitz.
 Zuzana TICHÁ
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Aj október je v ŠKD Slniečko bohatý
Jeseň pani bohatá farbí stromy do zlata... a prináša deťom 
kopec zábavy. Tej si užili dosýta aj deti, ktoré navštevujú 
ŠKD Slniečko. Pani vychovávateľky pripravovali deťom po-
čas celého mesiaca rôzne zaujímavé aktivity. 

• Mesiac október 
je mesiacom úcty 
k starším ľuďom. 
Túto dôležitú sku-
točnosť si žiaci kaž-
doročne pripomínajú 
aj v škD. Deti zo 
7., 8. a 9. oddelenia 
navštívili starších 
spoluobčanov v Ms 
CSS v Modre na Sú-
keníckej a Zochovej 
ulici a svojím vystú-
pením im spríjemnili 
chvíle jesene života. 

Babičkám a deduškom pripravili 
popoludnie plné básničiek, piesní 
a nemohol chýbať ani tanec. De-
ti si pre našich starkých vyrobili 
aj malé darčeky, ktoré im pri tej-

to príležitosti odovzda-
li. Milé stretnutie dvoch 
generácií ukončili 
prísľubom opäť sa vrá-
tiť potešiť ich srdiečka.
• Jeseň prináša rôz-
ne radovánky. Jednou 
z nich je tradičná šarka-
niáda. Tohtoročné púš-
ťanie šarkanov sa usku-
točnilo v stredu 11.10. 
v popoludňajších hodi-
nách na školskom dvo-
re. Hoci nefúkal vietor, 
dobrý kamarát každého 

šarkana, pekné jesenné slnečné 
počasie prilákalo na šarkaniádu 
veľa detí s rodičmi. Deti šanti-
li a púšťali si šarkanov, ktorí sa 
vznášali nad ich hlávkami. Tento 
rok ich bolo vyše 70. Tie najkraj-
šie boli na záver odmenené.
• Jesenná slávnosť vyrezávaných 
tekvičiek sa konala 25. 10. Už od 
rána bolo v škole rušno a deti hr-
do prinášali svoje výtvory. škol-
ský dvor napokon vyzdobilo až 
vyše sto svetlonosov. Deti s po-
mocou rodičov vyrezali rôzne 
zvieratká, rozprávkové postavič-
ky a strašidielka. Tie, ktoré pri-
niesli najkrajšie a najkreatívnejšie 
tekvičky bolo odmené. Mamičky 
pripravili pre deti malé občerstve-
nie a pani vychovávateľky tvori-
vé dielničky a súťaže.

Mária SETNICKÁ a Erika 
LINDTNEROVÁ, ŠKD

Tekvičková párty 
škôlkarov z Vajanského

občianske združenie Mš Va-
janského v spolupráci s Mater-
skou školou SNP eP Vajanské-
ho organizovalo 26. októbra na 
školskom dvore Mš Tekvičko-
vú párty. Deti so svojimi ro-
dičmi vyrábali na dvore stra-
šidielka-svetlonosov, ktorých 
ozdobili rôznymi dekoráciami, 
ktoré nám príroda ponúkla. kto 
mal hotového svetlonosa, ten 

si mohol zatancovať, do tanca 
mu hrala veselá detská muzika. 
Všade vládla radostná a uvoľ-
nená atmosféra. Na záver sme 
si prekrásnymi strašidlami vy-
zdobili školský dvor. Akcia bo-
la veľmi vydarená a už sa te-
šíme na budúci rok. Ďakujeme 
kolektívu materskej školy a ro-
dičom.

Andrea WISSI, red.

Život v Školskom klube Kamarát pri ZŠ Vajanského
Vinárske závody

Aj mesiac október bol veľmi 
plodný na aktivity škD kama-
rát v Zš Vajanského. Deti spolu 
so svojimi pani vychovávateľ-
kami navštívili vinárske závody 
Chateu Modra, kde ich pozval 
pán ing. Miklovič s kolegami. 
Deti žijúce v Modre mali mož-
nosť vidieť na vlastné oči, ako 
sa vyrába dobré modranské ví-
no a ako sa dáva do sudov. Po-
čas exkurzie sa prešovalo biele 
aj červené hrozno. Pán Miklo-
vič vysvetľoval deťom „cestu“ 
hrozna až po jeho predaj. Trpez-
livo odpovedal na všetky zveda-
vé otázky. Nakoniec sa všetky 
deti aj s pani vychovávateľka-

mi spoločne odvážili na 
váhe, na ktorej sa vážia 
vlečky s hroznom- ru-
čička na váhe vyskočila 
na 2420 kg. Zamestnan-
ci vinárskych závodov 
potešili deti lízankami 
a tie sa šťastné a plné 
zážitkov vrátili späť do 
školy. 

Šarkaniáda
Tak ako každý rok, aj 
túto jeseň pani vycho-
vávateľky so žiakmi 
v škD pripravili šar-
kaniádu. Deti si doma 
vlastnoručne vyrobi-
li šarkanov s pomocou 

svojich rodičov a keď 
prišiel deň D, tak sa ni-
mi mohli popýšiť pred 
svojimi kamarátmi. Po-
čas šarkaniády deti ve-
selo pobehovali a nad 
ich hlavami sa vzná-
šali s vetrom opreteky 
rôzne farebné šarkany 
a príšerky. Pri púšťaní 
šarkanov mali všetky 
deti veľkú radosť a to-
to veselé popoludnie 
zakončili spoločným 
fotografovaním na pa-
miatku.

Beata 
RAMPÁKOVÁ, 

ZŠ Vajanského
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Deň rodiny a školy na Kalinčiakovej
Už každoročne je v našej mater-
skej škole v októbri čas Dňa ro-
diny a školy. Aj tento rok sme 
pripravili pre deti, rodičov a pria-
teľov školy zaujímavý a bohatý 
program. Stretli sme sa už od rá-
na 26. októbra v tvorivých diel-

ničkách a spolu s rodičmi si deti 
mohli vyrobiť krásne svietniky, 
šarkanov, zvieratká z prírodnín 
a iné jesenné dekorácie. Potom 
prišli na rad pestrofarebné šarka-
ny. Aj napriek bezvetriu sa ich vo 
vzduchu nad štadiónom vznášalo 

neúrekom. A nepotrebovali na let 
ani čarovnú paličku, stačila sna-
ha a rýchle nohy detí a ich rodi-
čov. Popoludní sme sa opäť stretli 
na školskom dvore, kde sa zača-
la tekvičková slávnosť. Vyrábali 
sme si svetlonosov, posielali do 
diaľok srdečné pozdravy pripev-
nené na héliových balónikoch, 
súťažili sme o najkrajšiu miss tek-
vička a najkrajšieho svetlonosa, 
vyskúšali sme si na prekážkovej 
dráhe svoju obratnosť a v závere 
sme sa výborne pobavili na stra-
šidelnej čarodejníckej škôlkarskej 
diskotéke. Ďakujeme za tvorivosť, 
pomoc a podporu pri organizácii 
celého dňa a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie v rovnako príjemnej at-
mosfére...
 A. KUKUMBERGOVÁ 

a I. HRUŠKOVÁ

Našim 
starkým...

Naši starkí sú šikovní a všeličo 
vedia... aj týmito slovami sa pred-
školáci z našej škôlky Mš ka-
linčiakova prihovorili babičkám 
a deduškom 25. októbra v klube 
dôchodcov nášho mesta. Vďaka 
spolupráci s Mestským centrom 
sociálnych služieb Modry a mest-
ským klubom dôchodcov sme 
mohli našim starkým zablahože-
lať k ich sviatku pesničkami, bás-
ničkami aj vlastnoručne upečený-
mi koláčikmi. Porozprávali sme 
sa, niečo pekné nakreslili a doho-
vorili sa na ďalšom stretnutí. Už 
teraz sa tešíme na spoločne stráve-
né príjemné chvíle s nimi, hrami, 
rozprávkami a pesničkami. Ďaku-
jeme za milé privítanie a možnosť 
stretávať sa pravidelne.

Andrea KUKUMBERGOVÁ

Pozvanie

Deň otvorených dverí vo vinárskej škole
Kolektív Strednej odbornej školy vinársko-
-ovocinárskej v Modre pozýva všetkých de-
viatakov a ich rodičov na druhý Deň otvore-
ných dverí, ktorý sa bude konať 11. decembra 
2017 v priestoroch a areáli školy na Kostolnej 
3 v Modre od 8.00 do 16.00 hod. 

Naša modranská vinársko-
-ovocinárska škola je jedinou 
strednou školou, ktorá pripra-
vuje a vychováva odborní-
kov pre oblasť vinohradníc-
tva a vinárstva na Slovensku. 
škola sa nachádza v príjem-

nom prostredí parkového areá-
lu spolu s internátom, vinohra-
dom a ovocným sadom. Prax 
študentov v rámci vyučova-
nia prebieha v školskom vino-
hrade, sade, školskej pivnici, 
u významných vinárov, vo vi-

notéke a pri degustáciách. 
V modranskej Strednej odbor-
nej škole vinár-
sko-ovocinárskej 
je možné si vy-
brať z nasledov-
ných študijných 
oborov: someliér-
stvo, agroturisti-
ka alebo podnika-
nie. o výhodách 
štúdia, uplatnení 
absolventov, ži-
vote a zaujíma-

vých aktivitách školy nájdete 
info na www.svosmo.edupa-
ge.org, FB Stredná odborná 
škola vinársko - ovocinárska 
alebo + 421 33 647 25 79.
 (red)

Malí farmári zo Spojenej školy 
ešte začiatkom októbra sme pri 
príležitosti Svetového dňa hos-
podárskych zvierat v školskom 
klube detí zo Spojenej školy 
v Modre pripravili výstavu pod 
názvom Mobilná farma. Deti sa 
na nej mohli bližšie oboznámiť 
s jednotlivými druhmi zvierat 
a ich mláďatkami. Malí farmári 
mali možnosť vyskúšať si aj prá-
cu s hospodárskym náradím, na-
učili sa používať fúriky, motyky, 
hrable a samozrejme sa priučili 
tomu, ako kŕmiť zvieratá. Po-

zvanie na výstavku prijali aj jed-
notlivé oddelenia zo školského 
klubu detí Slniečko zo Zš Ľudo-
víta štúra v Modre. Táto krásna 
farmárska akcia bola zameraná 
na obohatenie vedomostí a zážit-
kového učenia o hospodárskych 
zvieratách. 
Výstava bola realizovaná pomo-
cou finančnej podpory Malokar-
patskej komunitnej nadácie Re-
via. Ďakujeme.

Mgr. KAĽAVSKÁ, Mgr. PO-
LANSKÁ, vychovávateľky

Poďakovania
Vážení občania, ďakujem 
všetkým, ktorí mi prejavili dô-
veru a dali svoj hlas vo voľ-
bách za poslanca VÚC. 

JUDr. Dominik BUČURIČ

Úprimne ďakujem všetkým 
voličom, ktorí mi odovzdali 
svoj hlas vo voľbách do VÚC. 
Zároveň vás ubezpečujem, že 
budem pokračovať v politic-
kom boji za dôstojný život ob-
čanov Slovenskej republiky.
Ján CHALABALA, nezvole-

ný kandidát na poslanca BSK
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Keramická krížová cesta a kaplnka Sv. Urbana 
Mesto Modra vybuduje v spo-
lupráci s občianskym združe-
ním Modranská Beseda kera-
mickú krížovú cestu a kaplnku 
Sv. Urbana. Dotvorí sa tak exis-
tujúca kalvária na návrší s jed-
notlivými zastaveniami, kto-
ré v minulosti pravdepodobne 
existovali, len nie sú dochované 
a ich existencia zdokladovaná. 

keramická krížová cesta pove-
die od jazierka za Bratislavskou 
ulicou až k samotnému návr-
šiu kalvárie. Popri ceste mesto 
vybuduje ešte štyri drobné ob-
jekty, na ktorých budú pros-
tredníctvom maľby na kera-
mických kachliciach zobrazené 
jednotlivé zastavenia krížovej 
cesty. kaplnka Sv. Urbana bu-

de stáť pri „starej Vinosadskej 
ceste,“ na hranici katastra v su-
sedstve s obcou Vinosady. Ces-
tu z Modry do Vinosadov dnes 
lemujú ovocné stromy a nová 
kaplnka pomenovaná po patró-
novi vinohradníkov a vinárov - 
Sv. Urbanovi prispeje k dotvo-
reniu kultúry a tradície, ktorá je 
spätá s naším regiónom.

Projekt vďaka iniciatíve občian-
skeho združenia Modranská 
Beseda podporil Bratislavský 
samosprávny kraj z regionál-
nej dotačnej schémy na pod-
poru turizmu sumou 6000 eur 
a Mesto Modra prispeje sumou 
1200 eur.

Matej KRATOCHVÍLA, 
MsÚ Modra

Nové odpočívadlo pod Zochou chatou 
Modranský turistický spolok bol úspešný pri podávaní pro-
jektu na stavbu nového odpočívadla. Nadšenci prírody a zdra-
vého pohybu, turisti, cyklisti a rodiny s deťmi sa môžu tešiť 
na nové odpočívadlo - altánok, ktorý je vybudovaný v mod-
ranskom lesoparku na Kreflovej lúke pod Zochovou chatou. 
Je umiestnený na trase Štefánikovej magistrály s viacerými 
turistickými cieľmi - Vysoká, Veľká homoľa, observatórium, 
Kukla, Červený Kameň. V blízkosti je Medvedia skala, vedľa 
prechádza bystrina s vybudovanými lávkami. 

Bratislavský samosprávny kraj 
podporil stavbu odpočívadla 
v rámci bratislavskej regionál-
nej dotačnej schémy na podporu 
turizmu 2017 sumou 5.000 eur, 
mesto Modra poskytlo spoluú-

časť vo výške 3.000 eur. Mod-
ranský turistický spolok zreali-
zoval tento projekt v spolupráci 
s mestom Modra. Aj touto ak-
tivitou chcú modranskí turisti 
prispieť k rozvoju turistického 

ruchu a zvýšeniu návštevnosti 
tejto krásnej prírodnej a rekre-

ačnej oblasti. Veríme, že odpočí-
vadlo bude slúžiť v čase i nečase 
veľkému počtu užívateľov.

K. BENCOVÁ, MTS 
a M. KRATOCHVÍLA, MsÚ 

Nové studne v chotári
Mesto sa snaží o ekologické 
a ekonomické narábanie s vo-
dou, z ktorej sa v súvislosti so 
zmenou klímy stáva čoraz cen-
nejšia komodita. okrem syste-
matického vysádzania zelene, 
ktorá vodu zadržiava v pôde, 
Modra vybuduje štyri nové stud-
ne a zrekonštruuje existujúcu 
historickú kamennú studňu na 
kukučínovej ulici.
Studne poslúžia na zavlažovanie 

mestskej zelene, ale aj ako po-
moc okolitým vinohradníkom. 
Studne budú vybavené ručnými 
čerpadlami a voda z nich dostup-
ná i pre bežných občanov a náv-
števníkov Modry.
Na tento projekt uvoľnil Brati-
slavský samosprávny kraj 11500 
eur a mesto Modra sa na financo-
vaní spolupodieľa sumou 1500 
eur. M. KRATOCHVÍLA,

MsÚ Modra

Rodová stromová alej
obec Vinosady, občianske zdru-
ženie Dlhovekosť pôsobiace 
a sídliace v susedných Vinosa-
doch v spolupráci s miestnymi 
včelármi pripravilo na nedeľu 
22. októbra akciu, v rámci kto-
rej obyvatelia vysadili mladé lip-
ky - rodovú stromovú alej a to na 
cyklotrase, vedúcej po žltej znač-
ke, medzi Vinosadmi a Modrou. 
Plánom organizátorov je postup-
ný vznik včelárskeho náučného 
chodníka. ivana Juráčková za 
organizátorov vysvetľuje: „Na 
tomto mieste vznikne nový vče-
lársky chodník a zároveň včelia 
paša, nakoľko lipa je dlhoveká 
a pre včielky nektároidná. Touto 
cestou by sme radi oslovili aj ve-
rejnosť a robili aj touto formou 
osvetu v tejto oblasti. Včely nám 
hynú a tak sme spojili sily a verí-
me, že nové stromy im pomôžu“. 
Na podujatie boli pozvaní všet-

ci obyvatelia z Vinosad i okolia 
a prišli v hojnom počte. Posadi-
li pripravené stromčeky a počas 
týždňa prišli osadiť aj ochran-
né sieťky proti škodcom. Náv-
števníkom sa myšlienka tak za-
páčila, že mnohí z nich si prišli 
svoje posadené stromčeky po-
čas týždňa skontrolovať a majú 
v pláne sa o ne pravidelne starať. 
každý zo stromov je označený 
menom rodiny, ktorá ho posa-
dila či srdiečkom. okrem súčas-
ných obyvateľov prišli zďaleka 
aj mnohí takí, čo sa na tejto uli-
ci narodili alebo mamička, ktorá 
stromček venuje svojmu bábät-
ku, ktorá práve čaká. Čo strom, 
to príbeh... „Veríme, že naša 
pekná myšlienka naštartuje aj 
ostatných a možno aj obyvatelia 
Modry sa inšpirujú a o rok aj oni 
posadia svoje rodové stromy“, 
dodáva ivana Juráčková. (red)

Fo
To

: M
SÚ

 M
o

D
R

A

Fo
To

: M
SÚ

 M
o

D
R

A



11
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A d v e n t  a  V i a n o c e

Koledníci Dobrej noviny
26. decembra 2017 po 15. hodine
o čomže to je tá dobrá zvesť, 
ktorá sa zovšadiaľ pripomí-
na v čase Vianoc? Tá, ktorú 
koledníci po stáročia priná-
šali a vyspevovali po domoch 
a po uliciach? Je pre nás eš-
te vôbec novinou? koledova-
nie je krásny vianočný zvyk 
našich predkov, ktorý 
akoby v dnešnej mo-
dernej spoločnosti ne-
mal miesta. Veď to, čo 
kedysi prednášali ko-
ledníci, dnes úspešne 
vytrúbia do sveta všet-
ky médiá a určite s do-
statočným predstihom. 
A to, čo kedysi chce-
li koledníci radostne 
zdieľať so spoločen-
stvom ľudí, v ktorom 
žili, dnes mnohí zdie-
ľajú radšej v elektro-
nickej podobe. áno, 
okolnosti, uprostred 
ktorých žijeme, sa me-

nia. Čo zostáva stále rovnaké, 
je dobrá zvesť o dare života; 
o tom, že sa Dieťa narodilo.
A predsa sú i dnes takí, ktorí 
o tom chcú počúvať, ktorí to 
chcú zdieľať s radosťou tajom-
stva vianočnej noci s ľuďmi, 
uprostred ktorých žijú a kto-

rých poteší detský žvatlavý 
veršík možno s prekrúteným 
rýmom. Tá podstatná infor-
mácia je i napriek tomu odo-
vzdaná. Vianoce sú zvesťou 
o živote. koledovanie Dobrej 
noviny na Slovensku už 23. 
rok poteší práve tých, ktorým 
sú tradície vzácne a radi ich vo 
svojom vlastnom živote nesú 
ďalej. Poteší však aj tých, kto-
rí sú v núdzi. každoročne sa 

výťažok z dobročinnej zbierky 
spojenej s koledovaním pou-
kazuje na projekty pomáhajú-
ce ľuďom v Afrike a v tomto 
roku, ktorého mottom je „Na 
ceste k životu“, to bude zdra-
votné stredisko v etiópskej Ali-
tene zamerané na predpôrod-
nú a popôrodnú starostlivosť 
o matky s deťmi. etiópia je jed-
nou z najstarších kresťanských 
krajín na svete. ikona na obráz-
ku z etiópskeho mesta Mekele 
dosvedčuje živosť kresťanskej 
viery v tejto krajine i dnes.
Ak si chcete sprítomniť tú krás-
nu udalosť narodenia Ježiša 
krista v podaní modranských 
detí, môžete aj vy prijať koled-
níkov nesúcich Dobrú novinu 
naším mestom a to v utorok 26. 
decembra 2017 po 15. hodine. 
Nech sa Láska vždy znovu 
a znovu rodí aj pod vašou stre-
chou a váš dom nech prekypuje 
životom, to je prianie, ktoré do 
všetkých domov ponesú koled-
níci Dobrej noviny.

Erika STRELINGEROVÁ, 
riaditeľka CVČ

Vianočná zbierka pečiva
Urobme spoločne Vianoce krajšími aj ostatným
Mesto Modra v spolupráci Kultúrnym centrom a Mestským 
centrom sociálnych služieb pripravujú aj počas tohtoročných 
prichádzajúcich Vianoc tradičnú charitatívnu zbierku peči-
va a koláčov. Dary od ľudí s dobrým srdcom poputujú k tým, 
ktorí si nemôžu dovoliť nakupovať a piecť a ktorých život je 
v mnohých ohľadoch podstatne ťažší. 

každý z vás môže prispieť do 
Vianočnej zbierky pečiva a to 
prinesením koláčikov a peči-
va priamo počas konania via-
nočných mestských trhov s ná-
zvom Vianočné zastavenie 
2017. kolegovia z Mestského 
úradu v Modre vaše dary ochot-

ne prevezmú a to v sobotu 16. 
decembra v čase od 10.00 do 
13.00 h. obdarovaní zo sociál-
ne slabších rodín, klienti domo-
vov sociálnych služieb a odde-
lení v nemocnici budú vďaka 
vášmu prekvapeniu šťastnej-
ší. Vopred ďakujeme všetkým, 

ktorí podporia túto charitatív-
nu myšlienku. Podrobné infor-
mácie získate u Moniky Barto-

šovej z MsÚ na tel.: 033/6908 
614 alebo v kultúrnom centre, 
tel.: 033 647 21 12. (red)

ADVENT A VIANOCE V MESTE

Adventná Modra
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Adventná Modra 2017 
Prežite pokojný Advent a Vianoce v meste
Najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia. Adventom sa začína obdobie po-
koja. Ponorte sa do atmosféry predvianočného obdobia a urobte radosť sebe a svoj-
im blízkym. Prinášame vám Advent a Vianoce plné kultúry, kolied, dobrých skutkov 
a príjemných stretnutí. Kultúrne centrum, mestské organizácie, združenia a spolky 
pre vás opäť po roku pripravili peknú ponuku programov. V období od 23. novembra 
do 31. decembra si môžete vybrať z pestrej palety podujatí.

Štvrtok 23. 11., 19.00 h: Beseda s Kata-
rínou Nádaskou o adventných zvykoch 
Kultúrny dom Modra
Poprednú slovenskú etnologičku sme do 
Modry pozvali na rozhovor o tom, ako ži-
li, z čoho sa tešili, čoho sa báli a nad čím 
smútili ľudia v minulosti, ale predovšet-
kým o adventných a vianočných zvykoch. 
organizátor: kC Modra – Mestská knižni-
ca

Nedeľa 26. 11., 19.00 h: Vianočný kon-
cert Szidi Tobias
Nemecký evanjelický kostol v Modre
Mesto Modra vás pozýva na predvianočný 
koncert slovenskej herečky a speváčky Szi-
di Tobias.
organizátor: Mesto Modra, kultúrne cen-
trum Modra, vstupné: dobrovoľné

Utorok 28. 11., 18.00 h: Alica v krajine 
Vianoc 
Kultúrny dom Modra
interaktívne predstavenie, v ktorom deti 
spolutvoria príbeh a pomáhajú Alici pri-
praviť sa na Mikuláša. 
vstupné: 3 € / osoba (lístky v predaji v 
kancelárii kC alebo pol hodinu pred pred-
stavením) 

Od 30. 11. – 16. 12., Cestou necestou – 
výstava dizajnu  
Historická radnica
Pozývame vás na výstavu súčasného slo-
venského dizajnu. Autori: Allt studio, 
Crafting Plastic, Zuzana Zmetáková, mod-
ranska. Výstava bude pre verejnosť otvo-
rená vždy v sobotu od 15.00 do 18.00 h a 
počas vianočných trhov (15. a 16. 12.). V 
priebehu týždňa Vám ju radi sprístupníme 
na objednávku (tel. 033 647 21 12).  
organizátor: art design project, kultúrne 
centrum Modra

Od 3. 12 do 17. 12. o 15.00 h a 24. 12. o 
16.30 h, Svetlo pre Kráľovú / každú ad-
ventnú nedeľu
Národná ulica, Modra - Kráľová
Stretnutia občanov spojené so zapaľova-
ním štyroch sviec na adventnom venci na 
Národnej ulici v kráľovej. 
organizátori: občania kráľovej

Utorok 5. 12., 18.00 h: Tancujúce vloč-
ky
Kultúrny dom Modra
Predstavenie šikovných a nadaných žia-
kov tanečného odboru ZUš Modra.
vstupné: dobrovoľné
organizátor: ZUš Modra, www.zusmod-
ra.sk

Streda 6. 12., 18.00 h: Rozsvietenie 
stromčeka Mikulášom
Parčík pri fontáne sv. Floriána
Priateľské mikulášske stretnutie detí s Mi-
kulášom. Zaspievame si koledy v podaní 
folkloristov z DFS Magdalénka a spoloč-
ne zažijeme rozsvietenie stromčeka pri 
pohári horúceho punču a chutného čaju.
organizátor: kultúrne centrum, Mesto 
Modra

Sobota 9. 12., 17.00 h: Teraz pekne všet-
ci spolu prichádzame k vášmu stolu
Kultúrny dom Modra
Sviatočný vianočný program folklórneho 
súboru DFS Magdalénka k téme Vianoc.
vstupné: deti od 6 rokov/1,50 €, dospelí 
4 €
organizátor: DFS Magdalénka

Sobota 9. 12., 13.00 h: Predvianočné 
stretnutie
Kultúrny dom – Kráľová
občianske združenie kráľovan pripra-
vuje v kultúrnom dome kráľová tradič-
né Predvianočné stretnutie spojené s pre-
dajom.
17.00 h: Stretnutie s Mikulášom
A samozrejme nezabúda sa ani na najmen-
ších a tí sa už teraz môžu tešiť na stretnu-
tie s Mikulášom. Ten prinesie so sebou 
dobrú náladu, čaro Vianoc a sladké dar-
čeky.
organizátor: oZ kráľovan, 0902 691 781

Sobota 9. 12., 16.30 h: Tri Želania – pre-
mietanie filmu 
Kino Mier Modra
Vianočný film plný kúziel pre celú rodinu 
(ČR/SR, 107 min). Hlavný hrdina je zú-
falo a úplne jednostranne zamilovaný do 
sestry svojho kamaráta. 
www.kinomodra.sk

Utorok 12. 12., 18.00 h: Naše Vianoce
Kultúrny dom Modra
Vianočný koncert žiakov hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy Modra.
organizátor: ZUš v Modre, www.zusmodra.
sk

Štvrtok 14. 12., 19.00 h: Traja Tenori – 
Vianočný koncert
Kino Mier Modra
Záznam koncertu svetových speváckych špi-
čiek Pavarotti - Carreras - Domingo z vieden-
ského konzerhaus z roku 1999 vo vašom do-
mácom kine. 
www.kinomodra.sk

Piatok 15. 12., 18:30 h: Violončelový reci-
tál – koncert
Sobášna sieň Modra
Nenechajte si ujsť jedinečný  vianočný kon-
certný violončelový recitál, kde hlavnú úlohu 
zohrajú žiaci z modranskej ZUš a najmä nád-
herný elegantný hudobný nástroj violončelo. 
organizátor: ZUš v Modre

Nedeľa 17. 12., 16.00 h: Adventný organo-
vý koncert Janka Siromu
Evanjelický a. v. chrám v Modre-Kráľovej
koncert pre milovníkov organovej hudby sa 
uskutoční po zapálení adventnej sviece. 
organizátori: občania kráľovej

Utorok 19. 12. , 18.00 h: ADT crew
Kultúrny dom Modra
Ako inak! Čaká na vás skvelá a najmä veselá 
vianočná tanečná show mladých hip-hoperov 
z tanečnej skupiny ADT crew.
organizátor: ADT crew
www.adtcrewmodra.webnode.sk

Piatok 22. 12., 19.00 h: Vianoce a spol.
Kino Mier Modra
S blížiacimi sa Vianocami sú všetky prípravy 
v troskách! Všetkých 92 000 škriatkov, ktorí 
sú zodpovední za prípravu darčekov, totiž na-
raz ochorie! 

Nedeľa 31. 12., 23.30 h: Silvester
Centrum Mesta Modra, pred historickou rad-
nicou 
Aj v závere tohto roka pozývame všetkých 
obyvateľov na spoločnú rozlúčku so starým 
rokom. Slávnostne si pripijeme, zaspievame 
a bude aj ohňostroj. 
organizátor: Mesto Modra

Nedeľa 31. 12., 20.00 h: Silvestrovská zá-
bava
Kultúrny dom Kráľová
kto má rád zábavu a veselie, ten nech sa čím 
skôr hlási u oZ kráľovan! 
organizátor: oZ kraľovan, 0902 691 781.
 (red, kc)
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Nebo otvorené - organový koncert v Kráľovej
Advent predstavuje odve-
kú túžbu ľudí, aby Boh ne-
zostal skrytý, ale sa priblížil. 
A Vianoce sú naplnením tej-
to túžby. Mystické stretnutie 
s Bohom, ktoré je od kristov-
ho príchodu pre ľudí realitou, 
nám sprostredkúva aj hudba. 
A chrám je miesto, kde Boh 
prichádza k ľuďom, kde sa ne-
bo nad nami otvára... 
Pre naplnenie týchto myšlie-
nok sa uskutoční v evanjelic-
kom kostole v Modre-kráľo-

vej organový koncert Janka 
Siromu a to v tretiu adventnú 
nedeľu. koncert je súčasťou 
projektu Svetlo pre kráľovú.
MgA. Janko Siroma, Ph.D. sa 
narodil v Dolnej zemi v ko-
vačici (v Srbsku). Absolvo-
val konzervatórium v Brati-
slave a Janáčkovu akadémiu 
múzických umení v Brne, kde 
v tomto roku obhájil doktor-
skú dizertáciu. organovú hru 
si zdokonaľoval na aj na aka-
démii v Lipsku a u špičko-

vých organistov z Nórska, Ta-
lianska, Poľska a Francúzska. 
Tento popredný slovenský or-
ganista so sľubnou budúcnos-
ťou žije a pracuje na Slovensku 
ako učiteľ organovej hudby 
v jednej bratislavskej ZUš. 
Popritom koncertuje doma aj 
v zahraničí. V rodnom Srbsku 
viedol odborné semináre pre 
mladých hudobníkov, ktorých 
pripravoval na funkcie kostol-
ných organistov, aktívne sa za-
ujíma aj o stavbu a rekonštruk-

ciu organov. Sám vykonáva 
menšie i väčšie údržby, opravy 
a ladenie nástrojov a komplex-
ne preskúmal organové nástro-
je v Slovenskej evanjelickej a. 
v. cirkvi v Srbsku.
Pozývame teda milovníkov 
najmä organovej hudby v ne-
deľu 17. decembra 2017 na 
koncert Janka Siromu, kto-
rý začne po zapálení tretej 
adventnej sviece približne 
o 15.45 hod.

Božena UHERČÍKOVÁ

piatok 15. 12., od 17.00 do 20.00 h 
17.00 h  Slávnostné otvorenie, slovami primátora Mesta Modra 

Juraja Petrakoviča a hudbou Základnej umeleckej školy 
Modra 

18.00 h   Vitaj nám Ježiško narodzený, folklórne pásmo 
DFS Magdalénka

sobota 16. 12., od 10.00 do 20.00 h 
10.00 – 13.00 h Vianočná charitatívna zbierka pečiva (radnica)
10.00 – 20.00 h Živý vianočný betlehem, OZ Schatmansdorf  
10.30 h Vianočné vystúpenie, Spojená škola Modra
11.00 h Zázračný čas, divadelné predstavenie žiakov
 ZŠ Vajanského
12.00 h Mrázik, predstavenie divadelného krúžku ZŠ Ľ. Štúra
12.30 h Detský spevácky zbor pri ZUŠ v Modre 
13.00 h Dobrá novina, deti zo Súkromného centra voľného času
14.00 h Jazzové Vianoce, Blueband ZUŠ Modra
15.00 h Ako čert čertovi plán prekazil,
 bábkové divadlo MarionetA
16.00 h Zimná cesta, bábkové divadlo MarionetA
16.00 – 18.00 h Vianočné tvorivé dielne, radnica 
17.30 h   Vianočné zastavenie, folklórne pásmo, ĽUSK 
18.30 h Vokálna skupina SKLO - vianočné piesne, koledy
 a černošské spirituály

VIANOČNÉ TRHY MESTA MODRA NA NÁDVORÍ HISTORICKEJ RADNICE

Sprievodný program 

○ keramický betlehem (radnica)
○ vianočný orloj (v sobotu po zotmení)

○ prehliadky výstavy Cestou necestou - slovenský 
súčasný dizajn (radnica) 

○ ukážky tradičných remesiel
○ modranskí skauti privezú Betlehemské svetlo 

○ stánok Artforum a Antikvariát Mestskej knižnice 
ponúknu najkrajšie knihy 

○ predajné stánky: víno, med, čaj, punč, údeniny, 
oblátky, koláče, medovníky, dekorácie, keramika 

a mnohé ďalšie

Darček, ktorý poteší...
Stovky stálych podporovateľov, 
ale aj milovníkov kníh budú 
mať opäť možnosť zdieľať svoje 
nadšenie s najmenšími. Nadácia 
Revia spúšťa 13. ročník projek-
tu otvor srdce, daruj knihu po 
celom Malokarpatskom regióne.

Nadácia Revia prostredníctvom 
podporovateľov sprostredkúva 
deťom z rôznych kútov regió-
nu encyklopédie, detektívky, či 
rozprávky a tým im robí Viano-
ce zmysluplnejšie. S vašou po-
mocou sa nám podarilo v pred-

chádzajúcich ročníkoch splniť 
priania vyše 1 700 deťom, pri-
čom išlo o knižky v hodnote ne-
uveriteľných 15 000 eur. A ako 
na to? Navštívte vybrané kníh-
kupectvo a nájdite knižky ozna-
čené: otvor srdce, daruj knihu. 
Vyberte si, ktorá sa vám zapá-
či a zakúpte ju. Nadácia Re-
via v spolupráci s príslušným 

kníhkupectvom knižku odo-
vzdá mladému čitateľovi pod 
stromček. Ak by ste mali otáz-
ky, opýtajte sa priamo v kníh-
kupectvách Artforum Pezinok 
(kollárová ul., Pk),  Folly (oC 
kocka, Modra), Arch Books 
(Fakulta architektúry STU) 
a Panta Rhei (oC Plus, Pezi-
nok).  (lf, red)



14

Predvianočné 
stretnutie s Mikulášom

občianske združenie kráľovan 
pripravuje v kultúrnom dome 
kráľová tradičné obľúbené Pred-
vianočné stretnutie spojené s pre-
dajom milých malých drobností. 
Zakúpiť pre seba i svojich blíz-
kych budete môcť vianočné ozdo-
by, drobné darčeky alebo všako-
vaké dobroty. Všetko naokolo 
bude voňať a pekne vyzerať, na-
koľko kraľovanské predvianočné 
stretnutie máva svoju jedinečnú 

atmosféru. A samozrejme neza-
búda sa ani na najmenších a tí sa 
už teraz môžu tešiť na návštevu 
Mikuláša. Ten prinesie so sebou 
dobrú náladu, čaro Vianoc a sa-
mozrejme sladké darčeky. 
Poznačte si do kalendárov: pred-
vianočné stretnutie spojené s náv-
števou Mikuláša v kráľovej sa 
uskutoční 9. decembra 2017 
v kultúrnom dome kráľová.
 (red, mr)
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Advent alebo ako nájsť pokoj v chaose
Zaujala nás jedna z predvianočných reklám. Ľudia v obchode sa 
trhajú a bijú o vianočné nákupy, v ich tvárach je plno zlosti a ne-
návisti. Do toho hrá pokojná krásna melódia „Tichej noci“. Ale 
cieľom adventu nie je nákupná horúčka. Advent je príprava na 
zažitie lásky, ktorá sa sprítomnila ľuďom cez Ježiša. Evanjelický 
cirkevný zbor v Modre preto ponúka niekoľko príležitostí, kde sa 
môže každý zastaviť, zamyslieť a nabrať odvahu žiť takúto lásku.

Po prvý raz otvárame slovenský 
evanjelický kostol počas adven-
tu aj v týždni a to každý advent-
ný utorok (5., 12. a 19. decem-
bra) na „Tiché slovo“. kostol 
je otvorený v čase od 18:00 do 
19:00 hod a môžete prísť zapo-
čúvať sa do biblických textov, 
modlitieb, hudby. Počas advent-
ných nedieľ budú služby Božie 
vždy o 9:30 hod v slovenskom 
evanjelickom kostole so spove-

ďou a Večerou Pánovou. Na 3. 
adventnú nedeľu (17. decem-
bra 2017) privítame na služ-
bách Božích hosťa - emeritného 
biskupa Júliusa Fila. Adventné 
štvrtky (7., 14. a 21. december) 
vždy o 17:00 hod v zborovej 
miestnosti na evanjelickej fare 
sú príležitosťou k zastaveniu na 
adventných večerných službách 
Božích.
Počas sviatkov budú v sloven-

skom evanjelickom kostole služ-
by Božie na štedrý večer o 17:00 
hod, na 1. sviatok Vianočný 
služby Božie so spoveďou a Ve-
čerou Pánovou o 9:30 hod, na 2. 
sviatok Vianočný služby Božie 
o 9:30 hod, na záver kalendárne-
ho roka (31. 12.) služby Božie so 
spoveďou o 17:00 hod, na Nový 
rok (1. 1.) služby Božie s Veče-
rou Pánovou o 9:30 hod. okrem 
týchto podujatí pozývame na 
štyri mimoriadne:
• Rozhovory nad Bibliou / 1. 
decembra 2017 o 18:00 hod 
v kaviarni Musique Club Ga-
lerie (štúrova 61, Modra). Dis-
kusiu o „Tajomstve apoštola 
Pavla“ bude viesť evanjelický 
teológ František ábel,

• Reči pri stole - 3. decembra 
2017 o 11:30 hod v zborovej 
miestnosti na evanjelickej fare 
v Modre. Rozhovor o tom, či 
a ako si môžu evanjelici a kato-
líci pripomínať reformáciu spo-
ločne s názvom „od konfliktu 
k spoločenstvu“ - ako hosť bu-
de debatovať eva Guldánová, 
doktorandka na eBF Uk,
• 17. decembra 2017 o 17:00 
hod vystúpi v nemeckom evan-
jelickom kostole v Modre Spe-
vácky zbor CANTUS so svojim 
predvianočným koncertom,
• 25. decembra 2017 o 16:00 
hod predstavia deti a mladí Via-
nočný rodinný program v slo-
venskom evanjelickom kostole 
v Modre. Jan OSLÍK,

evanjelický farár v Modre 
a Eva OSLÍKOVÁ, 

evanjelická farárka v Modre

Svetlo pre Kráľovú
Už po štvrtý raz budeme každú adventnú nedeľu zapaľovať 
sviece na adventnom venci medzi kostolmi na Národnej ulici 
v Kráľovej. Táto iniciatíva občanov Kráľovej sa stáva tradíciou. 
A tak aj v tomto roku sa budeme stretávať pri adventnom ven-
ci každú adventnú nedeľu - 3., 10. a 17. decembra o 15.00 hod. 
Výnimkou bude posledná adventná nedeľa, ktorá v tomto toku 
pripadne na 24. decembra, kedy zapálime sviecu o 16.30 hod.

V programoch privítame hos-
tí, ktorí sa nám v tomto roku 
budú prihovárať na tému: mi-
nulosť - prítomnosť - budúc-
nosť - večnosť. V minulom 
roku sme program stretnu-
tí obohatili o koncert igora 
Bázlika. V tomto roku priná-
šame v tretiu adventnú nedeľu 

organový koncert Janka Siro-
mu s názvom Nebo otvorené. 
Atmosféru stretnutí dotvára aj 
malé občerstvenie po progra-
me, ktoré sa už stalo tradíciou. 
Spoločne si budeme môcť po-
chutnať na dobrotách gazdi-
niek, ktoré z vlastnej inicia-
tívy napečú pre ostatných, či 

zahriať sa teplým čajom alebo 
vareným vínkom, ktoré nezišt-
ne poskytujú naši vinári z krá-
ľovej. iniciátori a organizátori 
podujatia pozývajú teda všet-
kých obyvateľov kráľovej - 
súčasných aj bývalých, Mod-
ranov, priateľov a známych.

Projekt „Svetlo pre kráľovú“ 
sa uskutočňuje v tomto roku aj 
vďaka finančnej podpore Re-
vie - Malokarpatskej komunit-
nej nadácie. Za podporu srdeč-
ne ďakujeme.

Božena UHERČÍKOVÁ
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Spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále s nami. So smútkom v srdci 
sme si 4. novembra 2017 pripomenuli 7. výročie, 
kedy nás vo veku 59 rokov navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, ocino a dedko Ladislav kubiš. S láskou a úctou spo-
mína manželka, dcéry katarína a Zuzana s rodinou, syn Juraj, vnú-
čik Adamko a ostatná smútiaca rodina. Ten, kto ho poznal, spomenie 
si, ten, kto ho mal rád, nezabudne...

Nezabúdame
Úsmev v tvári, radosť v oku, láskavosť na každom 
kroku rozdával. Takto si ho pamätáme a takto naň-
ho spomíname. Dňa 11. 12. uplynie 15 rokov, odke-
dy nás opustil náš drahý tatinko Jozef Číž z Modry. 
kto ste ho poznali, spomeňte si naňho. Ďakujeme. 

Rodina Čížová.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
dňa 3. októbra 2017 naposledy rozlúčiť s naším drahým zosnulým 
Rudolfom kišoňom a odprevadiť ho na poslednej ceste. Ďakujeme 
za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p o l o č e n s k á  k r o n i k a / I n z e r c i a

Tichá spomienka
Dňa 4. 12. 2017 uplynie rok, čo nás opustila drahá 
mamička, babička a prababička oľga kratochvílo-
vá. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku. S láskou spomína syn eduard a dcéra 
Ružena s rodinou. 

Spomienka
Nezabúdame že dňa 14. 12. 2017 uplynie 30 rokov 
čo nás opustil náš drahý Viliam Hiner. S láskou spo-
mína manželka a deti.

Spomíname
Spomíname na Teba, lebo spomienky sú, ktoré sa 
zo života nevymažú. Dňa 29. 11. 2017 so pripome-
nieme 5. výročie úmrtia evy Richterovej. kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku.

Nezabudneme
Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko synovo 
navždy sa zatvára. Nebo si Ťa navždy vzalo, ďa-
lej byť s nami nedoprialo. Bolesť v srdci, smútok, 
prázdny domov a spomienky si nám zanechal. Už 
len kytičku kvetov na hrob dáme, zažneme sviecu 

a tíško spomíname. So žiaľom v srdci si 30. 11. 2017 pripomíname 
smutné 3. výročie úmrtia nášho syna a brata Martina Tótha. S láskou 
spomínajú rodičia a súrodenci s rodinami. 

Spomíname
Dňa 26. 11. 2017 uplynie rok, čo nás náhle opustil 
Bohumír Valach. Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu 
prosím tichú spomienku. S láskou spomína družka 
Jarka a ostatná rodina.

Spomíname
Mama - slovko, ktoré nás do kytičky piatich detí 
vždy vedelo poviazať. Spomienka na ňu - na jej 
lásku, vieru a dobrotu, niť zo sŕdc našich nemô-
že vymazať... 7. decembra uplynie už päť rokov 
od vtedy, keď sa pretrhla pevná, s vierou a láskou 

popretkávaná niť života našej drahej a nezabudnuteľnej mamičky, 
babičky a prababičky Ruženy Bartošovej, na ktorú stále s vďakou 
a prosbou k Bohu za požehnanie myslí 5 detí s rodinami. Do kytičky 
kvetov lásky vpletáme aj spomienku na otca, dedka a pradedka Jána. 

Poďakovanie
Posledná rozlúčka s našou milova-
nou mamou, starou a prastarou ma-
mou elenou Bencovou, bola dňa 
23. 10. 2017 v Pezinku. Ďakuje-
me za prejavenú sústrasť všetkým, 

ktorí sa jej zúčastnili. Mami, všade okolo chýbaš Ty a Tvoj hlas. 
ostalo ticho a prázdno. Mala si rada život, my Teba a Ty nás. odiš-
la si ako odchádza deň, vo svojom 83.roku života. Bola si pre nás 
zdrojom životného optimizmu, múdrosti, lásky, istoty a pokoja. Zá-
roveň sme si v októbri pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho 
drahého otca, MUDr. Rudolfa Bencu, ktorý nám chýba už 23 rokov. 
Útechu nám dodáva nádej a viera, že sa raz opäť zídeme v nebeskej 
vlasti, ktorú nám Boh vopred pripravil. Ďakujeme Bohu za to, že 
sme Vás mali. S láskou spomínajú dcéry katarína, elena, Daniela 
a celá rodina.

Narodili sa:
Bollardtová Lucia 1. 10.
kintlerová Marianna 1. 10.
Mojžíš Matej 22. 10.
Mojžíš Samuel 22. 10.
Nagyová Nina 11. 10.

Opustili nás:
F. Petrakovič, 96 r. 12. 10.
Hudecová štefánia, 63 r. 13. 10.
Bencová elena, 83 r. 18. 10.
Černáková Ľudmila, 62 r. 18. 10.

Jubilanti:
90 roční

Bartovičová Hedviga 11. 11.
križanová oľga 22. 11.
Srnánková Helena 24. 11.
85 roční
Fialová Lídia 5. 11.
Fialová Mária 28. 11.
Pikulíková Mária 11. 11.
Rajkovič eduard 25. 11.

80 roční
Bučurič štefan 10. 11.
Janovíčková Božena 3. 11.
odler Tadeáš 1. 11.

75 roční
Horváthová irena 11. 11.
krajčíková Anna 14. 11.
Macháček Anton 27. 11.

SpoločenSká kronika

špániková Júlia 7. 11.
Uherčíková Ružena 6. 11.
Urdovič Jozef 26. 11.

70 roční
Barkmayerová Marianna 9. 11.
Mgr. Budovská Milada 25. 11.
Cpin Peter 8. 11.
Dudek Ladislav 20. 11.
Hubeková oľga 2. 11.
JUDr. Juran Svetozár 23. 11.
Juranová Anna 14. 11.
kintlerová Libuša 20. 11.
Doc. ing. e. Sodomová, PhD. 17. 11.
švarcová Anna 15. 11.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Zosobášili sa
Ján Pravda
a Jana kuchárová 14. 10.
Martin Jackanin
a Magdaléna Trusinová 21. 10.
Ladislav Menyhart
a Lucia Jurikovičová 21. 10.
ing. Michal Černý
a ing. Dáša kmeťová 28. 10.
Zdenko Svoboda
a Alexandra Ferovová 28. 10.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika
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Obnova kostola na cintoríne
OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre od ro-
ku 2010 realizuje v spolupráci s vlastníkom - rímskokatolíckou 
farnosťou celkovú obnovu Národnej kultúrnej pamiatky Kos-
tola sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne., najstaršej 
pamiatky v Modre. Každoročne združenie realizuje za pomoci 
dobrovoľníkov nespočetné množstvo prác, vďaka ktorým kos-
tol odkrýva svoju jedinečnú históriu a čaro. Jednou z foriem 
podpory je kalendár, ktorá každoročne vychádza v závere roka 
a ktorého výťažok z predaja je venovaný na obnovu. Pomáhajú 
aj inštitúcie a jednotlivci. Čo všetko sa počas roka udialo a čo je 
v pláne v budúcom roku si prečítajte v nasledovných riadkoch. 

Kalendár, 
ktorý pomáha

„Máte už kalendár na rok 2018? 
Ten náš je už v predaji a jeho kú-
pou prispejete na obnovu najstar-
šej pamiatky Modry“, oznamuje 
Združenie záchrany cirkevných 
pamiatok v Modre na sociálnej 
sieni Facebook. Ak chcete pod-
poriť dobrú vec a tou je obno-
va kostola sv. Jána krstiteľa na 
modranskom cintoríne a navyše 
hľadáte vianočný darček pre se-
ba či svojich blízkych, neváhajte. 
kalendár s jedinečnými fotogra-
fiami dostanete kúpiť v SNM-
-Múzeu Ľ. štúra, v Papiernictve 
karpaty na námestí, v papiernic-
tve Rosiko na ul. SNP 1, v ob-
chodíku Folly v oD kocka, vo 
farskom kostole sv. štefana krá-
ľa a v Mestskom informačnom 
centre na štúrovej ul. 59.
Už sedem rokov môžete obdivo-
vať a najmä používať kalendár, 
ktorý pomáha. Vzniká vďaka 
nezištnej podpore ľudí́, ktorí́ sa 
rozhodli týmto spôsobom pod-
poriť opravu významnej pamiat-
ky Modry.

Reštaurovanie 
súsošia Golgoty

Súsošie situované na priestran-
stve pred cintorínom už takmer 
tristo rokov tvorí neodmysliteľ-
ný kolorit dolného predmestia 
Modry. V piatok 23. júna spô-
sobila veterná smršť masívne 
zrútenie a poškodenie stredové-
ho kríža so sochou Ukrižované-
ho krista a Marie Magdalény. 
Vzhľadom na novovzniknu-
tý kritický stavebno-technický 
stav pamiatky bolo nutné v čo 
najkratšom čase vybrať dodá-
vateľa, zabezpečiť prevoz do 
reštaurátorského ateliéru a zís-

kať finančné prostriedky na prvú 
etapu prác. Cieľom zreštauro-
vania je zabránenie nenávratné-
mu zničeniu figurálnej časti pa-
miatky, prinavrátenie výtvarnej 
a umelecko-historickej hodnoty 
tohoto pamiatkovo chráneného 
sochárskeho diela a zachovanie 
genia loci pre ďalšie generácie.

Obnova v roku 
2017 a 2018

A čo všetko sa urobilo počas 
roka a aké práce sú najbližšie 
v pláne sme sa spýtali katarí-
ny Machatovej: „V roku 2017 
sme pokračovali v reštaurá-
torských prácach na južnom 
bočnom oltári a na kazateľ-
nici. Obnovené boli aj dverné 
výplne západného (hlavného) 
i južného (bočného) portálu. 
Taktiež bola upravená dlažba 
v predsieni a južný vstup z ex-
teriéru i z interiéru. Do južnej 

sakristie sme osadili historizu-
júce osemramenné mosadzné 
lustre, ktoré sme dostali da-
rom a za ten tiež veľmi pekne 
ďakujeme. V severnej sakristii 
bude ešte koncom tohto roka 
obnovené stredoveké kamenné 
umývadlo, tzv. lavabo, obja-
vené pri prácach v roku 2014. 
Ako už bolo spomenuté, zača-
li sme s reštaurovaním súsošia 
Golgoty, ktoré bude ukončené 
v budúcom roku. Okrem toho 
v roku 2018 plánujeme ukončiť 
reštaurovanie kazateľnice vrá-
tane piatich novo objavených 
sošiek z jej parapetu a kaza-
teľnicu osadiť na jej pôvodné 
miesto v lodi kostola. Chceme 
tiež dať zreštaurovať kamenný 
hlavný portál a sväteničky na 
parapetoch schodísk v interié-
ri kostola. Malo by sa začať 
aj s reštaurovaním organovej 
skrine a tiež s opravou lavíc 
v lodi a s dlažbou na organovej 
empore. Tak nám držte palce“. 

Poďakovanie 
partnerom

katarína Machatová z oZ Zdru-
ženie záchrany cirkevných pa-
miatok v Modre: „Výrazná 
podpora pri obnove kostola 
a reštaurovaniu barokového Sú-
sošia Golgoty v tomto roku pri-
chádza aj zo strany partnerov, 
ktorými sú: Ministerstvo kultú-
ry SR, Bratislavský samospráv-
ny kraj, Mesta Modra, Nadácia 
EPH, Malokarpatská komunit-
ná nadácia Revia. V neposled-
nom rade pri obnove pomáha-
jú finančné dary a poukázanie 
2% z daní mnohých fyzických 
a právnických osôb, dobrovoľ-
nícka práca, charitatívny predaj 
na vianočných trhoch v Modre, 
výťažok z benefičných koncertov 
a z predaja kalendárov“. Cel-
ková obnova kostola na cinto-
ríne prebieha z iniciatívy Rím-
skokatolíckeho farského úradu 
v Modre a občianskeho zdru-
ženia Združenie záchrany cir-
kevných pamiatok v Modre pod 
dohľadom krajského pamiatko-
vého úradu v Bratislave. 

red, zdroj: OZ združenie 
záchrany cirkevných 

pamiatok v Modre

Na fotografiách: Kalendár na 
rok 2018 mapujúci rekonštrukč-
né a reštaurátorské práce v kos-
tole na modranskom cintoríne; 
Novoinštalovaný bočný južný 
oltár sv. Michala archanjela.
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Za pánom profesorom Milanom Zigom...
Je málo ľudí, ktorí svojou prítomnosťou vyžarujú absolútnu 
akceptáciu a vážnosť. Takýmto človekom bol aj pán profe-
sor Milan Zigo. Spoznal som ho ako študent, bol otcom jed-
ného z mojich najbližších priateľov. Vedel som, že je uznáva-
ným filozofom a v študentských rokoch ma filozofia dokonca 
ako odbor aj zaujímala, nikdy som však nenašiel odvahu po-
rozprávať sa s ním o tom. A tak sme filozofovali a mudrovali 
iba s jeho synom Jánom. Pán profesor Milan Zigo sa venoval 
vzťahu filozofie a prírodných vied, novovekej filozofii a prí-
rodným vedám v ich historických premenách, bol menovaný 
profesorom na katedre filozofie a dejín filozofie FF UK.

U Zigovcov bola jedinečná at-
mosféra, množstvo kníh, po-
čúvala sa hudba z kotúčového 
magnetofónu. A tak som sa po 
prvýkrát zoznámil s Mariá-
nom Vargom, Vladimírom Mi-
šíkom alebo Joan Baezovou. 
Pracovňa pána profesora Ziga 
bola akousi trinástou komna-

tou, miestom, kam vstupovali 
s rešpektom azda aj jeho traja 
synovia. Prostredie vysoko in-
telektuálne, kde možno prebý-
val duch Gastona Bachelarda, 
či Jeana Piageta.
Pán profesor bol človek jem-
ný a málovravný, avšak keď 
sa rozrozprával bol nesmier-

ne príjemný a vtipný. Dodnes 
si pamätám ako ma udivil na 
svadbe môjho priateľa, jeho 
syna, kde hral do neskorej no-
ci na husliach a spolu so svoj-
imi synmi spieval horehronské 
piesne. kultivovaný pán profe-
sor bol obľúbenou spoločnos-
ťou aj pre umelcov a spisovate-
ľov, ktorí k nemu prichádzali, 
aby si s ním popolemizovali 
a podebatovali. V Modre tak 
vznikalo intelektuálne zázemie 
a tvorila sa tu povestná mod-
ranská atmosféra s neopakova-
teľným geniom loci.
Vážený pán profesor, bolo mi 
cťou stráviť aspoň pár chvíľ, 
pár okamihov vo Vašej krásnej 
spoločnosti.
 Juraj PETRAKOVIČ

Pexeso o Modre je na svete
Pexeso o Modre. Je slovensko-
-anglické a má 28 párov foto-
grafií so stručným popisom. Je 
vytlačené na formáte A4, takže 
sa dá aj ľahko rozmnožiť. V de-
cembri 2017 bude voľne dostup-
né v kancelárii prvého kontaktu 
na štúrovej 59 a na modranských 
vianočných trhoch. Ponúkne-
me ho tiež školám ako názornú 
pomôcku, ktorá sa dá invenč-
ne využiť na hodinách viace-
rých predmetov. Časť výtlačkov 
si na záujemcov počká do mar-
ca 2018, kedy chystáme ďalšiu 
podnetnú výstavu cudzojazyčnej 
literatúry.
Za prvotný nápad veľmi pekne 
ďakujeme pani ivanke Žáliovej, 
ktorá nás povzbudzovala a pri-

niesla vzorové pexe-
so Bratislavy. V mar-
ci 2017 sme v rámci 
knižnej výstavy usku-
točnili anketu s jedno-
duchou otázkou: „Čo 
by ste si želali mať 
v pexese o Modre?“ 
Návrhy nám neskôr 
pomohli pri výbere 
objektov.
Dúfame, že vás pexe-
so poteší a že sa do-
stane k Modranom 
a priaznivcom Modry 
aj v zahraničí.
Elena DUGOVIČO-

VÁ, OZ Jazyková 
zóna

Chcete pracovať v Redakčnej rade MZ?
Súčasná Redakčná rada mesač-
níka Modranské zvesti (RR MZ) 
čoskoro ukončí svoje dvojročné 
pracovné obdobie. Touto cestou 
v mene redakcie a vydavateľa 
MZ vyslovujeme poďakovanie 
za aktívnu spoluprácu, ktorej vý-
sledkom sú noviny, ktoré každý 
mesiac čítate. Ďakujeme členom 
rady za hodiny aktívnej práce, 
ktorú venujú tvorbe Zvestí.

Zároveň zverejňujeme výzvu na 
predkladanie žiadostí o členstvo 
v RR MZ na nasledovné dvoj-
ročné obdobie. Ak máte záujem 
o aktívnu prácu v Redakčnej ra-
de mesačníka Modranské zvesti, 
prihláste sa, prosím, písomnou 
formou a to doručením žiadosti 
e-mailom na zvesti@mediamod-
ra.sk alebo poštou na adresu Mé-
dia Modra s.r.o., Redakcia Mod-

ranské zvesti, Sokolská 8, 900 
01 Modra. 
Prihláška musí obsahovať plné 
meno záujemcu, jeho adresu, te-
lefonický aj e-mailový kontakt, 
stručné zdôvodnenie záujmu 
o prácu v RR MZ. 
Termín uzatvorenia prihlášok je 
6. 12. 2017 do 12.00 hod. 

Mgr. Jana KUCHTOVÁ, 
redakcia MZ

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
 z Predám auto kia carens r. 

2006, 2 l, km183000, garážova-
ná, výmena oleja, rozvody, tlmi-
če, zimné a letné gumy, cena 2 
300 €. Dohoda možná.

Tel.: 0904 674 446
 z Prenajmem 2-izbový byt 

v Modre. Tel.: 0905 477 237
 z Dám do prenájmu vínnu 

klenbovú pivnicu (130 m2) na 
námestí. Tel: 0905 824 739
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Keď v Modre úradoval „Hrnčársky škrátek“
Hovorí sa, že ak 13. padne na piatok, treba sa obávať nepríjem-
ných vecí, ktoré sa môžu v živote človeku prihodiť. Minulý týž-
deň však bolo v piatok 10. novembra 2017 a tak sme sa nemuseli 
obávať, že by sa mohlo niečo stať. Maximálne tak, že v Modre 
zaúraduje škriatok. A to nie hocijaký, ale Hrnčársky škrátek. 

A ten veru aj prišiel a aj zaú-
radoval v kultúrnom centre 
v Modre kde sa v ten deň ko-
nal 1. ročník súťažnej prehliad-
ky v ľudovom speve pre deti zo 
základných škôl v Modre a blíz-
kom okolí, ktoré si prišli zaspie-
vať a získať cenu škrátka. Ten 
sa totiž stal hlavnou cenou pre 
víťaza každej kategórie. „škrá-
tek jeden“ - veselo sa škeril na 
keramickej plakete od majstra 
ľudovej umeleckej výroby Ma-
riána Lišku, ktorý ju a aj medai-
ly s jeho podobou vyrobil práve 
pre túto jedinečnú súťažnú pre-
hliadku.
Do kultúrneho centra v Modre, 
ktoré spolu s DFS Magdalénka 
túto súťažnú prehliadku zorga-
nizovalo sa dievčatá a chlapci 
so svojimi pedagógmi a hudob-
ným sprievodom zo Zš Ľ. štú-
ra v Modre, Vištuku, Viničného, 
Spojenej Zš, Zš Fándlyho a Zš 
orešie v Pezinku ako aj Folklór-
nej skupiny Speváčik z Vištuku 
a DFS Magdalénka začali schá-
dzať už ráno o 8.30 hod. Čakal 
ich náročný deň, pretože domov 
sa dostali až večer po skončení 
koncertu pre verejnosť, kde bo-
li nakoniec vyhlásené výsled-
ky a odovzdané ceny víťazom 
jednotlivých kategórií súťaže. 
Samotná súťažná prehliadka, 
ktorá bola dopoludnia, trvala 
vyše dvoch hodín. Predstavili 
sa v nej súťažiaci v 4 kategóri-
ách a to ako sólisti a piata ka-
tegória bola spevácke skupiny. 
Spolu bolo 45 účinkujúcich. 
každý súťažiaci mal zaspievať 
dve piesne, ktoré mali pochá-
dzať iba z regiónu. 
Súťažiacich hodnotila odborná 
porota v zložení: predsedkyňa 
poroty PeaDR. Petra Vraňáko-
vá, muzikantka a speváčka ľu-
dových piesní, ktorá je členkou 
speváckej skupiny v SĽUk Ru-
sovce, ďalej Barbora Blahová, 
speváčka a tanečnica v umelec-
kom súbore Lúčnica a tanečný 

pedagóg v DFS Vienok v Brati-
slave igor Hraško, hudobník-in-
štrumentalista, spoluzakladateľ 
folklórneho rádia Janko Hraško.
sk. Svoju úlohu brali zodpoved-
ne a prísne sa riadili propozícia-
mi. Zohľadňovali výber piesní, 
farbu hlasu, celkový prejav sú-
ťažiaceho počas vystúpenia, aj 
úpravu a vzhľad. Neuniklo im 
ako sa speváci popasovali s tré-
mou, ako sa niektorí dokázali 
vložiť a veľmi citlivo zaspievať 
vybrané piesne.
Nakoniec rozhodli takto: V 1. 
kategórii deti z Mš súťažili 
dievčatká z Mš Sládkovičova 
v Modre boli udelené diplomy 
za odvahu Alexandre Szabovej 
a diplom za prejav Vierke Sze-
mesovej.
V 2. kategórii deti 6 - 9 r. bo-
lo 9 účinkujúcich a boli udelené 
dve tretie miesta a to Simonke 
Menčlovej a Miškovi Jakabovi-
čovi zo Zš Ľ. štúra 
v Modre. Melanka 
Jakabovičová z tej 
istej školy si svoj-
im citlivým preja-
vom vyspievala 2. 
miesto. Víťazom sa 
stal Samko Rusnák 
z DFS Magdalénka, 
ktorý do poslednej 
chvíle tomu nemo-
hol uveriť.
3. kat. 10 - 12 r. Ví-
ťazkou v tejto ka-
tegórii sa na 1. mies-
te stala Veronika 

Michelčíková zo Zš Fándlyho 
v Pezinku. Veronika očarila po-
kojným prejavom a až upokoju-
júcim hlasom, ktorý sa nesku-
točne dobre počúval. 2. miesto 
získali Lenka Zemanovičová 
a Františka Vitálošová z DFS 
Magdalénka, ktoré si takto spo-
lu zaspievali v duete po prvý 
raz. Ďalšie 2. miesto získala 
Mariana Čurková z Fsk Spevá-
čik z Vištuku. Porota v tejto ka-
tegórii 3. miesto neudelila.
V 4 kat. 13 - 17 r. bolo 5 súťa-
žiacich. 1. miesto a cenu Hrn-
čárskeho škrátka dostali diev-
čatá z DFS Magdalénka, duo 
Andrea Schullerová a Bernade-
ta Vitálošová. 2. miesto získala 
Agáta Čurková z Fsk Speváčik 
Vištuk a 3. miesto nezískal nik-
to, ale bola udelená cena poro-
ty Lenke Petákovej zo Spojenej 
školy v Pezinku.
5. kat. spevácke skupiny: 1. 
miesto - Dievčenská spevácka 
skupina - staršia z DFS Mag-
dalénka, 2. miesto - Spevácka 
skupina Fsk Speváčik - Vištuk, 
3. miesto - dievčenská spevácka 
skupina - mladšia z DFS Mag-
dalénka a 3. miesto - spevácka 
skupina - zmiešaná zo spojenej 
školy v Pezinku. Táto skupina 
zožala počas koncertu veľký 
potlesk. Spievali rómske piesne 
a ľuďom sa to veľmi páčilo. Ce-
na primátora mesta Modra bola 
udelená kolektívu Fsk Spevá-
čik z Vištuka.
Všetci víťazi po vyhlásení vý-
sledkov zaspievali svoje piesne. 
Väčšinu účastníkov na akorde-
óne sprevádzal Pavol Zeliska - 

učiteľ hry na akordeón v ZUš 
Modra a zároveň korepetítor 
a muzikant v DFS Magdalénka. 
Na uvedenie ďalšieho progra-
mu prišla na pódium poroz-
právať príbeh o „Hrnčárskych 
škrátkoch a majstrovi krišpí-
novi“ Agáta Petrakovičová ši-
kulová, ktorá ho pre túto súťaž 
aj napísala. Po tomto príbehu 
sa so svojím tanečným príbe-
hom o „Majstrovi kalafúzovi 
a hrnčárskych škrátkoch“ pri-
šli divákom predstaviť a svojou 
hravosťou potešiť deti z DFS 
Magdalénka.
Moderátorka Miroslava Záhu-
menská, ktorá je zároveň hla-
sovou pedagogičkou v DFS 
Magdalénka, ako aj speváčkou 
ľudových piesní nakoniec po-
ďakovala všetkým zúčastne-
ným súťažiacim, pedagógom 
a divákom. Záverečná znelka 
ukončila tento krásny aj keď 
náročný posledný deň v týždni. 
No a aj keď to bol piatok (ale 
nebol trinásteho) priniesol nám 
všetkým radosť. Radosť z krás-
nych piesní, ktoré sme si mohli 
vypočuť v podaní detí. A „Hrn-
čársky škrátek“? Tak ten predsa 
úradoval. Veď rozdával radosť 
a ceny. No a na čo nesmieme za-
budnúť? No predsa na to, že ce-
lé toto krásne podujatie zo svo-
jich grantov finančne podporili 
Bratislavský samosprávny kraj 
a Fond na podporu umenia. Ver-
me, že pri dobrej vôli sa s „Hrn-
čárskym škrátkom“ stretneme aj 
o rok. Dovidenia opäť v Modre!

Alžbeta VOZÁROVÁ, 
DFS Magdalénka
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Medzinárodné vedecké kolokvium pri 
príležitosti 500. výročia reformácie
V mene vedenia Bratislavského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. 
v. na Slovensku so sídlom v Modre-Kráľovej vyjadrujem srdečné 
poďakovanie všetkým dobrovoľníkom a darcom, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu osláv 500. výročia 
reformácie v Modre-Kráľovej. Predovšetkým ochotným členom 
domáceho evanjelického cirkevného zboru, vedeniu Mesta Mod-
ry, členom OZ Kráľovan a vinárom v Kráľovej. Revii - Malokar-
patskej KN, BSK a Ministerstvu spravodlivosti SR ďakujeme za 
pridelené dotácie na aktivity zrealizované v jubilejnom roku 500. 
výročia reformácie a o ktorých Modranské zvesti už informovali. 

Do pozornosti by sme radi da-
li čitateľom ešte jedno význam-
né podujatie, ktoré zorganizoval 
Bratislavský seniorát eCAV na 
Slovensku na pôde nášho mesta: 
Medzinárodné vedecké kolok-
vium „Reformácia a holokaust: 
história a súčasnosť, ktoré sa 
uskutočnilo v spolupráci s Uni-
verzitou komenského v Bratisla-
ve v Centre ďalšieho vzdeláva-
nia v študijnom a kongresovom 
stredisku v Modre-Harmónii 29. 
septembra. Cieľom kolokvia bo-
lo sprostredkovať informácie 
o Lutherovom postoji k Židom 
a tiež o tom, ako sa protestantské 

cirkvi s týmto dedičstvom dnes 
vyrovnávajú, a to v záujme pre-
vencie antisemitizmu a prejavov 

intolerancie v cirkevnom, ale aj 
v našom sociálnom prostredí. Na 
kolokviu sa vzdelávali predovšet-
kým evanjelickí duchovní Brati-
slavského seniorátu. Zaujímavá 
téma však pritiahla 70 účastníkov 
z celého Slovenska nielen z radov 
duchovných. Predstavili ju šty-
ria akademickí odborníci, z nich 
hlavnou prednášajúcou bola Dr. 
irmgard Schwaetzerová, pred-
sedníčka Synody evanjelickej 
cirkvi v Nemecku. kolokvium sa 
uskutočnilo vďaka dotácii Minis-

terstva spravodlivosti SR, ktoré 
finančne podporilo projekt Bra-
tislavského seniorátu eCAV na 
Slovensku „Holokaust a reformá-
cia: dve pamiatky a jeden odkaz“. 
Projekt vyvrcholil pietnym aktom 
v Zelenom lese v Modre-kráľo-
vej 15. okt. 2017 po slávnostných 
službách Božích za účasti po-
predných predstaviteľov eCAV 
na Slovensku. Na pietnom akte 
bolo prečítané vyhlásenie, kto-
rým účastníci kolokvia vyjadrili 
odmietavý postoj k protižidov-
ským výrokom v niektorých re-
formačných spisoch, čím sa pri-
pojili k luteránskym cirkvám vo 
svete. Vyhlásením tiež apelovali 
na cirkev a vzdelávacie inštitúcie 
k šíreniu prevencie antisemitizmu 
a ostatných foriem intolerancie 
formou vzdelávania.

Doc. ThDr. Sidonia HORŇA-
NOVÁ, PhD., zborová farárka-

-seniorka v Modre-Kráľovej, 
docentka na UK v Bratislave, 

za organizátorov kolokvia 
a reformačných osláv

Na fotografii: Prednášajúca Dr. 
Irmgard Schwaetzer, prezidentka 
Synody Evanjelickej cirkvi v Ne-
mecku

O Modranskom veršobraní
Modranské veršobranie je už tradičné podujatie spojené s obe-
raním básní a veršíkov, ktoré sú napísané na viničových listoch 
alebo na listoch zo stromov z modranského chotára. Učíme tak 
deti a nielen deti všímať si farby, ktoré prináša jeseň. Ponúka-
me na listoch napísané verše. Je to bohatá paleta a zážitok ako 
sa farbia vinohrady, naše okolie a naše vnímanie. 

Na veršobraní zastavíme na 
chvíľu čas, listy stačíme popísať 
veršami a básňami a ponúknuť 
ich na potešenie. Tak sa to dialo 
aj v tomto roku. oproti minulým 
rokom sme mali jednu zmenu, 
venovali sme sa detskej tvorbe. 
Zvolili sme aj priliehavý podtitul 
podujatia - Maľovaná abeceda. 
Takto sme si chceli pripomenúť 
35. výročie úmrtia Jána Smreka, 
ktorý Modru mal veľmi rád. Mi-
lovaná, mailovaná je hra slov, to 
bolo v názve podujatia, tak ako aj 
poézia môže byť hravá. 
Do programu boli prizvané de-
ti z modranských materských 
škôl kalinčiakova, Sládkovičova 

a Materská škola SNP. Pozvanie 
prijala aj hosťujúca škôlka Lien-
ka zo Smoleníc. Deti pod vede-
ním učiteliek ukázali svoje maj-
strovstvo, predviedli program 
s recitáciami, tancami a spevom. 
V programe vystúpili slávnost-
nými fanfárami a hrou na flau-
te a violončele žiaci Základnej 
umeleckej školy krištof Nem-
ček, Marína oravcová, kristína 
kováčová, Magdaléna Letzo-
vá pod vedením riaditeľky Lý-
die Cibulovej. Na Modranskom 
veršobraní uviedla spisovateľka 
Gabriela izakovičová Spustová 
svoju najnovšiu knižku s názvom 
Veršované bájky, predstavila 

niekoľko básní z detskej tvorby 
a porozprávala o knižke Mačiat-
ka Justin a Lili. Na záver mod-
ranského veršobrania vystúpilo 
divadlo Piki s predstavením keď 
mama nie je doma. 
Poďakovanie patrí všetkým, kto-
rí sa podieľali na programe, pre-
dovšetkým p. učiteľkám z mater-
ských škôlok, ktoré vynikajúco 

pripravili deti, naučili ich recito-
vať, spievať, tancovať. Deťom 
patrí poďakovanie za pekné vý-
kony, malým či veľkým umel-
com - hudobníkom z modran-
skej ZUš patrí poďakovanie za 
umelecký prednes, spisovateľke 
Gabriele izakovičovej Spusto-
vej a divadlu Piki - Ľubomírovi 
Piktorovi za výbornú atmosféru 
tohoročného modranského ver-
šobrania.

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ
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Zmeny vo výške vstupného v Kine Mier
Milí priatelia filmu a priaznivci Kina Mier 
Modra, tešíme sa, že navštevujete filmové 
predstavenia a, že nám zachovávate pria-
zeň, o čom svedčí aj návštevnosť za posledné 
obdobie. Od januára tohto roku do dnešné-
ho dňa evidujeme viac ako 10 tisíc divákov 

v modranskom Kine Mier. Preto veríme, že ani nasledujúca 
novinka vás neodradí a zostanete nám verní. 

Filmovú ponuku zostavujeme 
podľa najnovšej ponuky fil-
mových spoločností a tiež vy-

chádzame aj z vašich námetov. 
Na základe požiadaviek distri-
bučných spoločností sa na ce-

lom Slovensku od 1. 12. 2017 
sa zvyšuje suma minimálneho 
vstupného z doterajších 4,00 € 
na 5,00 € pri väčšine premiéro-
vých 2D filmov. Vstupné pri 3D 
snímkach zostáva nezmenené 
a výnimku tvoria aj klubové fil-
my. Cena vstupného sa doposiaľ 
nemenila viac ako sedem rokov.
Potešiteľnou novinkou však 
je zavedenie zliav a to vo výš-
ke 1,00 € pre deti, študentov 

a dôchodcov nad 62 rokov (po 
predložení preukazu iSiC, eU-
Ro26). Pre držiteľov preukazov 
ZŤP a ZŤP-S je zľava vo výške 
2,00 €. Zľavy je možné si uplat-
niť tak pri 2D, ako aj pri 3D fil-
moch. 
Ďakujeme vám za porozumenie 
a ešte raz ďakujeme, že nám za-
chovávate vašu priazeň.

Roman ZATLUKAL, 
Kino Mier Modra

Mesto Modra, DFS Magdalénka a Kultúrne centrum Vás pozývajú na spoločný

 
sobota 13. január 2018 o 19.00 * Kultúrny dom Modra

ľudová aj moderná hudba * výborné jedlo a lahodné vína * kultúrny program

Príďte s nami otvoriť plesovú sezónu! 
Dress code: kroj, detail kroja alebo spoločenské oblečenie

Info a rezervácia vstupeniek: Kultúrne centrum Modra, kontakt@kcmodra.sk / 033 647 21 12 / www.kcmodra.sk

Pestrofarebný svet - nová perspektíva
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného býva-
nia Merema otvára 1. decembra 2017 v priestoroch Musique 
Club Galerie na Štúrovej ul. 61 v Modre výstavu umeleckých 
diel talentovaných zdravotne znevýhodnených ľudí „Pestro-
farebný svet - nová perspektíva“.

Výstava otvára priestor na se-
bavyjadrenie a sebaprezentá-
ciu pánom štefanovi Gáliko-
vi, Branislavovi šebestovi, 

Ladislavovi Garajovi a Jánovi 
kováčovi. ide o skupinu na-
daných ľudí, ktorých príroda 
o niečo ochudobnila, ale da-

la im do vienka talent v ume-
leckej oblasti, kde dosahujú 
výnimočné výsledky. ocene-
nie zo strany verejnosti je pre 
týchto ľudí motiváciou stále sa 
zdokonaľovať vo svojej tvor-
be a postupne sa vysporiadať 
s vnútornými konfliktami. Pro-
stredníctvom prezentovaných 
umeleckých artefaktov dáva-

jú možnosť nám všetkým, na-
zrieť do ich vnútra, ktoré bolo 
širokej verejnosti za „múrmi 
Meremy“ dlho skrývané. od-
haľuje novú perspektívu, pes-
trofarebný svet, po ktorom títo 
ľudia túžia a súčasťou ktorého 
sa v procese deinštitucionalizá-
cie stávajú. 
Výstava v Musique Club Ga-
lerie potrvá do konca januára 
2018. Srdečne vás pozývame.

Milada BARČÍKOVÁ
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Úspešne reprezentuje Modru a Slovensko 
Koncom leta sa v Budapešti uskutočnili 17. Majstrovstvá sveta 
v kategórii Masters s rekordným počtom 12 tisíc plavcov z celé-
ho sveta. Podujatia sa zúčastnil i Karol Kantek z Modry, ktoré-
ho sme požiadali o krátky rozhovor.

Ako hodnotíš toto podujatie?
Veteránske majstrovstvá sveta 
sa uskutočnili hneď po riadnych 
majstrovstvách. Maďarsko pre-
vzalo organizáciu majstrovstiev 
a podľa všeobecných hodnotení 
zorganizovalo historicky najlep-
šie a najkvalitnejšie majstrov-
stvá. Budapešť sa stala naozaj 
svetovým plaveckým centrom. 
Plávalo sa súčasne v štyroch 
bazénoch v dvoch plaveckých 
komplexoch. Bolo to naozaj or-
ganizačne náročné, ale aj vďa-
ka veľkému počtu dobrovoľní-
kov všetko prebehlo na 100 %. 
Skoky do vody, synchronizova-
né plávanie, diaľkové plávanie, 
vodné pólo i klasické bazéno-
vé plávanie, ktoré zaznamena-
lo najväčší počet účastníkov - 6 
500.

Bola to tvoja prvá účasť na ta-
komto podujatí a aké výsledky 
si dosiahol?
Na plaveckých majstrovstvách 
sveta som bol teraz už po druhý 
krát, v roku 2012 som v talian-
skom Riccione pretekal vo vod-
nom póle, získali sme striebor-
nú medailu. V Budapešti som sa 
rozhodol pre dve najkratšie, naj-
rýchlejšie ale najatraktívnejšie 
a najviac obsadzované disciplí-
ny akými sú 50 m voľný spôsob 
a 50 m delfín. V príprave, kto-
rú som absolvoval v bazénoch 
v Bratislave, Pezinku a Modre, 

ma tešilo, že si budem môcť za-
plávať s najrýchlejšími mužmi 
planéty v mojej vekovej kategó-
rii. Dosiahnuté umiestnenia 16. 
a 17. miesto pre mňa znamenajú, 
že som sa zaplávanými osobný-
mi rekordmi ocitol v svetovej 
dvadsiatke najrýchlejších. Teší 
ma však fakt, že v mojom roč-
níku narodenia som skončil dva 
krát na treťom mieste. A to je 
pre mňa veľký prísľub pre bu-
dúcoročné Majstrovstvá európy 
v slovinskom krajne, na ktorých 
sa prirodzene už nezúčastnia 
konkurenti zo svetových mimo-
európskych plaveckých veľmocí 
ako sú USA, Austrália, Brazília, 
Japonsko atď.

Čo pre teba celkovo znamená 
účasť na takomto vrcholnom 
podujatí?
V mojich rokoch to už vôbec 
nie je o medailách ani o nejakej 
sláve, poľnej tráve. Ja sa držím 
olympijského hesla, že nie je dô-
ležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, 
iba s miernou úpravou, že nie 
je dôležité zúčastniť sa, ale zví-
ťaziť - predovšetkým sám nad 
sebou. To všetko ostatné príde. 
Dobrý až krásny životný po-
cit, zlepšená fyzická i duševná 
kondícia, spoznávanie nových 
miest, ľudí a krajín...

Aké ďalšie preteky si absolvo-
val?

koncom septembra sa kona-
li 29. Medzinárodné majstrov-
stva Rakúska v tirolskom mes-
te Telfs v plávaní masters v 25 
metrovom bazéne. Pretekov sa 
zúčastnilo 336 pretekárov zo 
64 klubov z Rakúska, Nemec-
ka, Talianska, Rumunska, švaj-
čiarka, Česka, Slovenska a Srb-
ska. Slovensko reprezentovalo 
4 členné družstvo SPk kúpele 
Piešťany v ktorom som pretekal.
Získal som dve zlaté medaily na 
50 metrov motýlik a 50 metrov 
voľný spôsob. Na motýľkarskej 

trati som prekonal platný slo-
venský rekord. Slovenské druž-
stvo celkove získalo 6 zlatých,4 
strieborné a 3 bronzové medai-
ly, boli sme najúspešnejšou za-
hraničnou krajinou na majstrov-
stvách Rakúska.

A aké máš ďalšie športové plá-
ny?
Momentálne mám namierené do 
Gliwíc na novembrové Medzi-
národné masters majstrovstvá 
Poľska. To už ale beriem ako 
súčasť prípravy na budúcoroč-
né majstrovstvá európy. Tie bu-
dú pre mňa zaujímavé aj tým, že 
už budem pretekať vo vyššej ve-
kovej kategórii (70 - 75 ročných 
!?).Chcel by som tam dôstojne 
reprezentovať Slovensko, ale 
veľa bude záležať na zdravíčku.
Srdečne blahoželáme k úspe-
chom a želáme pevné zdravie.

František MACH

Na fotografiách: Karol Kantek, 
úspešný reprezentant Slovenska; 
Na motýľkarskej trati je Karol 
Kantek slovenský rekordér.

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

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
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Agentúra SUNSET hľadá 
opatrovateľky a opatrovateľov 
ku svojim klientom v Nemec-
ku. Objavte najširšiu ponuku overe-
ných rodín, spoľahlivý servis a prácu 
na slovenskú pracovnú zmluvu.
Požiadavky: minimálne základná 
znalosť nemeckého jazyka a skúse-
nosť s opatrovaním.
V prípade záujmu kontaktujte našich 
špecialistov na tel.: 0905 258 615
Všetky informácie nájdete aj na 
stránke: www.sunset24.eu
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Obchodík plný 
      nápadov

OTVÁRACIE HODINY:
• PO-PIA 9:30-12:00    13:00-17:30  •• SO 9:00-12:00 •• TEL.: 033/647 44 44  ••  OC KOCKA MODRA •

knihy
kreatívne potreby

Ako sa darí FBC Blueberries Modra 
v sezóne 2017/2018
Florbalisti v Modre nezahá-
ľajú ani túto sezónu. V regio-
nálnych ligách máme prihlá-
sené všetky vekové kategórie. 
Mladšia prípravka (ročník 
2009 a mladší) nastúpila do 
sezóny suverénne a všetky 4 
doterajšie zápasy s prehľa-
dom vyhrala. káder u našich 
najmladších máme široký, na 
zápasoch i tréningoch je zá-
bava a trénerka sa má z čoho 
tešiť. V poslednom dvojzápa-
se mladší prípravkári porazi-
li súpera Galaktikos Bratisla-
va 13:3 a zápas s tímom Lions 
Bratislava bol v tretej tretine 

ukončený za stavu 16:1, kvôli 
našej veľkej prevahe. Staršia 
prípravka (ročník 2007-2008) 
bojuje taktiež statočne. Zatiaľ 
to je „fifty-fifty“, polovica zá-
pasov v náš prospech, polovi-
ca v prospech súpera. Rovnako 
dobre sa darí i mladším a star-
ším žiakom. Juniori vyhrali dô-
ležitý zápas (s tímom Hurikán 
Bratislava 10:1) a tak sa nám 
na konci sezóny, dúfajme, na-
skytne možnosť hrať baráž 
o juniorskú extraligu. Modran-
skí muži hrajú 2. mužskú ligu, 
v necelej polovici sezóny sa 
držia na 4. mieste v tabuľke. 

Počas celej sezóny organizu-
jeme nábor nových členov vo 

všetkých vekových kategóri-
ách. Tento rok je pre deti zo 
Základnej školy Ľ. štúra otvo-
rený florbalový krúžok, do kto-
rého sa môžu celoročne prihlá-
siť.

(ib)

Novinky z hádzanej: zmena na 
trénerskej stoličke mužov
V hádzanárskom oddieli Slovan Modra sa v ostatnom období 
udiala zmena na trénerskom poste mužov. Doterajšieho tré-
nera Juraja Fogarassyho nahradil na trénerskej stoličke pre-
zident klubu a tréner starších dorastencov Miroslav Ochaba. 
Pod jeho vedením odohrali Modrania aj prvý domáci zápas 
Slovnaft Handball Extraligy a to proti ŠKP Bratislava, kde 
podľahli iba tesným rozdielom 28:29. 

„Mojim hrajúcim asistentom 
bude Matej Fázik, ktorý po ná-
vrate zo zahraničia s mužstvom 
trénuje už od začiatku sezóny. 
Vedúcim mužstva bude naďalej 
Vladimír Šimášek. Toto mla-
dé družstvo má určite na viac, 
ako na výkon ktorý predvádza 
v doterajšom priebehu sezóny. 

Chlapci sú momentálne demo-
tivovaní z negatívnych výsled-
kov. Preto sa snažíme mužstvo 
„prebudiť“, aby opäť začali 
veriť v seba a v mužstvo. Vhod 
nám prišla aj uplynulá repre-
zentačná prestávka, ktorú sme 
využili na tvrdú prácu v tré-
ningu“, vysvetlil nový tréner 

Miroslav ochaba. Miroslav 
ochaba má už vo svojej tré-
nerskej kariére za sebou ne-

jeden úspech. V roku 2012 sa 
družstvu mužov pod jeho vede-
ním podaril postup z 1. ligy do 
extraligy a s mužstvom mlad-
ších dorastencov v roku 2016 
získal titul Majstra Slovenska. 
M. ochaba dodáva: „Pánovi 
Fogarassymu sa v mene celé-
ho klubu chceme za jeho prácu 
oficiálne poďakovať. Odviedol 
pri družstve mužov kus dobrej 
roboty. Mužstvo ale potrebova-
lo „zresetovať“ a priniesť her-
nú zmenu. Či sa nám podarilo 
vniesť nový vietor do hláv hrá-
čov, zistíme až na palubovke.“
Nenechajte si ujsť najbližšie 
domáce zápasy: 28. 11. 2017 
proti HC štart Nové Zámky 
a 15. 12. 2017 proti Tatranu 
Prešov B.
 (red, hoslovanmodra.sk)

tel.: 0944 646 718

» kompletná úprava psov aj mačiek
» SPA, perličkové kúpele, zábaly
» odstraňovanie zubného kameňa
 ultrazvukom bez sedácie a narkózy
» chovateľské potreby
» semináre, kurzy

MODRA

DUBOVÁ
Hlavná 87

Vajanského 73
DOCK FOR DOGS

DOCKFOR DOGS

SALÓN PRE PSOV

“ten najlepsí prístav pre vásho milácika”
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BEZ OBALOV
NASYPTE SI KOĽKO ZJETE, 

NAČAPUJTE KOĽKO CHCETE
MODRA

VAJANSKÉHO 54 (VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

www.facebook.com/farmarskykosik/

FARMÁRSKY KOŠÍK
STRUKOVINY A OLEJ  

ZO SLOVENSKA

Dell Optiplex
189Core i3 2120 3.3GHz

4GB RAM / 250GB HDD
DVD-RW / Win 7 Pro 64-bit

záruka 2 roky

LCD Dell 22"

€

s DPH

78€

s DPH

záruka 2 roky
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ov servis a predaj

Dell Latitude E6320

HP EliteBook 8470p
Core i5 2.6 GHz, 4GB RAM, 320 GB HDD
DVD-RW, 14" HD (1366x768), Win 7 Pro 64-bitDVD-RW, 14" HD (1366x768),
Core i5 2.6 GHz, 4GB RAM, 320
DVD RW 14" HD (1366x768)

HP EliteBook 8470HHP EliteBook 84H 470HHPP EElliitteBBookk 8844HPP

titude EE6666663333332222000000279€

s DPH

329€

s DPH

Core i5 2.5GHz
8GB RAM
256GB SSD
DVD-RW 
13.3 HD (1366x768) 
Win 7 Pro 64-bit

záruka 2 roky

záruka 2 roky

D ll L tt

EMELIX s.r.o., Štúrova 61, Modra
033/640 65 80 | emelix@emelix.sk

PRE VÁŠ
DOMOV

PODLAHY
DVERE
TAPETY

Moyzesova 4 
PANORAMA CENTRUM, Pezinok

0918 725 110
www.odpodlahy.sk 

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



MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Média Modra, s.r.o., Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 46 867597. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík. 
Redakčná rada: Miriam Fuňová, Juraj Jánošík, Naďa Kovárová, Vladimír Neuschl, Roman Benčurík. Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, 

e-mail: zvesti@mediamodra.sk. Tlač: R.S. PRINT, s.r.o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu 
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 15. 11. 2017. 

Uzávierka nasledovného čísla: 6. 12. 2017. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk

Podujatia v Modre v decembri
30. 11. - 16. 12., Cestou necestou - výstava 
dizajnu, miesto: historická radnica, organizá-
tor: art design project, kC Modra

3. 12 - 17. 12. o 15.00 h a 24. 12. o 16.30 h, 
Svetlo pre Kráľovú, stretnutie občanov spo-
jené so zapaľovaním sviec na adventnom ven-
ci, organizátori: občania kráľovej

5. 12., 18.00 h: Tancujúce vločky, presta-
venie žiakov tanečného odboru ZUš Modra, 
miesto: kultúrny dom Modra, organizátor: 
ZUš v Modre, vstupné: dobrovoľné

6. 12., 18.00 h: Rozsvietenie stromčeka Mi-
kulášom, priateľské mikulášske stretnutie, 
miesto: parčík pri fontáne sv. Floriána, organi-
zátor: kultúrne centrum, Mesto Modra

7. 12., 19.00 h: Večer s Havranom, beseda 
s publicistom, spisovateľom a teológom Mi-
chalom Havranom o knihe Analfabet, v roz-
hovore so spisovateľkou V. šikulovou, miesto: 
Pivnica u Pradeda, štúrova 79, organizátor: 
Malokarpatská knižnica, Anasoft, kC Modra 

9. 12., 17.00 h: Teraz pekne všetci spolu, pri-
chádzame k vášmu stolu, sviatočný vianočný 
program, miesto: kultúrny dom Modra, vstup-
né: deti od 6 rokov/1,50 €, dospelí 4 €, organi-
zátor: DFS Magdalénka

9. 12., 13.00 h: Predvianočné stretnutie 
spojené s predajom vianočných dekorácií, 
17.00 h: Mikuláš, miesto: kultúrny dom - krá-
ľová, organizátor: oZ kráľovan, 0902 691 781

12. 12., 18.00 h: Naše Vianoce, koncert žiakov 
hudobného odboru ZUš Modra, miesto: kul-
túrny dom Modra, organizátor: ZUš v Modre / 
www.zusmodra.sk

15. - 16. 12. 2017: Vianočné zastavenie, Via-
nočné trhy Mesta Modra, miesto: nádvorie 
historickej radnice, organizátori: Mesto Mod-
ra, kC Modra

15. 12., 18:30 h: Violončelový recitál, miesto: 
sobášna sieň Modra, Súkennícka ulica, organi-
zátor: ZUš v Modre

17. 12., 16.00 h: Adventný organový kon-
cert Janka Siromu, miesto: evanjelický a. v. 
chrám v Modre-kráľovej, organizátori: obča-
nia kráľovej

19. 12., 18.00 h. ADT crew, veselá vianočná 
show hip-hopovej tanečnej skupiny, miesto: 
kultúrny dom Modra, organizátor: ADT crew

31. 12., 23.30 h: Silvester, spoločná rozlúčka 
so starým rokom, ohňostroj, miesto: Modra, 
pred historickou radnicou, organizátor: Mesto 
Modra

31. 12., 20.00 h: Silvestrovská zábava, ta-
nečná zábava s oslavou záveru roka, kultúr-
ny dom kráľová, organizátor: oZ kráľovan, 
+421 902 691 781

KC Modra pripravuje
31. 1. 2018 o 19.00 h: Zmiešaná štvorhra, di-
vadelné predstavenie Radošinského naivného 
divadla, vstupné: 15 €/ predpredaj vstupeniek 
v sieti ticketportal a v kancelárii kC Modra, 
miesto: kultúrny dom Modra, organizátor: kC 
Modra. (kc)

1. 12. – PIA – 19.00
NÁDYCH PRE LÁSKU
5€ / VB 2017 / 117 min / ČT / MP 12

2. 12. – SO – 16.30
PADDINGTON 2
5€ / UK/FRA 2017 / 103 min / SD / MP

2. 12. – SO – 19.00
ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA
4€ / VB/USA 2017 / 119 min / ČT / MP 15

3. 12 – NE – 16.30
MALÝ YETI
5€ / BEL/FRA 2017 / 92 min / SD / MP 7

3. 12. – NE – 19.00
CESTA ČASU 
4€ / FRA/NEM 2016 / 90 min / ČT / MP 12

5. 12. – UT – 19.00 
LEONARDO Z NÁRODNEJ GALÉRIE 
V LONDÝNE
6€ / VB 2017 / 90 min / ČT / MP 12

6. 12. – STR – 19.00
ŽIVOT ZA ŽIVOT – Filmklub K4
2€/4€ / FRA 2016 / 104 min / ČT / MP 12

7. 12. – ŠTV – 19.00
MANŽELKA A MANŽEL
5€ / TAL 2017 / 100 min / ČT / MP 12

8. 12. – PIA – 19.00
GOOD TIME
4,50€ / USA 2017 / 100 min / ČT / MP 15

9. 12. – SO – 16.30
TRI ŽELANIA
5€ / ČR/SR 2017 / 110 min / SD / MP

9. 12. – SO – 19.00
OCKO JE DOMA 2
5€ / USA 2017 / 100 min / ST / MP 12

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

10. 12. – NE – 19.00
O TELE A DUŠI
4€ / MAĎ 2017 / 116 min / ČT / MP 15

12. 12. – UT – 19.00
MICHELANGELO – LÁSKA A SMRŤ
6€ / VB 2017 / 91 min ČT / MP 12

13. 12. – STR – 19.00
AXOLOTL OVERKILL – Filmklub K4
2€/4€ / NEM 2017 / 91 min / ST / MP 15

14. 12. – ŠTV – 19.00
TRAJA TENORI – Vianočný koncert
7€ / RAK 1999 / 81 min / OV / MP

15. 12. – PIA – 19.00
STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
5€ / USA 2017 / 152 min / SD / MP 7

16. 12. – SO – 16.30
MY LITTLE PONY VO FILME
4€ / USA 2017 / 99 min / SD / MP

16. 12. – SO – 19.00
STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA 3D
6€ / USA 2017 / 152 min / ST / MP 12

17. 12. – NE – 16.30
PADDINGTON 2
5€ / UK/FRA 2017 / 103 min / SD / MP

17. 12. – NE – 19.00
MADAM SLÚŽKA
5€ / FRA 2017 / 91 min / ČT / MP 15

19. 12. – UT – 19.00
VINCENT VAN GOGH – NOVÝ SPÔSOB 
VIDENIA
6€ / VB 2017 / 90 min / ČT / MP 12

20. 12. – STR – 19.00
NERUDA – Filmklub K4
2€/4€ / FRA/ŠPA 2016 / 107 min / ČT / MP 15

21. 12. – ŠTV – 19.00
ŠPINDL
5€ / ČR 2017 / 98 min / OV / MP 12

22. 12. – PIA – 19.00
JUMAJI: VITAJTE V DŽUNGLI
5€ / USA 2017 / 112 min / ČD / MP 12

23. 12. – SO – 16.30
FERDINAND
5€ / USA 2017 / 90 min / SD / MP 12

23. 12. – SO – 19.00
TRI ŽELANIA
4,50€ / ČR/SR 2017 / 110 min / SD / MP

27. 12. – STR – 19.00
JUMAJI: VITAJTE V DŽUNGLI 3D
6€ / USA 2017 / 112 min / ČD / MP 12

28. 12. – ŠTV – 19.00
LADÍME 3
5€ / USA 2017 / 100 min / ST / MP 12

29. 12. – PIA – 19.00
STRATENÝ V DŽUNGLI
5€ / AUS 2017 / 115 min / ČT / MP 12

30. 12. – SO – 16.30
FERDINAND 3D
6€ / USA 2017 / 90 min / SD / MP 12

30. 12. – SO – 19.00
NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
5€ / USA 2017 / 100 min / ST / 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

Digitalizáciu a modernizáciu
kina finančne podporil

PROGRAM KINO DECEMBER

--- Deti, študenti a dôchodcovia: ZĽAVA 1 � ---


