
Letné Huncokárske slávnosti
Huncokári (z nemeckého Holzhacker)- drevorubači alebo lesní ľudia žili v Modre na 
Piesku. Tunajšie lesy na Zochovej chate osídľovali od polovice 18. storočia a prichádzali 
k nám z nemecky hovoriacich krajín. Celý svoj život zasvätili ťažbe a spracovaniu dre-
va. Podnes sú medzi nami ich priami príbuzní a na miestnom cintoríne na Zochovej cha-
te bol pred rokmi vybudovaný huncokársky cintorín.

Podujatie venované horským ľuďom býva jed-
nou z príležitostí spoznať spôsob ich života, 
zvyky a tradície. Boli úzko spoločensky i kul-
túrne zomknutí, dorozumievali sa vlastným 
nemeckým dialektom, uctievali svojich pat-
rónov a v okolí Malých Karpát zanechali ne-
zameniteľnú stopu. Letné slávnosti pripravilo 
Mesto Modra v spolupráci s OZ Huncokári na 
Piesku a uskutočnili sa v Penzióne Huncokár, 
na lúke pri starej mestskej vile a pred kaplnkou 
Sv. Magdalény. V hudobnom programe zazne-
lo country, rock aj dychovka a záver patril do-
mácej Starej jedálni. Veľa o živote Huncoká-
rov povedala počas svojej prednášky vedúca 
Katedry etnológie Trnavskej univerzity Kata-
rína Slobodová Nováková. Huncokárov opi-
suje ako komunitu pracovitých ľudí. 
V areáli niekdajšej školy pripravilo mesto ďal-

šie aktivity. Súčasťou programu bolo otvore-
nie putovnej výstavy Život v lese, ktorú zreali-
zoval Jirko Vitáloš z n.o. Barbora v spolupráci 
s mestom Modra. Primátor Modry Juraj Pet-
rakovič vyjadril nádej, že podobne ako sa po-
darilo skrášliť a oživiť vonkajší priestor pri 
mestskej vile, niekdajšej huncokárskej škole, 
podarí sa mestu nájsť externé zdroje financo-
vania na opravu chátrajúcej vily. Na výstave 
bolo možné vidieť napríklad školské počítadlo 
s drevenými kockami, na každej strane slovo 
v nemeckom dialekte, ktorý používali Hunco-
kári, alebo drevený stojan, na ktorom sú za-
vesené hrnce, panvice, taniere, plechové po-
háre. Výstava bude na jeseň odprezentovaná 
v partnerských obciach Jois a Purbach. O zá-
bavu detí sa postarali divadelníci z EDUdramy 
a pútavého rozprávania spojeného s vychádz-

kou po miestach spätých s Huncokármi sa uja-
la sprievodkyňa Martina Kľúčiková. Ďalej sa 
návštevníci mohli oboznámiť s geologickým 
vývojom Zeme a jednotlivých kontinentov, 
poťažkať si horniny, ktoré sa ťažili neďaleko 
Pezinka, obdivovať minerály, fosílie a drahé 
kamene. Členovia n.o. Barbora im porozprá-
vali o Geoparku Malé Karpaty a ukázali dre-
vo, ktoré „nepláva“. Nedeľný workshop s doc. 
Katarínou Slobodovou Novákovou napove-
dal veľa zaujímavého a nepoznaného o živo-
te Huncokárov. V závere horúcej soboty bola 
pri mestskej vile premietnutá česká komédie 
„Chata na prodej“ a nedeľná svätá omša za-
vŕšila spomienky na Huncokárov na Piesku. 
Podujatie bolo realizované v rámci európske-
ho programu spolupráce Interreg Slovenská 
republika - Rakúsko 2014-2020, projekt Ne-
moNet - spolupráca mesta Modry s rakúskymi 
obcami Jois a Purbach, projekt Sieť integratív-
neho turizmu kvality v regióne Neusiedler See 
- Modra s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, EF 
regionálneho rozvoja a Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malé Karpaty.

Jana KUCHTOVÁ
(Fotoreport z podujatia na strane 12.)
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Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pez-
inku vyhlásilo od 3. 7. 2019 až do odvolania čas zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiaru. Uvedené platí pre všetky miesta 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hra-
nice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok 
a Senec. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je 
každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Z hľadiska vývoja meteorolo-
gickej situácie na území Slo-
venska a najmä vysokých teplôt 
s nedostatkom zrážok, dochá-
dza k zvýšenému riziku vzni-
ku požiarov na lesných po-
zemkoch, ktoré môžu spôsobiť 
veľké materiálne a environ-
mentálne škody, ako aj ohroziť 
zdravie a život osôb. 
Fyzickým osobám sa podľa § 
14 ods. 2 písm. a), b) a c) zá-
kona č. 314//2001 Z. z. o ochra-
ne pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov na lesných 
pozemkoch zakazuje fajčiť 
alebo používať otvorený oheň 

na miestach so zvýšeným ne-
bezpečenstvom vzniku požia-
ru, vypaľovať porasty bylín, 

kríkov a stromov, zakladať 
oheň v priestoroch alebo na 
miestach, kde môže dôjsť k je-
ho rozšíreniu. Z hľadiska pre-
vencie sa zakazuje odhadzovať 
horiace alebo tlejúce predmety 
na miestach so zvýšeným ne-
bezpečenstvom vzniku požiaru, 
zakladať ohne aj na vyhrade-
ných ohniskách v lesoch. 
Vlastníci lesa, správcovia ale-
bo obhospodarovatelia sú po-
vinní zabezpečovať v lesoch 
hliadkovaciu činnosť; pre oso-
by vykonávajúce hliadkovaciu 
činnosť vypracúvať časový har-
monogram s určením trasy po-
chôdzok a s uvedením konkrét-
nych časov a miest, kde sa má 
služba práve nachádzať; zabez-
pečiť jej vhodný systém spo-
jenia s ohlasovňou požiarov; 
zabezpečiť umiestnenie potreb-
ného množstva protipožiarne-
ho náradia na určenom mieste 

v závislosti od plochy lesných 
porastov; udržiavať lesnú do-
pravnú sieť a zdroje vody v sta-
ve umožňujúcom príjazd hsičov 
a uskutočnenie zásahu; vytvá-
rať rozčleňovacie pásy a prie-
seky; spracúvať osobitné pro-
tipožiarne opatrenia pre plochy 
postihnuté živelnou pohromou, 
zamerané najmä na: 1. urýchle-
né odstraňovanie dreva a ďal-
šieho horľavého odpadu z blíz-
kosti objektov, 2. vytváranie 
rozčleňovacích pásov na zabrá-
nenie šírenia požiaru, 3. pred-
nostné zabezpečenie prejazd-
nosti lesných ciest a zvážnic 
pre hasičskú techniku; vybaviť 
prenosnými hasiacimi prístroj-
mi stroje používané pri spraco-
vaní dreva a zvyškov po ťažbe; 
označiť ohniská a vstupy do le-
sov zákazom použitia otvorené-
ho ohňa a zakladať ohne. 

(red, OR HaZZ v Pezinku)

Mesto prijalo VZN k volebným plagátom
Poslanci mestského zastupiteľstva prijali na zasadnutí 26. 6. 
2019 nové všeobecne záväzné nariadenia mesta. Účinnosť na-
dobúdajú 1. augusta.

VZN č. 3/2019 o umiestňovaní 
volebných plagátov na území 
mesta Modry ustanovuje mies-
ta a podmienky na vylepova-
nie volebných plagátov vo voľ-
bách kandidujúcich politických 
strán, hnutí, koalícií a jednot-
livcov na území Modry počas 
volebnej kampane pre voľby 
do Národnej rady Slovenskej 

republiky, do Európskeho par-
lamentu, do orgánov samo-
správnych krajov, do orgánov 
samosprávy obcí, pre voľby 
prezidenta Slovenskej republi-
ky a vykonanie referenda. Kan-
didáti môžu počas kampane 
bezplatne umiestňovať volebné 
plagáty na verejných priestran-
stvách na miestach na to vyhra-

dených a označených nápisom 
„Miesto na umiestňovanie vo-
lebných plagátov“. Plochami 
vyhradenými pre voľby počas 
kampane sú panely inštalované 
na tento účel a to na miestach: 
Dukelská ulica oproti mestské-
mu úradu, Partizánska ulica pri 
autobusovej zastávke a v Har-
mónii pri autobusovej zastáv-
ke. Po zverejnení zaregistrova-
ných kandidujúcich subjektov 
vykoná mesto rozdelenie vy-
hradenej plochy a takto vyhra-

dené plochy musia zodpovedať 
zásadám rovnosti. Vylepo-
vanie volebných plagátov na 
mestom vyhradených plochách 
si zabezpečí každý kandidujúci 
subjekt na svoje náklady. Kon-
trolu dodržiavania tohto VZN 
vykonávajú príslušníci Mest-
skej polície Modra a poverení 
zamestnanci mesta Modry. 
Plné znenie nariadenia nájdete 
na www.modra.sk. (red)

Po novom s deťmi na pohotovosť 
do Bratislavy alebo Trnavy
Prevádzkovateľ Pohotovosť 
Pezinok oznámil na svojej fa-
cebookovej stránke zmenu tý-
kajúcu sa malých pacientov. 
S účinnosťou od 1. augusta 
2019 sa ruší detská pohotovosť 
v Pezinku. Zároveň odporúča-
jú v prípade potreby obrátiť sa 

na lekársku pohotovosť pre de-
ti v Národnom ústave detských 
chorôb (Limbová 1) v Bratisla-
ve na Kramároch alebo na am-
bulantnú pohotovostnú službu 
pre deti a dorast na Staroháj-
skej ulici 1 v Trnave. ambu-
lantná pohotovostná služba 

v Pezinku pre dospelých po-
kračuje v prevádzke ako dote-
raz.
Pohotovosť Pezinok ďalej 
uviedla: „Na základe účinnos-
ti novely zákona § 122 až § 
123 zákona č. 311/2001 Z.z. 
Zákonníka práce v znení ne-

skorších predpisov sa zvýšili 
finančné náklady na prevádz-
kovanie ambulancií pohoto-
vosti. Z toho dôvodu sme mu-
seli pristúpiť k redukcii jednej 
pohotovostnej ambulancie”.
Rodičom malých pacientov 
zostáva veriť, že v najbližšom 
období by predsa len mohlo 
byť vyhlásené výberové kona-
nie na nového prevádzkovateľa 
detskej pohotovosti v Pezinku. 

(red)
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Iba za 1 cent
aj Modra patrí medzi mestá, 
kde môžete využiť ponuku náš-
ho zmluvného partnera ParkDo-
ts na tri parkovania počas letných 
prázdnin iba za 1 cent. Cena platí 
pri úhrade parkovného cez mobil-
nú aplikáciu ParkDots aj v mes-
tách Liptovský Mikuláš a Prie-
vidza v súlade s Podmienkami 
akcie. Vyskúšajte aj vy pohodl-
né platenie parkovného a ušetri-
te! aplikáciu získate na appSto-
re alebo na GooglePlay. Viac na: 
www.parkdots.com. (red)

Prvá etapa revitalizácie 
Moyzesovej ulice
Na základe výsledkov verejné-
ho obstarávania bola podpísaná 
zmluva o dielo na revitalizáciu 
1. etapy Moyzesovej ul. v úse-
ku od Bodického po Dukelskú 
ul. Zhotoviteľom stavby sú 

Cesty Nitra, a.s. Termín reali-
zácie stavby je 16 týždňov od 
termínu odovzdanie stavenis-
ka zhotoviteľovi. Odovzdanie 
staveniska sa uskutočnilo 27. 
6. 2019. 

Predmetom stavebných prác 
je kompletná úprava povrchov 
v celej šírke ulice, ktorá zahŕ-
ňa chodníky, odstavné plochy, 
komunikáciu a výsadbu zele-
ne. V rámci stavby bude zre-
konštruovaný ďalší úsek daž-
ďovej kanalizácie s napojením 
strešných zvodov. Postup prác 
v najbližšom čase bude nasle-
dovný: v 27. týždni zhotoviteľ 
zabezpečuje vytýčenie pod-
zemných vedení, samotné prá-
ce sa začnú v 28. týždni v úseku 
medzi Dukelskou a Kukučíno-
vou ulicou s tým, že križovatka 
Moyzesova-Kukučínova bude 
neprejazdná. aj vaša trpezli-
vosť a zhovievavosť bude prí-
nosom k zdarnému ukončeniu 
tejto stavby.
Celá projektová dokumentá-
cia je k nahliadnutiu na https://
www.modra.sk/revitalizacia-
-moyzesovej-ulice/d-5654.

(msú)

Zmeny 
v cestovaní

Spoločnosť Slovak Lines pripra-
vuje aktualizáciu cestovných po-
riadkov pravidelnej prímestskej 
autobusovej dopravy. V tejto sú-
vislosti vyzýva cestujúcich, aby 
do 23. augusta zaslali svoje pripo-
mienky k existujúcim cestovným 
poriadkom na adresu: jmartino-
vic@slovaklines.sk. (red)

Druhá etapa obnovy pravostranného 
chodníka na Štefánikovej 
Začiatkom júla začali ďalšie stavebné práce v rámci rekonštruk-
cie na Štefánikovej ul. Ide o druhú etapu obnovy pravostranné-
ho chodníka smerom z Bratislavy v úseku medzi Erneyiho ul. 
a Ul. 1. mája vrátane prepojenia Komenského ul. cez Ul. 1 mája. 

S uvedenou obnovou súvisí tak 
ako v roku 2018 aj rekonštruk-
cia vodovodu na Štefánikovej 
ul. vrátane vodovodných prípo-
jok. Práce zabezpečuje a finan-
cuje Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. prostredníc-
tvom partnera Infra Services, 
a.s. Súčasťou prác na obnove 
tejto časti ulice bude na jeseň 
aj výsadba nového stromoradia 
a živých plotov, čomu predchá-
dza výrub jestvujúcich stromov 
pred začatím prác.
Postup prác prebehne v 28. 
týždni výrubom stromov, ktorý 
na základe povolenia zabezpe-
čí mesto. V 29. týždni sa začnú 
práce na rekonštrukcii vodovo-
du, predpokladaný dohodnutý 
termín sú 2 mesiace. Od konca 
septembra bude prebiehať vý-
stavba chodníkov, ktorú bude 
realizovať Duvystav, s.r.o Pez-

inok na základe zmluvy o die-
lo, ktorá je výsledkom verejné-
ho obstarávania tejto zákazky.
Mesto vopred ďakujem obča-

nom dotknutej lokality za po-
rozumenie a trpezlivosť, ktoré 
prispejú k zdarnému ukonče-
niu prác. Celá projektová do-
kumentácia chodníkov je k na-
hliadnutiu na internetovej 
stránke mesta: www.modra.sk.
 (red, msú)

Žiadosť 
o dotáciu

Komisia školstva mládeže a špor-
tu pri Mestskom zastupiteľstve 
v Modre v súlade s VZN č. 4/2011 
o podmienkach poskytovania do-
tácií z rozpočtu mesta Modra roz-
hodla o prerozdelení pridelených 
finančných prostriedkov z rozpoč-
tu na rok 2019 na základe pred-
ložených žiadostí jednotlivých 
žiadateľov do 31. 1. 2019 na kon-
krétne vyšpecifikovaný účel. Ko-
misia rozdelila 6900 eur na dotá-
cie v oblasti školstva s podporou 
druhého kola poskytnutia dotácií 
z rozpočtu, v ktorom je rezerva 
1490 eur a 54.700 eur na dotácie 
v oblasti športu taktiež s podporou 
druhého kola poskytnutia dotácií 
s rezervou 1795 eur. Druhý termín 
podávania žiadostí o dotácie v ob-
lasti školstva a športu je do 31. 8. 
2019: žiadosti podávajte prostred-
níctvom tlačiva na webe mesta 
Modry www.modra.sk v kolónke 
„ako vybaviť“. Žiadosti o dotácie 
je potrebné následne doručiť do 
podateľne Mestského úradu, Štú-
rova 59, 900 01 Modra. (red)
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O bývaní na Malých hlinách
Malé hliny - lokalita v Modre, miestnej časť Kráľová, v smere na 
neďalekú obec Budmerice. Rozprestiera na ploche 109 125 m2. 
Mnoho rokov nevyužitá pôda sa uznesením Mestského zastupi-
teľstva mesta Modry z roku 2015 premenila na zámer o vytvorení 
obytnej zóny a aktuálne sa mení na stavebné pozemky. Príleži-
tosť nájsť nové bývanie v modernej lokalite tak dostanú naprí-
klad mladé rodiny, ktoré aj v Modre hľadajú možnosti bývania. 

Malé hliny by sa podľa predlo-
ženej vízie spoločnosti atops, 
víťaza obchodnej verejnej sú-
ťaže vyhlásenej 19. 10. 2016 
o najlepší návrh na uzavretie 
Zmluvy o príprave a vybudova-
ní sieti technickej infraštruktúry 
pre výstavbu rodinných a by-
tových domov v lokalite Ma-
lé hliny, mali stať tzv. zeleným 
bývaním. Podiel verejnej zele-
ne, ktorej bude na „Hlinách” 
viac než 14 tis. m2 a ekologic-
kosť v danom území bolo zá-
roveň prioritou Mesta Modry - 
vyhlasovateľa súťaže, ktoré sa 
s uvedenou víziou atops-u sto-
tožnilo. Predmetom zmluvy je 
prevod vlastníctva k niektorým 
pozemkom tvoriacim súčasť lo-
kality Malé hliny a to za nepe-
ňažné protiplnenie poskytnuté 
úspešným uchádzačom. Tým 
je príprava a vybudovanie sietí 
technickej infraštruktúry v da-
nej lokalite. Do súťaže sa pri-
hlásil uchádzač - atops s.r.o., 

ktorý splnil všetky stanovené 
podmienky a bol úspešný. Ná-
sledne ho sedemčlenná, mest-
ským zastupiteľstvom vyme-
novaná komisia schválila za 
víťaza súťaže.
Spoločnosť atops uzavrela 10. 
2. 2017 zmluvu s Mestom Mod-
ra a 7. 2. 2019 vydalo mesto 
právoplatné územné rozhodnu-
tie o umiestnení obytného sú-
boru Malé hliny. aktuálne sa 
projekt „hlín” nachádza vo fá-
ze ponuky predaja pozemkov. 
Malé hliny budú súborom byto-
vých a rodinných domov v poč-
te 191 bytov a 98 pozemkov 
pre individuálnu výstavbu sa-
mostatných rodinných domov. 
„Hliny” by mohli do Modry 
priniesť nový vietor v podobe 
rozrastajúceho sa prosperujú-
ceho a napredujúceho mesta. 
Na tohtoročnom júnovom za-
sadnutí MsZ bola v rámci bo-
du Verejné vypočutie polože-
ná poslancom a vedeniu mesta 

otázka, ako je to s Malými hli-
nami, keďže mesto doteraz pro-
stredníctvom periodika Mod-
ranské zvesti neinformovalo 
verejnosť o rozhodnutí úradu 
pre verejné obstarávanie vyda-
ného v apríli 2018. O čo teda 
ide? Podľa uvedeného rozhod-
nutia Mesto Modra pochybilo 
a porušilo Zákon o verejnom 
obstarávaní č. 343/2015. ako? 
Tým, že podľa úVO nedodrža-
lo postup zadávania zákaziek 
v zmysle tohto zákona, čo ma-
lo vplyv na výsledok VO. Pod-
ľa informácií, ktoré zazneli už 
na spomínanom júnovom MsZ 
ako krátka odpoveď na otázku 
občana, právnik mesta Modry 
JUDr. Peter Ondrus vysvetľu-
je: „Mesto Modra ako kontro-
lovaný subjekt sa s uvedeným 
rozhodnutím ÚVO nestotožni-
lo a preto ako legitímny pros-
triedok využil právo podať voči 
rozhodnutiu odvolanie. Aktuál-
ne sa nachádzame vo fáze súd-
neho konania, nakoľko rada 
ÚVO ako odvolací orgán odvo-
lanie mesta zamietla”. V odvo-
laní a rovnako v podaní na súd 
vysvetľujú právni zástupcovia 
mesta dôvody, pre ktoré trvajú 
na tvrdení, že mesto ako vyhla-
sovateľ obchodnej verejnej sú-

ťaže dodržal všetky zákonom 
stanovené náležitosti a to naj-
mä v tom, že sa riadil zákonný-
mi normami a tými sú v prípa-
de prevodu vlastníckeho práva 
k majetku mesta na iný sub-
jekt Zákon o obecnom zriadení 
a Zákon o majetku obcí. Mesto 
Modra, podľa vyjadrenia JUDr. 
Ondrusa, nezadávalo uchádza-
čom žiadnu zákazku, nakoľko 
návrh vízie „Hlín” vzišiel už 
z uskutočnenej verejnej súťaže 
a s touto víziou sa sedemčlen-
ná, mestským zastupiteľstvom 
vymenovaná komisia a samot-
né Mestské zastupiteľstvo mes-
ta Modry stotožnilo. 
Uzatvorená zmluva medzi Mod-
rou a atopsom nebola napadnu-
tá, plynie ďalej a tak sa Malé 
hliny postupne stanú miestom 
budúceho rozširovania Modry. 
O tom, či Mesto Modra konalo 
protiprávne a naozaj nedodrža-
lo zákon rozhodne súd, v kaž-
dom prípade je však už dnes 
možné konštatovať, že Okresná 
prokuratúra Pezinok obchodnú 
verejnú súťaž preskúmala a vy-
slovila záver, že táto bola riadne 
vyhlásená, prebehla v súlade so 
zákonom, vyhodnotenie súťaže 
bolo dané na vedomie mestské-
mu zastupiteľstvu, ktoré schvá-
lilo víťaza súťaže a schválilo 
uzatvorenie zmluvy s víťazom 
súťaže. (jk)

Výmena skúseností v rakúskom Purbachu
Vďaka cezhraničnému projektu EÚ NemoNet, ktorý spojil Mod-
ru s rakúskymi obcami Purbach a Jois si zástupcovia oboch kra-
jín mohli opäť vymeniť skúsenosti v rámci tzv. Know-how transfe-
ru. Takmer 30 účastníkov, vrátane starostov Richarda Hermanna, 
Hannesa Steuerera a zástupcu primátora Modry Mariána Gavor-
níka sa stretlo v Purbachu na exkurzii vedenej Arnom Cimadom. 

Biológ predstavil nielen náuč-
ný chodník a rôznorodú krajinu 
medzi úpätím álp a brehom Ne-
ziderského jazera, ale i vzácne 
biotopy.
DI Christina Zopf-Renner 
z Centra pre mobilitu Burgen-
land v zaujímavej prezentácii 
predstavila možnosti cestovného 
ruchu šetrnejšieho k životnému 
prostrediu. Návšteva infocentra 
spojená s ochutnávkou regionál-
nych produktov gurmánskeho 

regiónu Leithaberger Edelkir-
sche priniesla exkurz do regió-
nu vína a čerešní v prepojení na 
služby v cestovnom ruchu. Zá-
ver programu tvorila prehliadka 
historického pivničného okruhu. 
Projekt NemoNet je spoluprácou 
mesta Purbach a obce Jois v Ra-
kúsku a mesta Modra na Sloven-
sku. Je financovaný z programu 
Eú Interreg Slovensko - Ra-
kúsko. Cieľom NemoNet-u je 
spoločný rozvoj a zdokonaľova-

nie služieb integratívneho turiz-
mu kvality v regióne Nezider-
ského jazera a Modry. V regióne 
s citlivými prírodnými rezervá-
ciami je integratívny turizmus 
kvality považovaný za príležitosť 

na využitie prírodných a kultúr-
nych zdrojov pre cestovný ruch, 
pričom ich príliš nezaťažuje.

Miroslava KIŠOŇOVÁ,
Turistické informačné 

centrum
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Spojili sa komunity a vyhrnuli si spoločne rukávy
Z iniciatívy viacerých dobrovoľníkov sa ešte pred skončením 
školského roka stihlo urobiť množstvo práce v areáli základných 
škôl. Išlo o vyčistenie a následné natieranie rozsiahleho oplotenia.

Rukávy si vyhrnuli nielen do-
spelí, ale i mládež a i napriek 
unavujúcemu teplu dokáza-
li urobiť na dve etapy kusisko 
práce. Natierali malí aj veľkí, 
nechýbal pravidelný pitný re-
žim a možnosť oddýchnuť si 
v chládku pod improvizovaným 
prístreškom. Oplotenie našich 
škôl si po niekoľkých rokoch 
nový náter už zaslúžilo. Pove-
ternostné podmienky robia svo-
je a tak výsledkom spoločnej 
práce nebolo iba zadosťučine-
nie, ale aj dobrý pocit a nadvia-
zanie komunikácie medzi rôz-
nymi skupinami obyvateľov. 
Obnoviť oplotenie škôl sa po-
darilo vďaka deťom a pedagó-

gom základných škôl, ochot-
ným rodičom, školníkom zo 
ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanské-
ho, šikovným študentkám zo 
Strednej odbornej školy pe-
dagogickej, vychovávateľkám 
zo Spojenej školy v Mod-
re, klientom a zamestnancom 
n.o. Claudianum, členkám 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Modre, dobrovoľníkom 
z OZ Kamoši a zamestnancom 
mestského úradu. Komunitná 
aktivita bola realizovaná za 
výdatnej podpory pracovní-
kov Verejnoprospešných slu-
žieb Modry a vďaka riaditeľ-
kám všetkých spomínaných 
škôl. 

Spájanie komunít je dobrým 
krokom spoznať svojho suse-
da, kamaráta z inej triedy či ele-
gantnú dámu v rokoch. a ak je 

výsledkom kus dobre odvede-
nej a verejnoprospešnej práce, 
má to význam, cieľ je splnený.

(jk)

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

Odpad sa nevyparí
Hľadáme dobrovoľníkov na komunitné kompostovanie

Nadácia Revia ponúka modranským bytovkám 
riešenie na spracovanie bioodpadu. Zapojte sa 
a spoločne so susedmi zredukujte váš komunál-
ny odpad. Z analýzy vykonanej Inštitútom pre 
cirkulárnu ekonomiku vyplynulo, že kontajne-
ry na zmesový odpad v modranských bytov-

kách obsahujú až 35 % bioodpadu. Ide napríklad o zvyšky z ku-
chyne, ako šupky ovocia a zeleniny, papierové čajové vrecúška, 
chlieb a pečivo, nemastné papierové vreckovky a servítky, obaly 
z vajec, rolky z toaletného papiera, natrhaný kartón, komposto-
vateľný „bioplast“ či prírodniny zo záhradky. 

Veľa z nás má pocit, že práve tie-
to veci častokrát tvoria podstatnú 
časť smetného koša. Je to pravda, 
je ich viac ako tretina, ktorú by 
sme mohli veľmi ľahko zrecyk-
lovať. Navyše treba poznamenať, 
že ďalších 11% potravín biood-
padu ani nie je - mastné, mäsové 
či mliečne zvyšky. Plytvanie jed-
lom je v našich končinách, bohu-
žiaľ, veľmi bežné. ako teda zre-
dukovať túto časť komunálneho 
odpadu? Kompostovaním. 
Mesto Modra zatiaľ nemá vytvo-
renú infraštruktúru na odvoz bio-
odpadu z bytoviek tak, ako tomu 
je s hnedými nádobami pre rodin-
né domy. Preto s jeho spoluprá-
cou máme riešenie. Z grantovej 
výzvy Poľskej akadémie na roz-
voj filantropie zo zdrojov C.S. 
Mott Foundation, sme dostali fi-
nančné prostriedky na zakúpenie 
kompostových nádob pre jednot-
livé komunity, ktoré chceme po-
núknuť dobrovoľníkom v Modre. 
Hľadáme ľudí, ktorí majú záujem 
sprostredkovať túto možnosť 
okoliu, zapojiť svoju bytovku do 
kompostovania a koordinovať 
susedov. Okrem kompostovis-

ka nadácia Revia ponúka aj prís-
lušné školenie, ako sa o kompost 
správne a efektívne starať a čo 
z neho vyťažiť. 
Komunitné kompostovisko nie 
je až taká novinka. V Bratislave 
a po celom Slovensku je ich nie-
koľko desiatok. Vo svete je to dl-
horočná bežná prax. aké sú teda 
jeho výhody? ako sme spomenu-
li, pomáha redukovať zmiešaný 
odpad a teda aj znižovať poplatok 
za jeho vývoz, keďže na základe 
objemu odpadu mesto stanovuje 
ceny. Už na základnej škole nás 
učili, že kompost tvorí aj výživ-
nú zem, ktorú je možno použiť 
na pestovanie zeleniny, kvetov 
a iných rastlín v bytoch, na bal-
kónoch, či v záhradách. Navyše 
ho týmto spôsobom nemusíme 
nikde uskladňovať a vytvoríme 
tak funkčný a praktický kolobeh. 
Na záver, kompostovisko stimu-
luje komunitu, ktorá sa spoznáva, 
spolupracuje, vzdeláva, jednodu-
cho vytvára výbornú príležitosť 
na posilnenie susedských vzťa-
hov. 
Napíšte nám na revia@revia.sk 
a vytvorte skvelý spôsob spraco-
vania bioodpadu pre vás a vašich 
známych, či susedov. 

Lucia FINKOVÁ, 
za nadáciu ReviaFO

TO
: J

a
N

a
 K

U
C

H
TO

V
á

FO
TO

: Z
U

Za
N

a
 T

IC
H

á



6
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Smiem prosiť?
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických des-
tináciách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatské-
ho regiónu. Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom 
vznikol v spolupráci s dvoma národnými tanečnými telesami 
- Baletom SND a SĽUK-om. Zábery Sandry Benčičovej za-
chovávajú genius loci každej lokácie, niekde zobrazujú hra-
vosť, inde majestátnosť, jemnosť a v niektorých prípadoch 
silný kontrast prostredia a tanečnej pózy. 

Bašta 
Slobodné kráľovské mesto Mod-
ra chránilo v 17. storočí opevne-
nie. Stavali ho neuveriteľných 
36 rokov (1610-1646). Stavbu 
tvorili tri vstupné brány: Horná, 
Dolná a Viedenská spolu s dvo-
ma obrannými baštami - sever-
nou a južnou. Boli 
to valcovité štvor-
podlažné veže ale-
bo rotundy, ktoré 
sa týčili na najvyš-
ších miestach mest-
ských hradieb. 
Bašty slúžili ako 
kontrolné body ob-
ranného opevne-
nia. Bolo z nich 
vidieť široké oko-

lie aj prístupové cesty k bránam 
mesta. Z pôvodného opevnenia 
sa zachovali Horná brána - dnes 
sa v jej priestore konajú rôzne vý-
stavy a severná Bašta, v ktorej je 
Galéria Ignáca Bizmayera. Náj-
dete v nej reprezentatívny výber 
z diel tohto vrcholného predsta-

viteľa figurálnej keramickej tvor-
by na Slovensku. Bašta sa v roku 
2012 stala súčasťou Múzea slo-
venskej keramickej plastiky.

Zelený les
Na niektoré udalosti v našej his-
tórii nemôžeme nikdy zabud-
núť, aby sa nezopakovali. V do-
me s obchodom na Národnej 
ulici v Modre - Kráľovej žil do 
roku 1941 obchodník židovské-
ho pôvodu Jakub Grünwald. Po 
arizácii bola celá jeho rodina 
odvlečená a umučená v koncen-
tračných táboroch. Zo siedmich 
detí prežili len dve. Z ich domu 
sa vďaka iniciatíve modranských 
evanjelikov a práci dobrovoľní-
kov stalo pietne miesto Zelený 

les - odkaz dejín dnešku. Dnes sa 
tu pravidelne organizujú koncer-
ty židovskej hudby a výstavy pri 
príležitosti Dňa obetí holokaustu 
a rasového násilia. Stavba pozo-
stávajúca zo záhrady a priehľad-
nej oceľovej konštrukcie, po kto-
rej sa tahá mladý vinič ako znak 
židov, kresťanov a ich spoločné-
ho dedičstva bola nominovaná na 
cenu arch 2018.

Zuzana TICHÁ

Na fotografiách: Členovia 
SĽUK-u Veronika Príbulová 
a Tomáš Husár. Tanečný pár 
predstavil Orešanský kroj;
Andrej Szabo, prvý sólista Bale-
tu SND a Silvia Najdená, sólistka 
Baletu SND.
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Medveď v Malých Karpatoch
Začiatkom júla bol opakovane zaznamenaný pohyb medveďa 
hnedého na území Malých Karpát a to v lokalitách okolitých ob-
cí. Keďže v jednom z prípadov bolo štátnej polícii nahlásené, že 
občan videl takéto zviera v záhradkárskej oblasti v Častej, vy-
dalo Obvodné oddelenie Policajného zboru v Modre výzvu pre 
občanov k ostražitosti. Upovedomení boli starostovia a Mestská 
polícia v Modre. Každá obec informovala svojich občanov. 

Náčelník MsP Modra Stanislav 
Straka povedal: „Ak máte namie-
rené do lesa alebo jeho okolia, 
snažte sa byť predsa len o nie-
čo viac hlučnejší. Prosíme obča-
nov, aby boli pri prechádzke po-
zornejší a lepšie je, aby chodili 
po skupinkách, nie osamote. Je 
predpoklad, že môže ísť o rov-
nakého jedinca, ktorý bol videný 
pred časom v neďalekom Pezin-
ku a aj na Záhorí“. 
V súvislosti s nami zverejnenou 
výzvou na sociálnej sieti Face-
book sme požiadali o vyjadrenie 
odborníka, zástupcu Chránenej 
krajinnej oblasti (CHKO) Malé 
Karpaty Viktora Prachára: „Vý-

skyt medveďa hnedého (Ursus 
arctos) na území Malých Karpát 
možno považovať za prechodný. 
Na základe overených informácií 
(záber z fotopasce, meranie od-
tlačkov stôp) vieme vyhodnotiť, 
že ide o mladé jedince vo veku 
približne 2 - 4 roky. Medveď hne-
dý je neoddeliteľnou súčasťou 
aj Malých Karpát. Mladé jedin-
ce sú zväčša veľmi opatrné a in-
štinktívne sa vyhýbajú kontaktu 
s človekom. Malé Karpaty dis-
ponujú dostatočnými možnosťa-
mi prirodzených potravinových 
zdrojov v centrálnej časti poho-
ria, je však úplne prirodzené, že 
môže dôjsť k stretu s človekom, 

lebo pri putovaní za potravou 
musí prekonávať prekážky (cest-
né komunikácie, lesné cesty). 
Medvede sa cielene vyhýbajú 
miestam, kde je koncentrácia 
ľudských pachových stôp. V Ma-
lých Karpatoch reálne predpo-
kladáme výskyt 1 - 3 jedincov”, 
uviedol skúsený ochranár. a čo 
robiť ak sa skutočne stretneme 
s medveďom? 
Viktor Prachár radí: „V prípade 
stretu s medveďom netreba vyvo-
lávať paniku, pokiaľ identifikuje 
ľudský pach a začuje pohyb, ute-
čie ešte skôr ako ho človek zba-
dá. Ak človek medveďa prekvapí 
na neveľkú vzdialenosť a med-
veď ho nestihne identifikovať, 
častokrát sa medveď postaví na 
zadné končatiny a vetrí za úče-
lom identifikácie pachu. Áno, je 
dobré byť obozretnejší, ako to 
platí u ostatnej zveri či už pri di-
viakoch, vysokej alebo srnčej. 
V prípade zistenia výskytu (po-

bytové stopy, priame pozorova-
nie) je dobré kontaktovať Štát-
nu ochranu prírody (ŠOP) SR 
- príslušné kompetenčné praco-
visko, nakoľko ide o zákonom 
chráneného živočícha zák. NR 
SR o ochrane prírody a krajiny 
č. 543/2002 Z.z. Štátna ochra-
na prírody vyhodnotí, obhliad-
ne a preverí miesto výskytu. Po-
licajný zbor - príslušné obvodné 
oddelenia môžu vo veci výskytu 
chráneného živočícha konať, ak 
ich Štátna ochrana prírody SR 
osloví a požiada o súčinnosť ale-
bo v prípade už zisteného ohro-
zenia a zaznamenávaného úto-
ku”. (jk)

Kontakty: Správa CHKO Ma-
lé Karpaty, Štúrova 115, Mod-
ra: Mgr. Peter Puchala, PhD. - 
riaditeľ, peter.puchala@sopsr.
sk, +421 903 298 293, 033 
640 06 00
Mgr. Viktor Prachár - stráž-
ca, viktor.prachar@sopsr.sk, 
+421 903 298 294, 033 647 
40 02 
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Otvorené modranské záhrady
Začiatkom leta, 15. júna, otvorili znova po roku niekoľkí ma-
jitelia svoje súkromné záhrady v Modre. Široká verejnosť tak 
mohla spoznávať miesta bežne neprístupné a čerpať tu inšpirá-
cie. Sprístupnené boli aj záhrady ocenené certifikátom Prírodná 
záhrada od rakúskej ekologickej organizácie Natur im Garten, 
ako aj záhrady ocenené návštevníkmi v predchádzajúcich roč-
níkoch ako Najkrajšia záhrada roku 2015, 2016, 2017 a 2018. 

Otvorené boli záhrady v Mod-
re, Harmónii, Kráľovej, ale aj na 
Panskom chodníku a na Hlinách. 
Modranské podujatie sa každý 
rok pripája k celoeurópskemu Ví-
kendu otvorených parkov a zá-
hrad, ktoré má v západnej Európe 
tradíciu od roku 1993. autorom 
myšlienky sprístupňovať zaují-
mavé súkromné záhrady a verejné 
parky  na Slovensku je nezisková 

organizácia Národný Trust. Mod-
ranské združenie Otvorené záhra-
dy túto myšlienku každý rok rea-
lizuje v Modre. Témou 6. ročníka 
boli prírodné záhrady II. Každá 
zo záhrad a priľahlých priestorov 
bola osobitá, majitelia venujú ich 
starostlivosti veľa času a energie. 
a každá ponúkala inšpiráciu čo, 
ako a kde pestovať, ale aj inšpirá-
ciu ako vytvoriť ideálny priestor 

pre oddych a relaxáciu. V rámci 
celodenného podujatia sa každý 
návštevník so zakúpenou vstu-
penkou mohol zapojiť do súťaže 
o Najkrajšiu záhradu. Nechýbali 
príjemné stretnutia so známymi 
a rozhovory s majiteľmi záhrad, 
ktorí ponúkali domáce občerstve-
nie vlastnej výroby. V horúcom 
dni padlo takého osvieženie vhod. 
Zuzana Klučárová z OZ Otvo-
rené záhrady hodnotí podujatie: 
„Dňa otvorených modranských 
záhrad sa zúčastnila odborná 
ako aj laická verejnosť z celého 
Slovenska. Otvorených bolo17 
súkromných záhrad, poďakova-
nie patrí predovšetkým ich maji-
teľom. Program v záhradách bol 

obohatený o kváskovanie s Kat-
kou, ukážku orezu vzrastlého 
stromu certifikovaným arboris-
tom aj o prednášku o vermikom-
postovaní. Najkrajšou záhradou 
bola zvolená záhrada č. 11 na 
Dolnej ul. 27 v Modre - Záhra-
da s históriou (foto č. 3), maji-
telia obdržali plaketu (foto č. 2) 
a darček od OZ Otvorené záhra-
dy. Žrebovali sme aj návštevníka, 
ktorý získal občerstvenie v ka-
viarni Hollerung. Toto podujatie 
zastrešuje a propaguje Národný 
Trust n.o. v rámci Víkendu otvo-
rených parkov a záhrad. Finanč-
ne nás podporili Mesto Modra 
a Revia malokarpatská nadácia. 
Ďalšími podporovateľmi boli 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu, Coffee Ebenica, EkoGar-
ten s.r.o., AppDesign s.r.o.“ (jk)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Nová rozhľadňa má nomináciu
Medzi finalistami súťaže CE.ZA.AR o najlepšiu slovenskú ar-
chitektúru je aj naša nová rozhľadňa Alexandra Filípka na 
Veľkej Homoli. Medzinárodná porota vybrala 18 nominácií 
v šiestich kategóriách zo stovky prihlásených stavieb. Abso-
lútni víťazi jednotlivých kategórií a tiež špeciálna cena Patrón 
architektúry (za osobitný prínos v tejto oblasti) a Cena verej-
nosti budú vyhlásené počas slávnostného večera 10. októbra. 
Podujatie bude v priamom prenose vysielať RTVS. Rozhľad-
ňa Alexandra Filípka je nominovaná v kategórii „exteriér“.

CE.ZA.AR
Slovenská komora architek-
tov vyhlásila už 18. ročník pre-
stížneho ocenenia Ceny CE Za 
aR 2019. úlohou ocenenia je 
zdôrazňovať kultúrnu hodnotu 
architektonických diel, podpo-
rovať excelentnosť profesionál-

nych výkonov architektov, tiež 
kultivovať verejné povedomie 
o nutnosti rozvoja kvalitnej ar-
chitektúry, ako základného prin-
cípu zvyšovania kvality pros-
tredia vytváraného výstavbou. 
Slovenská komora architektov 
každoročne prezentuje nomi-

nované diela, ako najlepšie ar-
chitektonické diela s osobitným 
významom v jednotlivých ka-
tegóriách, ktoré si pre svoju ori-
ginalitu a výnimočnosť zaslúžia 
osobitnú pozornosť.

Rozhľadňa
Nová rozhľadňa alexandra Fi-
lípka dosahuje výšku 20,4 m, má 
6 poschodí a na jej vrchol sa do-
stanete po zdolaní 120 schodov. 
Z vrcholu uvidíte Malé Karpaty, 
ale tiež Podunajskú nížinu, Bie-
le Karpaty, Považský Inovec, 
Tribeč, Strážovské vrchy, Vtáč-
nik, Veľkú Fatru, Pohronský 
Inovec, Východné alpy v Ra-

kúsku, Pavlovské vrchy a Chři-
by na Morave. Vybudovaná je 
zo smrekovca opadavého a ako 
doplňujúci materiál je použitá 
oceľ. Ide o modernú stavbu, pri 
ktorej si môžete oddýchnuť pod 
prístreškom alebo pokračovať 
ďalej v turistike. Pri stavbe sme 
nadviazali na predchádzajúcu 
rozhľadňu, ktorá vznikla z ini-
ciatívy Modranského turistické-
ho spolku v r. 2001 a verejnosti 
slúžila takmer 16 rokov. Vybu-
dovať novú, bezpečnú rozhľad-
ňu sa podarilo vďaka finančným 
prostriedkom miest Modra a Pe-
zinok, Bratislavského samo-
správneho kraja i dobrovoľným 
darcom v rámci vyhlásenej ve-
rejnej zbierky. 

(red, zdroj: cezaar.tv)
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Požiadajte o župné dotácie 
Bratislavská župa do konca roka 
prerozdelí medzi obce a mestá 
na svojom území takmer 400 
000 eur. Tie si môžu podeliť buď 
samotné obce alebo nimi zriade-
né organizácie. O dotáciu sa dá 
požiadať do 31. 8. 2019 a žia-
dosti budú posudzované prie-
bežne. Projekty môžu byť už re-

alizované a žiadatelia tak môžu 
žiadať aj refundáciu. 
„Bratislavská župa prišla s uni-
kátnym projektom prerozdele-
nia dotácií priamo obciam na 
rozvoj verejnej či turistickej in-
fraštruktúry. Projekty v žiados-
tiach však môžu byť zamerané aj 
na rekonštrukciu či revitalizáciu 

verejných priestranstiev. V zá-
sade však o peniazoch pridele-
ných obciam nebude rozhodovať 
župa, ale samotní primátori či 
starostovia, pretože tí najlepšie 
vedia, čo obec potrebuje,“ zhr-
nul novinku v dotačnom systé-
me predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Juraj Droba. 

Jedným z povinne odovzdáva-
ných dokladov pri podávaní žia-
dosti je totiž súhlas obce, mes-
ta či mestskej časti s realizáciou 
projektu a jeho podpory z územ-
ných dotácií BSK. Maximálna 
podpora jedného projektu je 8 
000 eur a od žiadateľa sa nevy-
žaduje spolufinancovanie. 
Celé znenie výzvy nájdete na: 
www.bratislavskykraj.sk.

(bsk, red)

Nová strecha na modranskom kaštieli
Kaštieľ v Modre, ktorý bratislavská župa rekonštruuje od au-
gusta 2018, má za sebou najviditeľnejšiu zmenu. V polovici júna 
sa začal po častiach vymieňať krov strechy a na miestach, kde 
bola položená hydroizolácia a zrealizované latovanie, sa začala 
pokladať nová strešná krytina. Projekt rekonštrukcie zahŕňa 
nielen komplexnú obnovu kaštieľa, ale aj záhrady. Jej výsled-
kom bude moderné kultúrno-kreatívne centrum regiónu. 

„Región potrebuje priestory, 
ktoré sú spoločným miestom 
pre rôzne podujatia, vzdelá-
vacie či kultúrne aktivity, tak 
pre umelcov, žiakov, študen-
tov, členov cechov, vinárov, 
vinohradníkov, ako aj verej-
nosť. A ak podporujú lokálne 
kultúrne hodnoty, tradičné re-
meslá, produkty, gastronómiu, 
je to len ich ďalšia pridaná 
hodnota,“ vyjadril sa predse-
da BSK Juraj Droba. 
Na budove Malokarpatského 
osvetového strediska v Mod-
re a v historickej záhrade sa 
pred letnými prázdninami vy-
mieňal krov strechy a začalo 
sa s pokladaním novej. Pra-
cuje sa na spevnení vonkaj-
šieho nosného múru kaštieľa 

a realizujú sa stavby, ktoré sú 
súčasťou záhrady ako záhrad-
ný domček, sklad 
a skleník. V interiéri 
kaštieľa sa zase rea-
lizujú nové podlahy, 
vymieňajú sa poško-
dené stropy a muru-
jú sa nové priečky. 
Dôležitou súčas-
ťou rekonštrukcie 
kaštieľa a záhrady 
bolo odsúhlasenie 
profilácie okien, far-
by okien a farby fa-
sády kaštieľa Kraj-
ským pamiatkovým 
úradom. Keďže je 
kaštieľ od roku 1963 
Národnou kultúrnou 
pamiatkou, všetky 

zásahy je potrebné konzulto-
vať so zástupcami NPú. 
Ukončenie stavebných prác je 
naplánované na jeseň 2020. 
Z kaštieľa sa stane moderné 
kultúrno-kreatívne centrum 
regiónu s digitálno-dokumen-
tačným centrom aj študovňou 
a priestormi pre potreby vý-
stav a podujatí. 

Rekonštrukcia je projektom 
Heritage SK-aT, ktorý je spo-
lufinancovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja v rámci Programu 
spolupráce Interreg V-a Slo-
venská republika - Rakúsko. 
Celkový rozpočet je vo výške 
3 659 789,20 eur.
 (bsk, red)

Modranské projekty úspešné 
v občianskom rozpočte BSK
Oba modranské projekty, ktoré sa uchádzali o grant z parti-
cipatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 
boli podporené. 

„Renovácia lezeckej chatky 
v Modre” žiadateľa Kamoši, o. 
z. získala dotáciu v sume 2900 
€ na renováciu priestoru - lezec-
kej chatky v Modre na Piesku, 

kde sa stretávajú lezci, turisti, 
športovci, táborníci, ochranári 
a všetci priatelia prírody predo-
všetkým z oblasti Malých Kar-
pát už po niekoľko generácií. 

Cieľom projektu je oprava tej-
to chatky a to formou spoluprá-
ce dvoch občianskych združení 
pracujúcich s deťmi a mláde-
žou: o.z. Malé Karpaty Športo-
vý Klub a Kamoši o.z.
Druhým podporeným projek-
tom je „Ihrisko pre Modráčik“ 
žiadateľa Sabuž - Slovenská 

asociácia bývalých uršulín-
skych žiačok a žiakov, pobočka 
Modra” v sume 3500 €. Vďaka 
nej by mamičky z Materského 
centra Modráčik rady vybudo-
vali na komunitnom dvore zá-
zemie pre najmenších. Pomo-
cou grantu by chceli zaobstarať 
vhodné hracie prvky do uvede-
ného priestoru, kde sa stretáva-
jú rôzne komunity obyvateľov. 
Blahoželáme a poďakovanie 
patrí každému, kto za oba mod-
ranské projekty hlasoval. (red)
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Poznáte kandidáta na osobnosť kraja? Nominujte ho!
Príležitosť nominovať výnimočné osobnosti z Bratislavského 
kraja, ktoré prispeli k jeho spoločenskému a ekonomickému 
rozvoju a dobrej reprezentácii doma či v zahraničí, je tu aj 
tento rok. Ocenenia Samuela Zocha organizuje Bratislavský 
samosprávny kraj od roku 2003. Za ten čas ocenil už cez stov-
ku laureátov. Navrhnúť kandidáta na udelenie ocenenia mô-
žete aj vy a to do 31. augusta 2019.

„Ak poznáte vo svojom oko-
lí niekoho, koho považujete za 
výnimočného človeka alebo za 
človeka, ktorý významným spô-
sobom prispel k obohateniu 
nášho kraja a k jeho rozvoju 
v školstve, kultúre, športe, vo 
vede alebo v inej oblasti, ne-
váhajte a povedzte nám o ňom. 
Jednoducho navrhnite svojho 
naj kandidáta na ocenenie,“ 
vyzval predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Ju-
raj Droba. Bratislavský samo-

správny kraj každoročne na 
slávnostnom galavečere ude-
ľuje ocenenia v kategóriách 
Výročná cena Samuela Zocha, 
Čestné občianstvo BSK a Pa-
mätný list predsedu BSK. 

Výročná cena 
Samuela Zocha

Najvyšším ocenením Bratislav-
ského samosprávneho kraja je 
práve Výročná cena Samuela 
Zocha. Udeľuje sa fyzickým 
alebo právnickým osobám, 

ktoré sa významným spôsobom 
zaslúžili o spoločenský a eko-
nomický rozvoj kraja a života 
jeho občanov, obohatili ľudské 
poznanie, dosiahli vynikajúce 
výsledky v niektorej z ľudskej 
činnosti, svojou prácou a po-
stojmi prispeli k jeho reprezen-
tácii doma i v zahraničí. 

Historická 
osobnosť regiónu

V roku 2018 pribudla nová ka-
tegória Historická osobnosť re-
giónu. Ide o osobnosti, ktoré 
sa významným spôsobom za-
slúžili o rozvoj nášho regió-
nu, zvýšenie kvality života je-
ho občanov alebo ho úspešne 
reprezentujú. ako prvému ju 
župa in memoriam udelila slo-
venskému hudobnému sklada-

teľovi, pedagógovi a hudob-
nému teoretikovi Eugenovi 
Suchoňovi. 
Ocenenia Bratislavského sa-
mosprávneho kraja môžu byť 
udelené osobám, ako aj orga-
nizáciám. Návrhy na ocenenia 
môže podávať obyvateľ Bra-
tislavského kraja, občianske 
združenie či iná organizácia so 
sídlom v Bratislavskom kraji 
do 31. augusta 2019. Súčasťou 
nominácie musí byť aj súhlas 
nominovaného a jeho struč-
ný životopis alebo ekvivalent-
ný záznam aktivít a úspechov 
v prípade nominovanej orga-
nizácie. Prihlasovací formulár 
a bližšie informácie nájdete na 
https://bratislavskykraj.sk/oce-
nenia-samuela-zocha/

(bsk, red))

Modranskí hasiči
Z histórie Modry
Modra niekoľkokrát vyhorela. Vraví sa, že za veľa požiarov mohli hrnčiari, aj 
z tohto dôvodu boli prvými hasičmi členovia hrnčiarskeho cechu. Organizovaný 
hasičský spolok vznikol v roku 1882 a mal takmer 100 členov. Veliteľom hasič-
ského spolku bol v tomto období A. Famler, v medzivojnovom období okresný 
náčelník Karol Vanček. 

Hasiči boli rozdelení podľa toho, akú prá-
cu pri požiari vykonávali. Delili sa na vý-
konných členov, pracovnú skupinu ho-
rolezcov a záchranárov, hasiacu skupinu 
s hasičmi a pumpármi a poriadkovú sku-
pinu, udržiavajúcu poriadok a bezpečnosť 
na mieste požiaru. Prácou modranských 
hasičov nebolo iba hasenie požiarov, ale aj 
organizovanie a poriadková služba na zá-
bavách a ďalších spoločenských akciách. 

V medzivojnovom období slúžilo hasič-
ské auto napríklad aj ako sanitné vozidlo. 
Modranský hasičský zbor bol prestížnou 
organizáciou. To, že jeho členovia boli ši-
kovnými chlapmi dosvedčuje aj fakt, že 
niekoľkokrát stáli medzi víťazmi hasič-
ských pretekov. 
 Zuzana TICHÁ, MsÚ

a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ 
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Štajerská inšpirácia pre učiteľov 
z modranskej Vinárky
Učitelia sa potrebujú neustále vzdelávať, inšpirovať, mať 
kontakt s praxou i novinkami vo svojej oblasti, aby sa mohli 
zlepšovať a hodnotne pripravovať mladých ľudí pre ich bu-
dúce povolanie. Je potrebné otvoriť sa i skúsenostiam zo za-
hraničia, nasledovať vyspelejšie krajiny. Ich školstvo, kultú-
ru i ich hospodárstvo. My, učitelia zo Strednej odbornej školy 
vinársko - ovocinárskej, sme práve z tohto dôvodu navštívili 
rakúsku spolkovú krajinu Štajersko.

Počas dvojdňovej exkurzie za-
čiatkom júna sme sa inšpirova-
li vo výrobných podnikoch i v 
partnerskej vinársko - ovoci-
nárskej škole. Na svoje si pri-
šli učitelia ovocinárstva, vino-
hradníctva, agroturistiky, dejín 
vinohradníctva, regionálneho 
národopisu a kultúry i marke-
tingu, či ekonomiky.
Prvý deň sme začali prehliad-
kou firmy Kröpfl Obst v Seber-
sdorfe. Táto ovocinárska firma 
sa za 60 rokov rozvinula a sta-
la najväčším predajcom ovocia 
v Rakúsku. Majitelia spoločnos-
ti nás oboznámili s modernými 
technológiami, ktoré využívajú 
pri skladovaní a balení ovocia. 
Predstavili nám odrody jabĺk, 
ktoré ponúkajú pre domáci i za-
hraničný trh. Ďalšou zastávkou 
bolo mesto Riegersburg, kto-
ré nás oslovilo spojením mi-
nulosti i súčasnosti v turistic-
kých lákadlách. Jedinečný hrad 
Riegersburg, o ktorom sa prvá 
zmienka datuje z 12. storočia, je 
miestnou dominantou. Na túto 
pevnosť sa môžete dostať buď 
preskleným šikmým výťahom, 
alebo pešou turistikou cez se-
dem brán, dokonca odvážni ska-
lolezci sa môžu na hrad dostať 

aj s pomocou lezeckého výstro-
ja. Expozícia hradu i výklad his-
torika nás nadchli. Našou dru-
hou zástavkou v Riegersburgu 
bola výrobňa čokolády Zotter 
Schokoladen Manufaktur. Fir-
ma je známa nielen prémiovou 
kvalitou čokolády, ale i koncep-
tom Fair Trade, čiže férovým, 
spravodlivým obchodom. Deň 
sme ukončili prechádzkou po 
jablkovom sade a prehliadkou 
Mostschank Brunner v obci Ilz. 
Firma Brunner je najväčším šta-
jerským výrobcom jablkových 
muštov. Veľkou poctou pre nás 
bolo, že nás prišiel pozdraviť 
a privítať aj starosta obce Ilz pán 
Rupert Fleischhacker. Štajer-
ské „Buschenschank“ a „Most-
schank“ sú typickými agroturis-
tickými podnikmi ponúkajúcimi 

ubytovanie v spojení s prehliad-
kou vinárskych, či ovocinár-
skych podnikov a s ochutnáv-
kou štajerských špecialít, vín 
a muštov. Štajerské vinohrady 
a príroda, ktorá svojou atmosfé-
rou pripomína Toskánsko, pri-
lákajú do Štajerska, zeleného 
srdca Rakúska, veľké množstvo 
turistov. Mimochodom, zele-
né srdce je súčasť loga tejto ra-
kúskej spolkovej republiky. 
Druhý deň sme začali návštevou 
najdôležitejšieho miesta našej 
exkurzie. Štajerská vinársko - 
ovocinárska škola Fachschule 
für Obst- und weinbau v Sil-
berbergu otvorila svoje brány 
pre nás v sobotu 8. júna 2019. 
Školou nás sprevádzal pán ria-
diteľ Ing. anton Gumpl, ktorý 
nás oboznámil s históriou školy, 
jej postupným vývojom a pre-
viedol nás špičkovými priestor-
mi výučby, internátom i priľah-
lým areálom. Škola disponuje 
výborným technologickým vy-
bavením, po rekonštrukcii sa 
študenti vzdelávajú v špeciál-
nych učebniach zameraných na 
senzoriku a technológiu výro-
by vína, či destilátov. Štajerskí 
budúci vinári sú pripravovaní 
veľmi všestranne i čo sa týka 
mechanizácie a zručností v sta-
rostlivosti o poľnohospodárske 
stroje. 
úcta k tradíciám v kombiná-
cii s modernosťou je to, čo tú-
to školu napĺňa úspešnými ab-
solventmi. V upravenom areáli 
školy dominuje socha svätého 
Urbana, patróna vinohradní-

kov, nádherné rozárium i veľ-
mi pekné degustačné priestory. 
areál školy prechádza do roz-
ľahlého ovocného sadu a vino-
hradov. Veľmi pekne ďakujeme 
pánovi riaditeľovi Ing. antono-
vi Gumplovi za jeho čas, cen-
né informácie a veríme, že nás 
v budúcnosti bude spájať užšia 
spolupráca, z ktorej by mohli 
profitovať i študenti vinárstva 
a ovocinárstva z Modry. Na-
še spoznávanie Štajerska sme 
ukončili vo vinárstve Dreisieb-
ner v Sulztal an der weinstras-
se. Majitelia nás zaviedli do 
miestnych vinohradov, svojej 
pivnice a pohostili nás miestny-
mi špecialitami. 
Plní nadšenia, dojmov a inšpi-
rácie sme sa vrátili do našej mi-
lej modranskej Vinárky. Sme 
o poznanie bohatší, inšpirova-
ní a pripravení opäť sa posunúť 
o krok vpred. Vieme, že veľ-
ký potenciál majú i naše vino-
hradnícke oblasti. Mnohé z to-
ho, čo sme videli a zažili, sa 
budeme snažiť sprostredkovať 
našim študentom pri témach, 
ktoré môžeme o tieto postrehy 
obohatiť. Na navštevovaných 
miestach Štajerska sme i my 
predstavili produkciu našej 
školskej pivnice i smerovanie 
a víziu vzdelávania budúcich 
vinárov, vinohradníkov i ovo-
cinárov v Modre. Veľmi pekne 
ďakujeme pánovi Prof. Mag. 
Friedrichovi w. Sperlovi, ktorý 
pre nás ciele exkurzie napláno-
val a počas oboch dní nás spre-
vádzal. Ďakujeme i pani riadi-
teľke Ing. Monike Kisovej, že 
nám umožnila zúčastniť sa tejto 
poznávacej cesty.

Ľudmila NEMČEKOVÁ, 
za učiteľský kolektív

V Modre pribudli „Hry na chodníky“
V areáli základných škôl v Mod-
re sme vďaka podpore nadácie 
Revia, podpore Základnej ško-
ly Ľ. Štúra v Modre a Spoje-
nej škole Pezinok namaľovali 
pre deti skvelé hry na chodní-
ky. Chceme ich takto prirodze-
ne motivovať k pohybu a ukázať 
im nový priestor pre zoznamo-
vanie, huncútstva, zábavu aj sú-

ťaživosť. Veríme, že pomocou 
pokreslených chodníkov vzbu-
díme u nich záujem o hru a po-
hyb vonku a v neposlednom rade 
podporíme aj ich vlastnú kreati-
vitu, či už vo forme samotného 
kreslenia po nevyužitých plo-
chách alebo vytváraním nových 
pravidiel hier, o ktoré sa podelia 
so svojimi kamarátmi.

Celý projekt sme zavŕšili športo-
vým dňom pre deti, kde si deti 
mohli všetky hry vyskúšať. Ra-
di by sme poďakovali všetkým 
pedagógom aj deťom, ktorí nám 
pomáhali s prípravou celého 
projektu.

Jana HRNČIARIKOVÁ, 
Kamoši, o.z.
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ŠKD Slniečko baví deti aj v lete
Školský klub detí pri ZŠ Ľ. Štú-
ra pripravil prvý júlový týždeň 
pre deti pestrý program plný hier 
a zážitkov. Deti spoločne s vy-
chovávateľkami strávili prvé 
prázdninové dni na lesnej turis-
tickej vychádzke v Hobit farme 
pri Modre spojenej s opekačkou. 
V action Parku pri Bratislave 
zdolávali v lanovom centre pre-
kážky a zabávali sa na bungee 
trampolínach, obrej hojdačke či 
jazdením na segway-dvojkol-
kách. Milé i poučné bolo stretnu-
tie s oteckom nášho žiaka, s pá-
nom Tománkom, príslušníkom 

Policajného zboru a jeho cviče-
nými policajnými psami, ktoré 
pomáhajú pri vyhľadávaní drog 
i trhavín. V Mestečku povolaní 
deti zážitkovou formou pomocou 
rolových hier spoznávali a vy-
skúšali si rôzne druhy povolaní. 
Radosť v ich detských očkách 
bola v zábavnom detskom centre 
Buppi, kde sa hrali a aktívne rela-
xovali. Nakoniec sa deti vyšanti-
li na kúpalisku a po záverečnom 
rozdávaní darčekov a sladkostí 
si pozreli v kine animovanú roz-
právku Tajný život maznáčikov.

Mária SETNICKÁ

Čáry máry abrakadabra, nech sa stane tma!
Plná sála detí čarovala s paličkami z dielničky Ľusk-áčov, 
v kultúrnom dome zhaslo svetlo a začala sa rozprávka. Kúzlo 
9. ročníka Rozprávkovej Modry - festivalu bábkového divadla 
zafungovalo v celom mestečku. Historickú radnicu skrášľova-
li umelecké bábky z dielne Pilátovcov, v Kine Mier znela roz-
právková hudba a jednu komédiu si užili aj dospeláci.

Prvý letný deň vyšiel tentokrát 
na piatok a v radnici bolo odra-
zu rušno. Vernisáž výstavy ma-
rionetových bábok tu bola prvým 
programom Rozprávkovej Mod-
ry 2019, ktorý každoročne orga-
nizuje tím Modranskej Besedy. 
V sobotu sa v Batoláriu Féder Te-
áter spolu zahrali aj celkom malé 
deti a hneď po dobrom obede už 
vítal chytrého a odvážneho anje-
la Cyrifandla agáty Petrakovičo-
vej Šikulovej plný park divákov. 
Festival ďalej pokračoval v Kul-
túrnom dome, kde nás pred vet-
rom, dažďom ochránili dobrí 
ľudia z Kultúrneho centra Mod-
ra. Prišli skvelí bábkari z celého 

Slovenska, vyhrávali Bratia ko-
čovníci aj flašinet Ivana Gont-
ka. V perinkách v Rozprávkove 
sa dobre odpočívalo, lebo Patrí-
cia Jarjabková, Zuzka Polonská 
a Pán Mrkvička presne vedia 
akú rozprávku na pútavé čítanie 
si vybrať. Dielne Tatiany Šulíko-
vej U Modrušky a OZ Ľusk boli 
výnimočné a veľkolepé, zaplnili 
celú malú sálu aj foayer. Voňala 
káva aj čokoláda z Mlsnej Em-
my a burgre a palacinky z Pe-
kelného Bistra Kinečko chuti-
li fantasticky. Hela Horváthová 
z Folly ponúkala tie najkrajšie 
detské knižky a mali sme aj stá-
nok s maňuškami C-a-T. Večery 
s výbornou komédiou Túlavého 
divadla a nadupanou filmovou 
prednáškou Petra Konečného 
patrili dospelým. a to ešte nebol 
vôbec koniec.
Počas posledného školského týž-
dňa, vo vôni modranskej zmrz-
liny a blížiacich sa prázdnin na-
vštívilo komentované výstavy 
marionet animare Silva takmer 
200 detí zo základných a mater-
ských škôl, ktoré si s nadšením 
aj vyskúšali vodenie bábok. Ve-
ríme, že 10. ročník Rozprávkovej 
Modry bude aj vďaka vám, mi-

lí naši návštevníci opäť čarovný. 
Čáry máry abrakadabra, nech sa 
stane radosť!

Partneri Rozprávkovej Modry 
2019
Projekt z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia. 
Podujatie finančne podporili 
Bratislavský samosprávny kraj 
a Mesto Modra. Podujatie fi-

nančne podporili Oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu Malé 
Karpaty a Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR. Partneri poduja-
tia: Kultúrne centrum Modra, OZ 
Ľusk, Média Modra, s.r.o., TV 
Pezinok, Folly - knihy a kreatív-
ne potreby, Bistro Kinečko, Mls-
ná Emma, portál Sdeťmi.com, 
OZ My ženy, PermaVia, PHO, 
Skautský zbor Fénix. (mb)
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Modra Art
Slovenský a nemecký evanjelický kostol
Vedeli ste, že Modra patrila medzi prvé mestá, kde si mohli stavať evan-
jelici kostoly? Po šopronskom sneme v roku 1681 pôsobilo na území 
Uhorska iba 18 artikulárnych zborov, k jedným z nich patrila aj Modra. 

Evanjelici mohli mať verejné služby Božie 
iba v týchto artikulárnych zboroch. Na zák-
lade rozhodnutia šopronského snemu získa-
li evanjelickí Slováci a Nemci právo posta-
viť si vlastné chrámy za hradbami mesta na 
Dolnom predmestí. Evanjelici začali stavať 
kostoly až po roku 1692. Keďže v blízkom 
okolí nestál žiaden iný artikulárny chrám, 
na služby Božie chodilo množstvo evanje-
likov aj zo vzdialeného okolia. Dodnes je 
známy povestný „luteránsky chodníček,“ 
cesta smerujúca z Veľkých Levár, hora-
mi až do Modry, ktorou kráčali evanjelici 
každú nedeľu a na sviatky. Veriaci vyráža-

li do Modry takmer v noci, 
aby stihli ranné služby Božie, 
cestou si spievali, modlili sa 
a často aj zbierali huby.
Prvé evanjelické kostoly bo-
li veľmi jednoduché, hlavným 
stavebným materiálom bolo 
drevo, preto stavby ľahko pod-
ľahli požiarom. Oba chrámy 
takto zničil veľký požiar v ro-
ku 1733 a v roku 1825, kedy 
dokonca vyhorelo celé mesto. Nové kostoly 
dostali svoju podobu až v druhej polovici 19. 
storočia.

Zuzana TICHÁ, MsÚ 
a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 

ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ
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Fotospomienka na Huncokárske slávnosti

Nemonet ist ein gemeinsames EU-Projekt der slowakischen Stadt Modra und der burgenländischen Gemeinden Jois und Purbach.
Nemonet je spoločný Eú-projekt medzi slovenským mestom Modra a burgenlandskými obcami Jois a Purbach.
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List z lágra
Bolo to v čase, keď od konca vojny uplynuli už 2 roky, 22. má-
ja 1947. Niekoľko rodín drevorubačov z Piesku sa nachádzalo 
v zúfalej situácii, keď sa ocitli v deportačnom lágri v Nová-
koch. Z ich prostredia uprostred lesov boli vytrhnutí na zákla-
de Benešových dekrétov o kolektívnej vine. Dva roky predtým, 
krátko po vojne, 17. mája 1945 boli spolu s ostatnými rodinami 
nemecky hovoriacich drevorubačov odsunutí do zberného tá-
bora v Grinave. Odtiaľ boli celé rodiny presúvané do rôznych 
cieľov, niektorých vyviezli do Nemecka, niektorých do pracov-
ného tábora v Kopčanoch, niektorých do lágra v Novákoch. 

List
V lágri v Novákoch sa ocitli ro-
diny alojza aschenschwandtne-
ra (nar. 1881), Ferdinanda Kerna 
(nar. 1887) a alžbety Jurišovej 
(nar. 1901). V ťažkom období, 
keď sa ich rodiny už dva roky 
potĺkali po lágroch a z pod-
mienok, aké si vieme len ťaž-
ko predstaviť, napísala pani 
alžbeta Jurišová horárovi Já-
novi Odlerovi tento list (na 
obrázku):
Váž. pán Odler! V mene nás 
všetkých tuna Vás srdečne 
pozdravujeme. Na vedomie 
Vám dávame že sa tuna tá-
bore rozpúšťajú na práce. 
Idú celé rodiny von. Týmto 
by sme Vás zdvorile žiada-
ly, keď by sme môhly ist zas 
nazpäť. Každý by bol radšej, 
keby zase môhol pracovať 
kde pracoval. Týmto by sme 
Vás zdvorile žiadaly a prosily 

keď by ste odtelefonovali alebo 
napísaly alebo iným sposobom 
oznamily, aby sme sa vedely 
orientovať. Poneváč, dlho by to 
nesmelo trvať, lebo nás zadelia 
inde. Ešte raz Vás srdečne pro-

síme a žiadame keby Ste môhly 
našej prosbe vyhovieť.
S pozdravom alžbeta Jurišová, 
alois aschenschwandtner, Fer-
dinand Kern.
Na zadnej strane obálky je napí-
sané: Odos. a. Jurišová Sústre-
dovací tábor, Novaky, Barak 5. 
izb. 17., okr. Prievidza.
Na liste je zaujímavé najmä to, 
akým pokojným tónom, s akou 
slušnosťou a s akou pokorou 
bol napísaný. Títo ľudia mali pl-
né právo na zúfalstvo až hysté-
riu. Je tam cítiť najmä ohromná 
túžba vrátiť sa domov, do lesov 
na Piesku, odkiaľ ich vytrhli na-
priek tomu, že nič zlé neurobili. 

Návrat do domova
Na Piesku bola v tom čase si-
tuácia súvisiaca s ťažbou dre-
va veľmi zlá, takmer všetkých 
vyviezli a nemal kto pracovať. 
Niektorým rodinám (kde boli 
zmiešané manželstvá) sa síce 
medzitým podarilo vrátiť do-
mov, no stále bol nedostatok 
lesných robotníkov. Keď sa 
tento list dostal do rúk horára 
Jána Odlera, udalosti nabrali 
rýchly spád. Pán Odler požia-
dal miestnych drevorubačov, 
ktorí tam ešte zostali, aby ku 
každému menu, ktorým bol 
list podpísaný dali svoj podpis. 
Týmto podpisom sa za tie ro-
diny zaručujú. Tak sa za rodinu 
Jurišovú zaručil pán Herchl, za 

rodinu aschenschwandtnerovú 
sa zaručil anton Graus a za rodi-
nu Kernovú sa zaručil pán Hrnčír. 
Následne po krátkom čase, kedy 
prebehlo úradné vybavovanie, sa 
tieto rodiny šťastne vrátili domov 
na Piesok. I keď niektoré ich pô-
vodné príbytky boli medzičasom 
obývané novými nájomníkmi, 
toto bol pre navrátilcov len malý 
problém. Ich skutočným domo-
vom bol les. Mesto im pridelilo 
bývanie vo voľných bytoch a do-
moch, ktoré ešte boli na Piesku 
neobývané. Pán horár Ján Odler 
ich svojim prístupom k ich žia-
dosti zachránil od vyvezenia do 
vojnou spustošeného Nemecka.

Poďakovanie
Ďakujem pánovi Felixovi Odle-
rovi, synovi horára Jána Odlera 
za poskytnutie materiálov z je-
ho rodinného archívu. 

Prosba
Chceli by sme poprosiť toho, 
kto odlomil drevené tabuľky 
z troch krížov na hroboch na-
šich predkov, aby také veci už 
viac nerobil. Nie je to od neho 
pekné. Okrem toho, že zničil 
tabuľky zo starého agátového 
dreva, na ktorých boli špeciál-
nou technológiou nanesené fo-
tografie našich predkov, poško-
dil aj drevené kríže.

Ján GRAUS, predseda OZ 
Potomkovia Huncokárov

Stretnutie potomkov HuncokárovStretnutie potomkov Huncokárov
V sobotu 20. júla sa na Zocho-
vej chate - Piesku konalo jedi-
nečné stretnutie žijúcich potom-
kov Huncokárov, ktoré pripravilo 
OZ Potomkovia Huncokárov. Na 
stretnutí aktívne vystúpili roz-

právaním príbehov svojich rodín 
Prof. Ladislav Paule (potomok 
rodu aschenchwandtner), Hubert 
Hrnčír - bývalý horár (potomok 
rodu Kern), alžbeta Mihalovičová 
(potomok rodu Hirner), Vincent 

Graus ako žijúci svedok drama-
tických udalostí na konci vojny, 
hovoril aj o tom, ako cez ich dom 
preletela delová guľa. Nechýbala 
ani Irenka Herchlová (potomok 
rodu Juriš), ktorá sa roky príklad-
ne stará sa o tunajšiu kaplnku Sv. 
Magdalény. (red, gra)

Na fotografiách: Rastislav Ši-
poš, husľový virtuóz (potomok 
rodu Gajdl) hrá na huslich z r. 
1732;
Pán Dobrovodský (potomok 
Gschil) a pani Mihalovičová 
(potomok Hirner)FO
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Ľudia z Modry, 14. časť 

Bigbiťák Štefan 
„Frankie“ Horváth (62)

Keď niekedy zájdete na zmrzlinu k Fa-
mlerovi a budete počuť blues, zastavte sa 
vedľa - v galérii willi Bay na kus reči. 
Frankie v nej vystavuje obrazy starobylej 
Modry, starožitné bábiky, cínových voja-
čikov a ďalšie klenoty zo zbierky svojho 
už zosnulého švagra, po ktorom galériu 
pomenoval. „Toto je môj svet, galéria je 
moja obývačka. Všetkých, čo prídu rád 
privítam - sú mojimi hosťami.“ Originá-
ly vo svojej galérii nepredáva, ak sa nie-
komu niečo páči, dá mu vyhotoviť repro-
dukciu. Rodák z dedinky Nový Život žil 
dlhé roky v Bratislave, prevádzkoval blu-
esový klub na Kominárskej ulici, ktorý 
založili členovia skupiny Hartus v roku 
1987. Na jeho pódiu sa vystriedali via-
ceré československé aj zahraničné blue-

sové skupiny. Popularita klubu bola taká, 
že o ňom napokon televízia natočila aj 
dokument.
„Mám rád starožitnosti, hru na gitare, 
blues, jazz. Chodili sme často do PKO 
na jazzové dni, ktoré organizoval Peter 
Lipa. Tu v Modre sme sa zas schádzali 
v Kača bare - všetci čundráci a hipisáci,“ 
spomína na staré časy. „Modra by mala 
zostať tak ako je. Má svoje čaro. Najrad-
šej mám svoju galériu - bez nej by som tu 
asi nebol, ale zas chutí mi aj tunajšie do-
máce vínko, čapované zo suda.“
Frankie pochádza z desiatich súrodencov. 
Hovorí štyrmi jazykmi a vo svojom živo-
te už robil všetko - údržbára, inštalatéra, 
maliara, obkladača, murára. „Všetko čo 
som chcel, mám. Mne toto stačí, už nech-
cem nič, som spokojný. Už mám všetko za 
sebou, chcem kľud.“ Zuzana TICHÁ FO
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Neúnavný turista a značkár 
Milan Ružek oslavuje 90-tku!
Pozná ho iste takmer každý z nás. Stretnete ho najčastejšie v horách alebo 
na niektorom kultúrno-spoločenskom podujatí v Modre. Skôr narodený, 
mimoriadne vitálny pán, zväčša v turistických topánkach a oblečení, s plec-
niakom na ramenách. Milan Ružek, rodák z Modry Kráľovej, dlhoročný 
turista a značkár. V mladosti sa rád vzdelával v zemepise a kreslil si mapy. 
Vždy chcel cestovať a spoznávať nové miesta doma i v zahraničí. Dnes sa 
dožíva prekrásneho životného jubilea - 90 rokov! 

Milan Ružek svoj život spojil s prírodou 
a lesom. Miloval prechádzky Harmóniou. 
Je dlhoročným značkárom, tvorcom turis-
tických máp, bol členom redakcie Krásy 
Slovenska, pracovníkom Slovenského roz-
hlasu a otcom myšlienky výstavby turistic-
kej rozhľadne na Veľkej Homoli. Od Mi-
lana by sme sa mnohí mohli učiť k láske 
a úcte k prírode. Pozná azda každý strom 
u nás v lesoch a ak má možnosti, vždy rád 
spozná miesta, kde ešte za svoj dlhý a plod-
ný život nestihol byť. Milan získal mnoho 
významných ocenení, medailí a uznaní, 
ktoré si všetky úprimne váži. Onoho času 
bol v relácii Slovenského rozhlasu kole-
gom redaktorom označený ako jeden z naj-
lepších znalcov Slovenska. Turistickému 
značeniu sa venoval viac než šesťdesiat 
rokov a navštívil nespočetne veľa miest 
a krajín sveta a naše Slovensko má „pre-
lezené“ niekoľkokrát. Milan bol právom 
označovaný za „otca“ predošlej turistickej 

rozhľadne na Veľkej Homoli. Dob-
rovoľníckej práci spoločne s mno-
hými ďalšími dobrovoľníkmi veno-
val stovky hodín svojho času a aj 
svoje srdce. Svojimi rozprávaniami 
a skúsenosťami spája ľudí v deba-
tách. Nie je azda jediná vinárska 
akcia, na ktorej by sa nezúčastnil. 
Rád víno ochutnáva, rád podporu-
je našich vinárov, absolvuje s nimi 
priateľské vinárske zájazdy a rád sa 
stretáva s ľuďmi. 
Milý pán Ružek, dovoľte, aby sme 
Vám v mene našej dlhoročnej re-
daktorskej spolupráce a zároveň 
v mene Mesta Modry a všetkých 
jej obyvateľov úprimne zablaho-
želali k Vášmu krásnemu sviatku. 90 ro-
kov života je úctyhodný čas, ktorý ste 
Vy osobne dokázali stráviť plnohodnot-
ne, s tým, že za Vami ostávajú odkazy pre 
nás, pre ďalšie generácie. Pán Milan Ru-

žek, prajeme Vám najmä veľa zdravia, ži-
votného elánu a príjemných chvíľ vo vami 
milovanej prírode. a nezabudnite na svoje 
krédo: pohyb, humor a pohár vína denne!

Jana KUCHTOVÁ

Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom 
mieste v ich rodnom meste. V každom čísle nový príbeh a nové 
miesto. Fotoseriál vznikol v spolupráci s talentovanou Modrankou 
Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modranom.
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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 našich srd-
ciach si stále s nami. S hlbokým zármutkom sme si pri-
pomenuli dňa 11. júla 9. výročie, čo nás navždy opustila 
naša mamička, babička a prababička Mária Belicová. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spo-
mínajú deti Stanislav, Elenka, Jozef, Majka, Ľubomír s rodinami.

Spomíname
Dňa 29. 7. uplynul rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, syn, brat, švagor, zať a pria-
teľ Ing. Ivan Dudo. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína rodina.

Spomienka
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si! Ten, kto Ťa mal 
rád, nezabudol! Dňa 15. 7. 2019 uplynulo 25 ro-
kov, čo tragicky zahynul vo veku 44 rokov manžel 
a otec Ján Nižnan. S láskou spomína manželka, sy-
novia Daniel a Juraj, dcéra Marcelka a aj vnúčatá, 

ktoré on nemal možnosť spoznať. 

Poďakovanie
„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud 
vzal.” Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové da-
ry na poslednej rozlúčke s našim milovaným Petrom 
Dudom, ktorý nás náhle opustil 17. júna 2019. Syn 

Peter a Matúš s rodinami a brat Jozef s rodinou.

Tel.: 0948 628 579  www.malehliny.sk

POZEMKY UŽ
V PREDAJI

Riadková inzercia
 z Klasická masáž - Michal Bednarovský, Vajanského 1, Modra.

 Tel.: 0915 977 517

Uzávierka MZ
augustová redakčná uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 
14. augusta 2019 do 12.00 hod. (red)

Internet

od4€
mesačne

Internet +TV

od6€mesačne

s archívom

WIFI ROUTER ZADARMO INŠTALÁCIA OD 0€

Kvalitný DOMÁCI INTERNET 
Digitálna HD TELEVÍZA

Stabilný INTERNET 
až do 30Mb/s
Rýchly servis a dohľadová
služba
Až do 109 TV staníc
aj v HD kvalite + TV archív
Najmodernejšie technológie
a zariadenia

objavte svet bez obmedzení...

ZAŽITE NOVÝ SVET DIGITÁLNEJZÁBAVY
 

Stratil sa: pomôžte informáciou!
Obrátili sa na nás zúfalí majitelia 
s prosbou o pomoc. Pred niekoľ-
kými dňami sa im stratil bytový, 
kastrovaný kocúrik menom Dy-
gerček. Je biely s výrazne šedým 
sfarbením (nie čierne) a mohutný. 
Je veľmi plachý, nezvyknutý na 
ľudí a autá. Môže sa niekde skrý-
vať. Stratil sa v lokalite sídliska 
Leopoldov (Komenského ulica) 
a bol niekoľkokrát videný v pri-
ľahlých záhradách. Majitelia ho 
denne hľadajú. Plagáty s fotogra-
fiou, popisom a kontaktom sú roz-
miestnené na mnohých miestach 
v Modre. ak by ste kocúrika videli 

alebo máte akékoľvek informácie 
o ňom, kontaktujte majiteľov na 
tel. číslach: 0907 157 216 a 0903 
263 604. Ďakujeme. (red)
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Stretnutie prvých absolventov Gymnázia v Modre 
V júni tohto roku uplynulo 60 rokov odvtedy, ako 42 študen-
tov ukončilo svoje štúdium na Gymnáziu v Modre. Prví absol-
venti maturovali v roku 1959 na Jedenásťročnej strednej škole 
v Modre - tak sa volalo dnešné modranské gymnázium. Boli to 
prvé skúšky dospelosti pre študentov, ale aj pre školu, ktorá spo-
lu so študentmi začala písať históriu gymnaziálneho stredného 
stupňa vzdelávania mladých ľudí z Modry a z blízkeho okolia. 

K maturitným skúškam študen-
tov pripravovali takí vynikajúci 
pedagógovia, ako boli napríklad 
Ján Bachan, Jozef Závodský, Me-
tod Vančo, Michal Holigán, Ha-
nula a mnohí ďalší. Školu viedol 

ako riaditeľ Viliam Capek. Tried-
nou učiteľkou prvým absolven-
tom, ktorých bolo neúrekom, šty-
ridsaťdva, bola profesorka Vierka 
Smatušíková. Po úspešných ma-
turitách mnohí išli študovať na 
vysoké školy a viacerí z nich do 
dnešného dňa so zanietením vy-
konávajú svoje profesie. Sú to 
napríklad MUDr. Ivan Buran, 
známy neurológ a pedagóg v Bra-
tislave, MUDr. anna Haviarová, 
rod. Nováková, ktorá stále vedie 
vychýrenú internú ambulanciu 

v Bratislave. Dá sa povedať, že 
Ernest Svrček so svojimi slávny-
mi kolážami dosiahol úspechy aj 
v zahraničí. Uznávanými odbor-
níkmi boli napríklad aj Ing. arch. 
Viera Rommerová, rodená Van-

čová, Ing. Oľga Ifčicová, rodená 
Hornáčková, pracovala v ekonó-
mii a Ing. František Mach, ktorý 
je ešte i dnes aktívny v Modre, 
ako novinár, propagátor vidieckej 
turistiky a zakladateľ Združenia 
Malokarpatská vínna cesta. Pripo-
menúť treba i absolventov Stanka 
Jelínka, Ľuda a Vierku Sládeko-
vých, ktorí pôsobili ako kvalitní 
učitelia mimo Modry. No a jedna 
z týchto absolventov Libuška Mu-
silová, rodená Šimková, odviedla 
kus záslužnej práce v Modre, kde 

veľa rokov učila deti obyvateľov 
mesta. Pracovné úspechy uvede-
ných, ale aj ďalších absolventov 
modranského gymnázia svedčia 
o tom, že táto škola dala svojim 
žiakom dobrý základ na to, aby 
sa z nich stali kvalitní odborníci 
v rôznych odboroch.
Dňa 15. júna 2019 sa uskutočni-
lo pomaturitné stretnutie prvých 
absolventov modranského gym-
názia. Žiaľ, už sa ho nemohol zú-
častniť ani jeden z ich profesorov, 
pretože už nie sú medzi nami. aj 

z radov ich spolužiakov už 
pätnásti odišli tam, skade 
nieto návratu... Preto prvá 
spomienka tohto stretnutia 
patrila všetkým tým, ktorí 
už spia svoj večný spánok. 
Potom prišiel čas na spo-
mienky. Spomínalo sa na 
spoločnú mladosť strávenú 
tri roky (toľko trvalo vtedaj-
šie gymnaziálne štúdium) 
v škole, ktorá ich pripravo-
vala na ich dospelácky ži-
vot. Spomínali na nezabud-
nuteľné a krásne študentské 
časy, na svojich milých uči-

teľov, na ich snahu naučiť nás čo 
najviac, ale aj na ich dobrý vzťah 
a lásku k nám. S uspokojením a i 
s istou hrdosťou sme konštatova-
li, že naša škola - dnešné Gymná-
zium Karola Štúra v Modre, ešte 
stále vzdeláva mládež a rok čo rok 
pripravuje maturantov na ďalšie 
odborné vzdelanie. Gymnázium 
za svojej existencie vychovalo 
stovky maturantov, ktorí zastáva-
jú významné funkcie v rôznych 
sférach našej spoločnosti. Preto 
vedeniu školy i učiteľskému zbo-

ru my jeho prví absolventi želáme 
ešte veľa štúdiachtivých študen-
tov a kvalitných pedagógov. Le-
bo vzdelaná mládež je nádejou 
každého mesta i celého spoločen-
ského zriadenia. a vedeniu mesta 
Modry želáme, aby sa im podari-
lo udržať taký dobrý stav školstva 
ako doteraz, ak nie ešte lepší. Dob-
rú starostlivosť o školstvo obyva-
telia mesta vnímajú. Lebo ak sú 
v meste školy, s nimi je mesto viac 
životaschopné a mladé.

Náš život nebol márny...
Uplynulo už šesťdesiat rokov,
čas bežal sťa divoký potok,
z mladých dievčat a chlapcov
čas vyformoval starenky 
a starcov,
nenávratne mladosť odišla -
omladinu staroba neobišla...
Šesťdesiat rokov je čas dlhý,
na tele i duši zanechal stopy,
tvár pokryli vrásky hlboké,
telo zostalo akési mľandravé,
nepravidelne klope srdiečko -
tempo žitia poľavilo máličko...
Šesťdesiat rokov už uplynulo,
keď po maturite sa hľadalo,
aby sme boli svetu prospešní,
v žití svojom i úspešní,
život nám dal slastí veľa -
vždy sme však robili ako bolo tre-
ba...
Tak - užili sme si dobré i zlé,
bola láska i chvíle trpké,
úspechy striedali omyly,
bývali sme rozjarení i nevrlí,
no voňali sme človečinou,
duša naša napriek veku -
zostáva večne mladou...

Kvetoslava BALÁŽOVÁ, 
rod. KRIŽANOVÁ

Olinka Pavúková
(*29. 7. 1944 - †26. 4. 2016)
29. júla sme si pripomenuli ne-
dožitých 75 rokov PhDr. Oľgy 
Pavúkovej, bývalej riaditeľky 
Múzea Ľudovíta Štúra. Skoro 
celý život venovala práci v mú-
zeu, po revolúcii 1989 sa stala 
političkou, poslankyňou Fede-
rálneho zhromaždenia ČSFR 
v rokoch 1990 - 1992. Bola 
jednou z tých, ktorí sa zaslú-

žili o vznik 
samostatnej 
S l o v e n s k e j 
r e p u b l i k y. 
Pedagogička, 
h i s t o r i č k a , 
múzejníčka, politička, publi-
cistka, neúnavná propagátorka 
života a diela Ľudovíta Štúra. 
Stála za vznikom Galérie ná-

rodného umelca Ignáca 
Bizmayera spolu s Ing. 
Jaroslavom Hájičkom, 
riaditeľom Hradu Červe-
ný Kameň. 
Práca v múzeu ju napĺňa-
la a preto posledné roky 
ťažko niesla svoje od-
volanie a presťahovanie 
múzea do inej budovy. 

S láskou pripravovala kultúr-
ne podujatia, v múzeu sa stre-
távala intelektuálna i umelec-
ká elita. Nezabudnuteľné sú 

Olinkine každoročné múzejné 
zájazdy - Po stopách zatyka-
čom stíhaného Ľudovíta Štúra, 
Po stopách spisovnej slovenči-
ny, či Po habánskych dvoroch 
s národným umelcom Ignácom 
Bizmayerom, kde sa pri umel-
cových narodeninách nazbierali 
aj tri autobusy s veselou partiou 
keramikárov z Modry a okolia. 
S Olinkou nám bolo v Modre 
dobre. Nezabudneme...

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
neter - za Múzeum Ľ. Štúra
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Čo ukrýva júlová tajnička?

Nemecký evanjelický kostol
Chrám nemeckého evanjelic-
kého zboru bol vystavaný v ro-
koch 1833-1834 na mieste svoj-
ho predchodcu postaveného v r. 

1696 - 1715. V roku 1866 bol 
čiastočne prestavaný a fasády 
získali neoklasicistický ráz. (1. 
tajnička) a ukončuje ju malá ve-

žička so strieškou a latinským 
krížom na vrchole. Vnútorný 
priestor je trojloďový so sväty-
ňou. Zaujímavá je aj empora, 
obiehajúca pozdĺž všetkých šty-
roch stien a ktorá člení priestor 
na dve etáže. Na zadnej empo-
re je umiestnený organ. Tento 

chrám dnes slúži v určitom ob-
dobí aj ako kostol, v minulosti 
ako aj (2. tajnička), podnes sa tu 
konajú výstavy, koncerty a (3. 
tajnička). aj tento chrám je kul-
túrnou pamiatkou. 

F. CVENGROŠ, autor 
krížovky a sprievodného textu

paroháč

lebo

Okr. vol.
komisia

Iljušin
(skr.)
argón
(zn.)

ukaz.
zámeno

hora

vodná
rastlina
citosl.
údivu

Nová
Guinea
up-down
(skr.)

2
ešte

Šimon
(dom.)
skrápaj
kvapkami

títo,
po rusky
býv. slov.
rozh.stan.

Olympia
(dom.)

zlúčeniny
dusíka

démonicky
zvodná
žena

fialová

zaria-
denie
na

mletie
český
spevák

kráčať obraz,
po rusky

staro-
grécky
epos

3

holmium
(zn.)

časť
roka

dejstvá
doska

šľahá

teraz

manželkin
otec

sídlo
v USA
Júlia
(dom.)

výnos
pápeža

ďakujem,
po

nemecky

rozruch,
trma-vrma

švajčiar.
rieka

fučanie,
dychčanie

odmeňuj
platom

opojné

irídium
(zn.)

kód rum.
meny
meno
Krotáka

pevne
uzavreté
spoloč.poobíjaj

1

situácia,
stav

zlí

manžel
Šehe-
rezády

český
výrobca
nábytku

dať
dolu

Autor :
František
Cvengroš

rotačné
teleso
vajcov.
tvaru

štát
v USA

vyža-
rovala
teplo

poučka možno,
približne

EČV okr.
Martin trhlinaprijmi

(liek)
rádium
(zn.)

nápoveď:
ARNE,
ORIN,
OVOID

abvolt
(skr.)

piškó-
tový

zákusok

deň
v týždni

117,60 €
66 €

42 €

16 €

198 €
33,60 €
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Modranské turistky na Islande
Island - krajina vulkánov, gejzírov, vodopádov, trollov a elfov. 
Najmladšia pevnina na svete žije živlami. Reykjavik, najsever-
nejšie hlavné mesto sveta. Rozhodnutie ísť na Island sa zrodilo 
v jednu januárovú sobotu na potulkách po turistických chod-
níčkoch v Malých Karpatoch. Na pretrase boli letné dovolenky.

„Ja by som išla na Island, ale 
nemám s kým“ hovorí priateľka 
turistka. „Vážne? Ja o tom roz-
mýšľam už celý rok“ odpove-
dám. Po krátkej úvahe bolo roz-
hodnuté. Koncom júna sme po 
štvorhodinovom lete z Viedne 
pristáli v Keflavíku. Prvý dojem 
nebol najlepší - z nášho mikro-
busu sme pozorovali len široké, 
smutné, lávové polia. V duchu 
sme si predstavovali, ako vzni-
kali. Na Islande je 35 aktívnych 
vulkánov, dávajú o sebe vedieť 
takmer na každom kroku. Na 
mnohých miestach stúpa para, 
buble to ako v kotli, je to naozaj 
ostrov „živý živlami“. ako sa 
dozvedáme od našej sprievod-
kyne, v roku 1793 vychrlila sop-
ka lávu, ktorá pokryla plochu 
600 km2. Napriek nehostinnému 
prostrediu uchytila sa tu drob-
ná vegetácia napr. Dryádka ose-
mlupienková a Trávnička, kto-
rá rastie aj u nás, ale je omnoho 
mohutnejšia. Na Islande nie sú 
stromy, povytínali ich ešte pô-
vodní obyvatelia - Vikingovia 
a použili na stavbu obydlí a na 
kúrenie. Preto je tam vysoká 
erózia pôdy. Čiastočne ju elimi-
nuje nádherná, modrá Lupina al-
pínska, ktorá je hlavne na severe 
ostrova naozaj v hojnom množ-
stve. Na Islande je množstvo 
vodopádov - malých, väčších, 
širokých a mohutných, zvislých 

- s krištálovo čistou vodou alebo 
so zakalenou, ako biela káva. 
Pri jednej ceste od vodopádu 
sme zažili milé stretnutie. „aha, 
Slováci“ zaznelo. Mali sme ob-
lečené klubové modré tričká 
s nápisom „Modranský turis-
tický spolok“. S mladými ľuď-
mi zo Slovenska aj z ČR sme 
sa stretli na viacerých miestach. 
Boli tam na brigáde alebo tam 
už dlhšie pracovali. Na Islande 
sa im páči.
Typický obrázok z Islandu, to 
sú pasúce sa ovce a kone. Ov-
ce sú vonku celý rok, nikto ich 
nestráži, nedojí, nestrihá. až na 
jeseň ich farmári na koni zháňa-
jú z pasienkov a triedia v špeci-
álnych triedičkách. Z vlny pletú 
pekné svetre s typickou nórskou 
vzorkou. Islandské kone by 
pravdepodobne v inej krajine 
zaradili medzi poníkov. Sú niž-
šieho vzrastu, prispôsobené ex-
trémnym podmienkam počasia. 
Island zakázal dovoz koní do 
krajiny ešte v r. 982, takže tieto 
dnešné zvieratá vyzerajú rovna-
ko ako za čias Vikingov.
Najsilnejší zážitok máme z Ča-
rodejných hôr. Holé, oblé, ale 
pomerne vysoké kopce rôznych 
pestrých farieb - od svetlej si-
vej, cez oceľovú, ružovo oran-
žovú až po hnedú. Vulkanickú 
činnosť bolo badať všade okolo 
- zápach síry, bublanie, syčanie 

pary. Keďže v tom čase drobno 
pršalo, oranžová hlina sa lepila 
na turistické topánky, ktoré mali 
zrazu o kilogram viac. Drevené 
schodíky uľahčovali postup po 
kopcoch, inak by bola prehliad-
ka životu nebezpečná.
Geotermálne polia sú na Islan-
de na viacerých miestach. Pre 
pohyb turistov sú všade ohrani-
čené chodníky. aj keď je na Is-
lande veľa pustatiny, nie je mys-
liteľné, aby ste napr. autom zašli 
mimo vyznačenej, alebo parko-
viska. Pokuty za porušenie sú 
vysoké. V posledný deň sme sa 
okúpali vo vodách legendárnej 
Modrej lagúny, kde sme dosta-
li aj hydratačnú masku na tvár 
a pohár sektu.
Za osem dní sme obišli takmer 
celý Island, najazdili 2100 km 
a denne nachodili priemerne 15 
km. Okrem spomínaných zážit-
kov - pozorovali sme veľryby, 

videli veľký trvalý ľadovec, boli 
sme na mieste, kde sa lámu dve 
tektonické dosky, stáli sme jed-
nou nohou na európskej a dru-
hou na severo-americkej, plavili 
sa na obojživelnej lodi v ľadov-
covej lagúne, boli sme na pláži, 
kde bol piesok úplne čierny, za-
žili sme teploty od plus štyroch 
stupňov po 15, kúpali sa v prí-
rodných termálnych prameňoch, 
ochutnali výbornú jahňaciu po-
lievku a miestne špeciality z rýb 
a prezreli sme si aj hlavné mesto 
- Reykjavík. Všetci Islanďania, 
aj ten najvzdialenejší farmár, 
ovláda anglický jazyk. 
a na záver ešte jeden postreh 
- nikde, naozaj nikde na celom 
Islande sme nevideli na zemi 
jeden jediný ohorok, žuvačku 
alebo papier. O plastoch ani ne-
hovoriac.
Taký bol Island - očarujúci, úch-
vatný, ale aj záhadný a nenapo-
dobiteľný.

Veronika GAVORNÍKOVÁ, 
Modranský turistický spolok

Naši seniori úspešní na krajských 
hrách v Malackách
Za horúceho slnečného poča-
sia sa 1. júla uskutočnil v Ma-
lackách x. ročník Krajských 
športových hier seniorov Jed-
noty dôchodcov Slovenska. 
Hier sa zúčastnilo 98 preteká-
rov, nominovaných okresný-
mi organizáciami JDS BSK. 

Okres Pezinok reprezentovalo 
12 pretekárov, medzi ktorými 
boli aj štyria členovia našej 
ZO JDS: Oľga Falátová, Vla-
dimír Kliman, Vladimír Koš-
nár a Dušan Kozák.
Spolu reprezentovali svo-
je mesto a svoju organizáciu 

a podarilo sa im získať päť 
medailí pre okresné družstvo.
l. miesto získali: Oľga Faláto-
vá v hode valčekom do diaľ-
ky v K II (do 75 r.), Vladimír 
Kliman vo vrhu guľou v K III 
(nad 75 r.), Vladimír Košnár 
v behu na 100 m v K II (do 

75 r.) a 3. miesto Vladimír 
Kliman v stolnom tenise K III 
(nad 75 r.) a v streľbe zo vzdu-
chovky K III (nad 75 r.)
Za úspešnú reprezentáciu všet-
kým ďakujeme a blahoželáme 
k dosiahnutým umiestneniam. 
Všetkým prajeme veľa zdra-
via, aby ešte dlho mohli špor-
tovať a reprezentovať mesto 
Modra a ZO JDS Modra.

Vladimír KOŠNÁR 
za výbor ZO JDS

FO
TO

: a
R

C
H

íV
 a

U
TO

R
K

y



19
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t

Petangový turnaj seniorov
aktívna skupina našich mod-
ranských seniorov združených 
v Jednote dôchodcov Sloven-
ska, pobočka Modra si zahrala 
začiatkom leta na vynovenom 
štadióniku na volejbalovom ih-
risku turnaj jednotlivcov v pe-
tangu. Priateľského športového 

zápolenia sa zúčastnilo 11 žien 
a 10 mužov. Hrávalo sa vždy 
v pondelok, stredu a vo štvrtok. 
Počas septembra odohrajú odve-
tu a v októbri sa chystajú už na 
okresnú ligu. 
Výsledky turnaja v Modre:
1. Š. Mrázová 10 9 1 18b.

2. Mária Hýllová 10 7 3 14b.
3. anna Filipová 10 7 3 14b.

1. František Mráz 9 8 1 16b.
2. Dušan Kozák 9 6 3 12b.
3. Ľubo Šebo 9 6 3 12b.
4. Vincenc Mráz 9 6 3 12b.

Plánované odvetné septembro-
vé zápasy rozhodnú o celkovom 
víťazovi. „Prispeli sme aj no-
vou hrou Molkky, ktorá zaujala 
a možno bude aj ďalší turnaj, 
aby sme my seniori mali dosta-
tok pohybu a aby sme tak trávi-
li príjemné chvíle a stretnutia“, 
hovorí Vincenc Mráz z JDS Slo-
venska v Modre.
 (red, mrá)

Mládežnícky futbal v Modre zožal ďalší úspech
Modranskí futbaloví mládežníci sa tento rok opäť činili. 
Mužstvo mladších žiakov vyhralo svoju súťaž „1. trieda 
mladší žiaci Bratislava - vidiek“. Skupinu A tvorili mužstvá 
z okresu Malacky a skupinu B mužstvá z okresu Pezinok. 
Modrania vyhrali svoju skupinu s obrovským 16 bodovým 
náskokom, pričom ozdobou tímu bola hlavne defenzíva, 
keď počas sezóny dostalo iba 19 gólov. 

Pre porovnanie, v poradí druhý 
tím, PŠC Pezinok B dostal 
41 gólov. Finále sa odohralo 
11. júna v Malinove a súpe-
rom Modranov boli rovesníci 
z tímu OŠK Láb. Dramatické 
stretnutie sa po bezgólovom 
prvom polčase skončilo víťaz-
stvom Modry 1:0, keď o osu-
de finálového duelu rozhodol 
Denis Kintler z pokutového 
kopu. Po minuloročnom tri-
umfe mužstiev mladších žia-
kov a prípravky dosiahol teda 
modranský mládežnícky futbal 
ďalší úspech. Podstatnú časť 
mužstva pritom tvorili minu-
loroční prípravkári. Skúsenejší 
hráči ako Šimon Held, Nico-
las Pachinger, Jakub Vyskočil 
v priebehu sezóny pravidel-
ne nastupovali aj za mužstvo 
starších žiakov, pričom vekovo 
stále patria do mladšej kategó-
rie. „Chlapcov, ktorí nastupo-
vali aj za starších žiakov, sme 
využívali hlavne v zápasoch 
proti silnejším súperom. Prvo-
radým cieľom bolo tímové chá-
panie futbalu, čo sa stále snaží-
me vštepovať aj hráčom. To sa 
odzrkadlilo aj tým, že s výkon-
nostne slabšími súpermi dosta-
li priestor hráči a hráčky, kto-
rí mali v ťažších stretnutiach 
menšiu minutáž. Tento úspech 
je úspechom celého tímu. Je 
to výsledok dlhodobej práce 
s mládežou. Asi 8 hrá spolu už 

5 rokov“, prezradil René Féder 
- prezident FC Slovan Modra 
a súčasne tréner mužstva, kto-
rý ho viedol v jesennej časti se-
zóny. „V októbri minulého ro-
ku som mal autonehodu a môj 
zdravotný stav mi neumožňo-
val, aby som mužstvo ďalej vie-
dol. Kormidla sa teda chopil 
môj dovtedajší asistent Boris 
Urbanec. Boris spolu s Micha-
lom Kintlerom mužstvo úspeš-
ne viedli počas zvyšku sezó-
ny a ja som na ich požiadanie 
spolu s nimi na lavičke pôsobil 
až vo finálovom stretnutí proti 
Lábu“ dodal René Féder. 
O úspech, ktorý priaznivcom 
modranského futbalu urobil 

radosť sa postarali títo hrá-
či a hráčky: Šimon Urbanec, 
Samuel Varga, adem Useini, 
Dávid Useini, Lukáš Tichý, 
Jakub Vyskočil, Denis Kint-
ler, Nikola Tešovičová, Juraj 
Nemčovič, Nicolas Pachinger, 
Jakub Richter, Veronika Vrško-

vá, Šimon Held, Peter Bartek 
a adam Jurčík. Na jeseň hral aj 
Martin Kulifaj, ktorý bol na jar 
dlhodobo zranený, ale taktiež 
sa pričinil o tento úspech.
René Féder nám prezradil, 
ako chce vedenie futbalového 
klubu zúročiť dobré výsled-
ky, ktoré modranská futbalo-
vá mládež dosahuje. „Našim 
dlhodobým cieľom je, aby sa 
mužstvo starších žiakov pobi-
lo o postup do 2. ligy. S tímom 
veľmi dobre už niekoľko sezón 
pracuje Maroš Urbanovský 
(ktorému v súčasnosti pomá-
hajú Miroslav Graus a Ján Ho-
ráček, pozn. red.). Do mužstva 
starších žiakov prechádzajú 

chlapci, ktorí v tejto kategórii 
hrali už v tejto sezóne. Taktiež 
plánujeme so súhlasom rodi-
čov nasadzovať ďalších mlad-
ších žiakov do zápasov starších 
žiakov, ako napr. Šimon Urba-
nec, Adam Jurčík, Denis Kint-
ler a Martin Kulifaj, keď bude 

zdravý. Budú získavať potreb-
né skúsenosti už v mladšom ve-
ku a budú lepšie pripravení na 
prechod do vyššej kategórie. 
Väčšina hráčov, ktorí tento rok 
vyhrali súťaž mladších žiakov, 
môžu aj v nasledujúcej sezóne 
hrať v tejto kategórii. O to viac 
si víťazstvo v súťaži vážime, 
lebo sme ho dosiahli s vekovo 
mladším mužstvom. Taktiež je 
tu reálny predpoklad, že tento 
úspech môžeme zopakovať aj 
o rok“. 
Nám zostáva veriť, že opti-
mistické prognózy šéfa mod-
ranského futbalu sa naplnia 
a vytýčené ciele sa futbalistom 
podaria dosiahnuť. (r)
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Permoník znova v Pezinku
Do Pezinka sa po ročnej pre-
stávke opäť vracia tradičné 
kultúrne podujatie - Pezin-
ský Permoník. Prijmite srdeč-
né pozvanie organizátorov na 
dni plné objavovania na 23. 
ročníku Malokarpatskej výsta-
vy a burzy minerálov, fosílií 
a drahých kameňov. Pre náv-
števníkov je priprave-
ný bohatý sprievodný 
program ako tradičné 
ryžovanie zlata, hudob-
ný program, fascinujúce 
výstavy, ohňová show, 
pútavé prednášky, diva-
dielka, kreatívne diel-
ničky a súťaže pre naj-
menších. ak hľadáte 
tip na príjemne prežitý 
víkend, určite nevyne-
chajte Permoníka, kde 
si každý nájde niečo 
pre seba. V tomto ro-
ku na našom podujatí 
privítame významného 
hosťa, slovenského as-
trofyzika Norberta wer-

nera, s ktorým sa budete môcť 
stretnúť v sobotu na jeho pred-
náške na tému - Uvidieť nevi-
diteľné, kde sa dozviete o čier-
nych dierach, tmavej hmote 
i kozmickej pavučine. 
Pezinský Permoník bude 9 - 
11. augusta v Kultúrnom dome 
v Pezinku. (r)

Rybári z Meremy
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného býva-
nia Merema z Modry sa 27. júna zúčastnil 15. ročníka Medzi-
národných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod 
názvom „Zlatá rybka“. Rybárske preteky už 15 rokov orga-
nizuje Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom 
sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, 
na ktoré sú za Bratislavský samosprávny kraj každoročne 
pozvaní naši vášniví rybári z Meremy. 

Podujatia sa zúčastnilo osem za-
riadení zo Slovenska (reprezen-
tujúce jednotlivé samosprávne 
kraje) a dve hosťovské druž-
stvá - priatelia z Čiech a Ma-
ďarska. Slávnostným výstrelom 
odštartoval preteky predseda 
odbornej poroty, ktorý po ce-
lý čas súťaže, spolu s porotou 
zloženou z členov miestneho 
rybárskeho zväzu, dohliadal 
na dodržiavanie stanovených 
pravidiel a správnosť výsled-
kov. Spestrením celého podu-
jatia boli už tradične aj vojaci 
zo Ženijného práporu v Seredi, 
ktorí pomáhajú s organizáciou 

aj programom. Súťažné unifi-
kované družstvo tvorilo šesť 
členov. Víťazom sa stalo druž-
stvo s ulovenou rybou najväčšej 
hmotnosti (zástupcovia z DSS 
Méta Martin, 9,6 kg rybou), 
druhé miesto patrilo družstvu 
s najväčším počtom ulovených 
rýb (rybári z CSS Kostolná-Zá-
riečie) a tretie miesto bolo pre 
družstvo s druhým najväčším 
počtom ulovených rýb (DSS 
Pastuchov). Rybári z Meremy 
sa umiestnili s úlovkom 29 rýb 
a kaprom dlhým 68 cm a vážia-
cim 5,40 kg na peknom štvrtom 
mieste. (gaš)

DOBROTY  
NA GRIL IBA 

Z MÄSA
           štavnaté mäsko, 

   klobásky, ryby,  
špekáčiky, ovčí syr na gril 

TEŠÍME SA NA VÁS NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK
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Zohra - perzská bohyňa hudby v Modre
Nestáva sa príliš často, že by sa vás hudba dotýkala tak bez-
prostredne. A vôbec nemusí ísť o dokonalú inštrumentáciu ale-
bo bravúrnu technickú zdatnosť. Niekedy ide aj o posolstvo. 
Ide o význam toho, čo robíte a prečo to robíte. Ako povedal Dr. 
Ahmad Sarmast (zakladateľ orchestra Zohra a školy National 
Institute of Music v Kábule) „Hudbu vnímam ako silu, prostred-
níctvom ktorej chceme ľuďom v Afganistane a po celom svete 
otvárať srdcia. A zdôrazňovať tak potrebu ľudských a občian-
skych práv, rodovej rovnosti a rovností šancí a príležitostí”. 

My si ani nevieme predstaviť 
aké to je, keby naše dcéry chce-
li študovať hudbu a hrať na hu-
dobný nástroj a nemohli by ro-
biť to, čo milujú. Snívať o tom, 
že raz budú koncertovať na tých 
najprestížnejších pódiách sveta. 
Byť slobodný v tom, čo chce-
me robiť, čo milujeme a čo nás 
napĺňa je darom a my v slobod-
ných krajinách na to často zabú-
dame. Sloboda nie je samozrej-
mosť... Ďakujeme Modra! Boli 
ste úžasné publikum. Prejavili 
ste veľkú solidaritu s dievčata-
mi a rešpekt voči kultúre, ktorá 

je pre nás možno vzdialená, ale 
v mnohom aj veľmi inšpiratívna. 
Ďakujeme za váš neutíchajúci 
aplauz a dievčatá ako aj umelec-
kí vedúci súboru vám zo srdca 
ďakujú, za vrúcne privítanie. 
Nebol to pre nich jednoduchý 
koncert. Museli sme riešiť veľa 
problémov, aby orchester vystú-
pil kompletný. Spoločnými sila-
mi s festivalom Pohoda sme to 
nakoniec zvládli a verím, že sme 
pre vás pripravili jedinečný záži-
tok. Naša práca je aj o tom priná-
šať pre vás podujatia, ktoré roz-
širujú obzory. Je aj o tolerancii, 

rešpekte a dialógu medzi kultú-
rami. Verím, že s orchestrom Zo-
hra sa nám to opäť podarilo. Dr. 
ahmad Sarmast ma požiadal, 
aby som vám v jeho mene ako aj 
v mene celého orchestra ešte raz 
poďakoval za nádhernú atmosfé-
ru, ktorú ste v Modre vytvorili. 
Určite bude pre orchester patriť 
medzi tie nezabudnuteľné. Le-
bo hudba rovná sa sloboda. Veľ-

mi pekne ďakujeme Festivalu 
Pohoda za príležitosť a pomoc, 
ECaV v Modre za poskytnutie 
priestorov a starostlivosť, ZUŠ 
v Modre za zapožičanie nástroja, 
kolegom z KC za nasadenie a v 
neposlednom rade všetkým vám, 
ktorí ste prišli a vyjadrili podpo-
ru mladým hudobníčkam. 

Ján SKLENÁR, 
dramaturg KC Modra

Mesto Modra a spoločnosť  Wertheim
Vás pozývajú na koncert

Nedeľa 8. septembra 2019 o 1900 h
Nemecký evanjelický a. v. kostol v Modre

Vstupné dobrovoľné
Finančný výťažok bude použitý
na obnovu priestorov kostola

Thank you
God for ... 

Detský rozhlasový zbor 
a

Celeste  Buckingham
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Čítanie vám pristane
Chalani z Divadla ZkuFraVon - herci Andrej Šoltés a Miloš Kusenda odporúčajú 
čitateľom modranskej knižnice prečítať si knihu o Pinocchiovi a jeho dobrodruž-
stvách. Keďže existuje množstvo spracovaní príbehov tejto rozprávkovej postavy, 
ich odporúčanie nás odkazuje práve na pôvodné dielo, ktoré vzniklo v roku 1881.

„Odporúčame prečítať si hlavne originál 
od Carla Collodiho, ktorý je naozaj hrubý. 
Príbehy o najznámejšej drevenej bábke 
odporúčame pre rodičov aj deti. Pretože 
každý si tam nájde svoje. Dospelí inšpirá-
cie ako sa majú správať k deťom a ako sa 
kedysi rodičia správali k deťom. Aj každé 
dieťa rozličného veku, pretože Pinocchio 
rastie, možno od troch rokov až po pät-

násť rokov a zároveň s dobrodružstvami, 
ktoré zažíva zmúdrie a stáva sa ozajstným 
chlapcom.“
Lucia Korená, herečka Nového divadla 
Nitra, držiteľka prestížneho divadelného 
ocenenia Dosky 2017 za najlepší ženský 
herecký výkon za úlohu anny Frankovej 
v divadelnom predstavení Denník an-
ny Frankovej. Lucia odporúča čitateľom 

modranskej knižni-
ce Gabriela Garcíu 
Márqueza, držiteľa 
Nobelovej ceny za 
literatúru.
„Prečo som si vybra-
la práve Gabriela 
Garcíu Márqueza? 
Vybrala som si kon-
krétne Lásku v ča-
se cholery, ale mys-
lím si, že prečítať 
si treba úplne všet-
ky jeho knižky. Je to 
nádherná literatúra. 
Kto nečítal Márque-

za, tak nemôže zomrieť. Jeho knihy sa mi 
pripomínajú v každodenných situáciách, 
pretože kopírujú život. Skrývajú múdrosť 
a talent od boha. Jednoducho spisovateľ, 
ktorého nemôžete vynechať.“
Kampaň z verejných zdrojov finančne 
podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu. Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre

Hudba Modre aj v štýle swingového organu
Na štrnástom ročníku medzinárodného festivalu jazzu a ko-
mornej hudby vystúpia okrem renomovaných domácich inter-
pretov aj vynikajúci hostia zo zahraničia. Hudba Modre 2019 
sa uskutoční od 16. do 18. augusta. Zažijete štyri festivalové 
koncerty počas troch letných dní. 

Budete mať možnosť vypočuť 
si vynikajúci orchester Fats Jazz 
Band a hudbu z čias prvej repub-
liky, obohatenú o swingový or-
gan, na ktorom sa predstaví La-
dislav Fančovič. Malý koncert 
veľkých nádejí, tak znie progra-
mová ponuka žiakov a pedagó-
gov ZUŠ v Modre. Na festivale 
sa predstaví aj Česko-Slovenské 
cellové kvarteto, ktoré vzniklo 
v roku 2018 pri príležitosti 100. 
výročia založenia Českosloven-
skej republiky. Hosťom Berge-
rovho tria bude tentoraz exce-
lentný francúzsky saxofonista 
Philippe Portejoie. Okrem hud-
by si v diskusii s adamom Her-
zegom pripomenieme aj Uči-

teľský ústav v Modre. Všetky 
koncerty sa aj tento rok konajú 
v Nemeckom evanjelickom kos-
tole na Dolnej ul.1. Vstupné je 

dobrovoľné. Hudba Modre nao-
zaj pristane! Príďte sa presved-
čiť aj vy.

Program 
Piatok 16. 8. 2019 
18:00 Učiteľský ústav v Mod-
re - diskusia, uvádza: adam 
Herceg, miesto: Záhrada evan-
jelickej fary (Štúrova 1, Modra)

20:00 Fats Jazz Band, hudba 
prvej republiky & swingový or-
gan

Sobota 17. 8. 2019 
17:00 Malý koncert veľkých 
nádejí, účinkujú žiaci a pedagó-
govia Základnej umeleckej ško-
ly v Modre a hostia
19:00 Czech-Slovak-Cello-
-Quartet, Jiří Hanousek (ČR), 
aleš Kaspřík (ČR), Eugen Pro-
chác (SR), Ján Slávik (SR)

Nedeľa 18. 8. 2019 
19:00 Bergerovo trio a Philip-
pe Portejoie (F)
Hlavným organizátorom je 
Hudba Modre, o. z. a KC Mod-
ra, spoluorganizátori ECaV 
v Modre, ZUŠ Modra, Mesto 
Modra. Projekt z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia, hlavný partner 
podujatia. Ján SKLENÁR 
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Modranské Vinobranie 2019 bude opäť rozmanité
Prípravy oberačkových slávností, ktoré sa budú konať 27. 
- 29. septembra 2019, sú v plnom prúde. Hudobnú drama-
turgiu sme aj tento rok zostavili tak, aby potešila fanúšikov 
všetkých vekových kategórií. Veríme, že zo širokej palety 
a žánrovej pestrosti si vyberie naozaj každý.

Počas troch festivalových dní 
bude na hlavnom pódiu, v Ko-
munitnej záhrade ako aj vo Vino-
hradníckom dvore znieť folklór, 
populárna hudba, rap, alternatív-
ny rock, rusínske ľudové piesne, 
elektronická hudba, ale aj zboro-
vý spev a koncert určený predo-
všetkým deťom. 

Piatok
Piatkový program bude patriť 
aj domácim kapelám alebo ka-
pelám zo širšieho okolia. Našou 
prioritou je prezentovať to dob-
ré čo sa v regióne urodí. Okrem 
stálice na domácej hudobnej scé-
ne, kapely Bukasový masív sa 
predstavia aj Karpatskí Pastieri, 
ktorí len pred pár mesiacmi, po 
dlhšej odmlke, vydali svoj nový 
album. Kapela The youniver-
se a raper Gleb zaujmú dozaista 
mladšie publikum svojou nástoj-
čivou a údernejšou muzikou. 

Sobota
Sobotný program bude venova-
ný širšiemu publiku. Okrem náš-

ho reprezentatívneho detského 
folklórneho súboru Magdalén-
ka sa návštevníkom predstaví aj 
Rusín Čendeš Orchestra, ktorý 
sa špecializuje na akustickú fú-
ziu rusínskej, balkánskej a róm-
skej hudby. Vystúpi aj populárne 
Slniečko alebo ak chcete Punto 
Rybacé hlavy s textami v pieš-
ťanskom nárečí. Hudobným vr-
cholom Modranského vinobrania 
2019 bude dozaista vystúpenie 
kapely IMT Smile, ktorú netreba 
obzvlášť predstavovať. Veď kto 
by nepoznal hity ako Hej Soko-
ly!, Opri sa o mňa, Nedá sa ujsť 
alebo Ľudia nie sú zlí a mnohé 
ďalšie. Záver sobotného progra-
mu bude patriť Tata Bojs, jednej 
z najpopulárnej-
ších pražských 
kapiel, ktorá len 
nedávno oslá-
vila svoje 30-te 
výročie vzniku. 
Pre tancachti-
vých sme pripra-
vili aj diskotéku, 
ktorou nás bude 

sprevádzať populárny DJ Carlo 
z Fun rádia. Komunitná záhrada 
na Štúrovej ul. 59 bude počas dňa 
detskou zónou s bohatým progra-
mom pre malých aj väčších. Pod-
večer sa premení na alternatívnej-
šie hudobné pódium. V sobotu 
tu vystúpi aj kapela autumnist, 
pôsobivá päťčlenná kapela, kde 
elektroniku dopĺňa živá rytmická 
sekcia s basou a bicími, gitarista 
a alternujúci saxofón s klarinetom 
spolu s podporou synchronizova-
nej videoprojekcie sľubuje záži-
tok pre všetky zmysly.

Nedeľa
Nedeľný program na hlavnom 
pódiu sme sa tento rok rozhod-
li poňať oveľa sviatočnejšie. 
Na pravé poludnie sa predsta-
ví pezinský chrámový zbor ad 
Una Corda v programe s podti-
tulom: ako ich nepoznáte. Ne-
bude znieť len sakrálna hudba, 
ale aj populárne songy ako Bo-

hemian Rhapsody. Nechajte sa 
prekvapiť. Poobede pozýva-
me malých aj veľkých na Čo-
si úsmevné. Obľúbený a známy 
slovenský herec Dano Heriban 
predstaví svoj nový hudobný 
projekt venovaný deťom. Mo-
derný pop, ktorý presahuje do-
máce rádiové štandardy nám 
predstaví veľmi talentovaná 
speváčka a skladateľka Zuzka 
Mikulcová so svojou kapelou. 
Záver vinobrania bude patriť 
kapele Korben Dallas, ktorá 
sa za niekoľko rokov vypraco-
vala z undergroundovej scény 
na jednu z najžiadanejších slo-
venských festivalových kapiel. 
Nesmieme zabudnúť ani na 
náš Vinohradnícky dvor - vie-
chu nášho Vinobrania, v ktorej 
sa bude prešovať hrozno a hrať 
kvalitná ľudová hudba.

Ján SKLENÁR, 
KC Modra

Filmy pod augustovými hviezdami
Nádvorie historickej radnice sa aj tento rok každú augusto-
vú stredu premení na letné kino pod hviezdami. Kino MIER 
a Kultúrne centrum Modra pre vás pripravili už štvrtý 
ročník obľúbených letných premietaní na čerstvom vzdu-
chu, pod večernou oblohou. K dobrej pohode občerstvením 
prispeje aj Bistro Kinečko. Môžete sa tešiť na štyri zaujíma-
vé filmy, každý z nich premietame o 21.00 hod.

7. 8.: Bohemian Rhapsody
Jediné čo je výnimočnejšie ako 
ich hudba je jeho príbeh. Film 
o hudobnej dráme i nekon-
trolovateľnej životnej špirále 
Freddieho Mercuryho od zalo-
ženia skupiny Queen až po pa-
mätný koncert Live aid v roku 
1985. Letné kino otvoríme naj-
úspešnejším filmom minulého 
roku. 

14. 8.: Únos
Posledný deň prvého roku mla-
dej Slovenskej republiky sa 
chýli ku koncu. Všetci oslavu-
jú. Iba Predseda nemá čo osla-
vovať. Prezident, ktorému on 
sám vyšliapal chodník k funk-
cii, odmietne vymenovať jeho 

šikovného Chalaniska za minis-
tra. Prezident sa stane nepoho-
dlným.

21. 8.: Pina
wim wenders natočil doku-
mentárno-muzikálový film ako 
poctu svetoznámej nemeckej 
choreografke Pine Bausch, kto-
rá zásadným spôsobom ovplyv-
nila súčasný tanec. Film je str-
hujúcou cestou do sveta gest 
a emócií, do krajiny duše zo-
brazenej telom.

28. 8.: Milada
Film inšpirovaný osudom a ži-
votom Milady Horákovej sa 
odohráva v rokoch 1937 - 1950. 
ústrednou témou filmu sú slobo-
da, boj za demokraciu, pravda, 
nádej, moc a obeť, ktoré sú mi-
moriadne aktuálne i dnes. (kc)

www.modranskevinobranie.skwww.www.modranskemodranskevinobranievinobranie.sk.sk

Uvidíte toľko hviezd,
koľko ich v auguste svieti na nebi

AUGUST 2019
NÁDVORIE

HISTORICKEJ 
RADNICE
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Kultúrne podujatia v auguste
1. 8., 18:00 h: Najkrajšie výlety pre deti, 
beseda s Vierou Polákovou - autorkou kni-
hy z edície Najkrajšie výlety pre deti vy-
davateľstva Dajama. O úžasných výletoch, 
ktoré môžete zažiť s cašimi deťmi v Bra-
tislave a okolí bude s autorkou diskuto-
vať Zuzana Polonská. Kniha je ideálnym 
námetom na plánovanie rodinných výle-
tov a zmysluplného trávenia voľného času 
s deťmi. Súčasťou podujatia bude aj ma-
lý workshop zameraný na prácu s mapami 
a hľadanie indícií. Nakoniec si zasúťaží-
me o knižné ceny. Miesto: Letná čitáreň 
pri Mestskej knižnici Modra, organizátor: 
KC - Mestská knižnica Modra

2. - 3. 8. Zvuk for Modra, Medzinárodný 
hudobný jazz-fusion festival prinesie do 
nášho mesta svieže, hravé a súčasné zvuky 
jazzu a ďalších hudobných žánrov, miesto: 
Nemecký evanjelický kostol, nádvorie 
hist. radnice, Mesto Modra, organizátor: 
OZ Spectaculum

3. 8., 19.00 h: Organový festival, Giulia 
Biagetti (IT), miesto: Kostol sv. Štefana 
Kráľa, organizátori: Bachova spoločnosť 
na Slovensku, Mesto Modra

10. 8., 19.00 h: Organový festival, Hel-
mut Hauskeller (Panova flauta, DE), 
Stanislav Šurin (organ, SK), miesto: 
Evanjelický kostol v Modre-Kráľovej, or-
ganizátori: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku, Mesto Modra

16. - 18. 8. Hudba Modre 2019, festival 
komornej vážnej hudby, miesto: Nemecký 
evanjelický kostol, organizátor: OZ Hudba 
Modre, KC Modra v spolupráci s ECaV 
Modra 

22. 8., 20:00 h: Whiskyho cestovateľ-
ské kino, spevák kapely Slobodná Európa 
whisky, sa po dlhých rokoch cestovania 
po odľahlých kútoch piatich kontinentov 
rozhodol vytiahnuť na svetlo sveta svoje 
mnohé zážitky a fotografie zo svojich vý-

7. 8. / STR / 21.00
BOHEMIAN RHAPSODY
R: Bryan Singer, Dexter Fletcher  / USA 2018 /
hudobný, životopisný / 134min / 12+
Jediné čo je výnimočnejšie ako ich hudba je jeho príbeh. Film
o hudobnej dráme i nekontrolovateľnej životnej špirále
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až
po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.

14. 8. / STR / 21.00
ÚNOS
R: Mariana Čengel Solčanská / SR 2017 / triler / 102min / 15+
Posledný deň prvého roku mladej Slovenskej republiky sa chýli
ku koncu. Všetci oslavujú. Iba Predseda nemá čo oslavovať.
Prezident, ktorému on sám vyšliapal chodník k funkcii, odmietne 
vymenovať jeho šikovného Chalaniska za ministra. Prezident
sa stane nepohodlným. 

21. 8. / STR / 21.00
PINA
R: Wim Wenders / NEM 2011 / muzikál, dokumentárny / 100min / 12+
Wim Wenders natočil dokumentárno-muzikálový film ako poctu 
svetoznámej nemeckej choreografke Pine Bausch, ktorá zásadným 
spôsobom ovplyvnila súčasný tanec. Film je strhujúcou cestou do 
sveta gest a emócií, do krajiny duše zobrazenej telom. 

28. 8. / STR / 21.00
MILADA
R: David Mrnka / ČR 2017 / životopisný / 130min / 12+
Film inšpirovaný osudom a životom Milady Horákovej sa odohráva
v rokoch 1937 – 1950. Ústrednou témou filmu sú sloboda, boj za demo-
kraciu, pravda, nádej, moc a obeť, ktoré sú mimoriadne aktuálne i dnes. 

29. 8. / ŠTV / 19.30
BÉCASSINE!
5€ / Bécassine! / R: Bruno Podalydés / 
FRA 2018 / komédia / 102min /
ČT / 12+

30. 8. / PIA / 19.30
RÝCHLO A ZBESILO: HOBBS
A SHAW
5€ / Fast & Furious presents: Hobs & 
Show / R: David Leitch / USA 2019 / 
akčný / 134min / ČT / 12+

31. 8. / SO / 15.30
LABKOVÁ PATROLA
5€ / Paw patrol / R: Charles E. Bastien 
/ USA 2018 / animovaný, rodinný / 
66min / SD / MP
 
31. 8. / SO / 17.30
FREE SOLO
5€ / Free solo / R: J. Chin, E. Ch. 
Vasarhelyi / USA 2018 / dokument / 
100min / ST / 12+
OSCAR pre Najlepší celovečerný
dokument 

31. 8. / SO / 20.00
VTEDY V HOLLYWOODE
5€ / Once upon a time....in Hollywood / 
R: Quentin Tarantino / USA 2019 /
dráma, komédia / 159min / ST / 15+
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WWW.KINOMODRA.SK ART – Výstavy na plátne, K4  – Filmklub K4, SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky,
ČT – české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

prav. Na svojich cestách navštívil viac ako 
60 krajín, v ktorých sa zameriaval najmä na 
odľahlé oblasti s atraktívnymi prírodnými 
scenériami, zachovalými pôvodnými etni-
kami a kultúrami, bez turistického ruchu. 
Pozývame vás na stretnutie s whiskym, na 
ktorom vám premietne a porozpráva zážit-
ky z výpravy do Južnej ameriky, miesto: 
Letná čitáreň pri Mestskej knižnici Modra, 
organizátor: KC - Mestská knižnica Mod-
ra, vstupné je dobrovoľné 

24. 8. Pivný festival Modra 2019, festi-
val pre milovníkov zlatého moku, miesto: 
priestranstvo pred Kultúrnym domom 
Modra, 14.00 - 24.00 hod, organizátor: 
Lovino, s. r. o 

24. 8., 11.00 - 18.00 h: Deň modranské-
ho sirotinca, program: obed zo sirotinca, 
prednášky, program a tvorivé dielne pre 
deti, organizátori: ECaV Modra, Modran-
ská beseda 

28. 8., 15.30 h: Výročie SNP, spomienko-
vé stretnutie, miesto: Pamätník oslobode-
nia, park pred Kultúrnym domom Modra, 
organizátor: Mesto Modra. (kc)


