
Vinobranie korunovala Posledná lajtra
Tradície a história sú pre Modranov dôležité. Radi okolitému 
svetu prezentujeme náš folklór a zvyky. Sme hrdí, že nosí-
me značku Modra – hlavné mesto vína. A právom. Najväčšou 
udalosťou roka, kde vieme ukázať, že sme kultúrne a záro-
veň vinárske mesto je Modranské vinobranie. Táto trojdňo-
vá oslava tvrdej celoročnej práce vinohradníkov a vinárov sa 
konala od piatka 27. do nedele 29. septembra.

V  uliciach  mesta  voňali  špe-
ciality regiónu, ale aj novin-
ky  v  oblasti  pouličnej  gas-
tronómie. Dejisko sláv bolo 
rozdelené na viaceré zóny. 
Hlavná scéna s bohatým hu-
dobným  programom  pre  mla-
dých  aj  starších,  Komunitná 
záhrada  s  programom  pre  ro-
diny  s  deťmi,  slamený  laby-
rint na Starom trhu pre malých 
parkuristov,  Vinohradnícky 
dvor  s  historickou  prešovač-
kou,  folklórom,  ľudovou  hud-
bou  a  Vínami  Modranského 
vinobrania.  Mestská  veža  s 

panoramatickým  výhľadom 
a  Vínostan  uprostred  námes-
tia.  Táto  novinka  priprave-
ná mestom  v  spolupráci  s  do-
mácimi  vinármi  patrila  medzi 
najnavštevovanejšie.  Vo  veľ-
koplošnom  stane  ste  koštovali 
výhradne  mušt,  burčiak  a  ví-
no dorobené z hrozna modran-
ských vinohradov. O hlavný 
stage  sa  podelili  viacerí  zná-
mi umelci. Domáci Bukasový 
masív,  slovenská  stálica  IMT 
Smile  či  vyhľadávaní  Korben 
Dallas, susedia - pezinský zbor 
Ad Una Corda alebo českí kla-

sici  Tata  Boys  a  iní.  Komor-
nejšie prostredie v Komunitnej 
záhrade si vybral raper Gleb či 
Karpatski pastieri a predstavili 
sa tu divadlá, medzi inými Cir-
kus Chúdadlo, deti zo Základ-
nej  umeleckej  školy,  chlapci 
z DSS a ZPB Merema, autorka 
obľúbenej  detskej  knižky Mi-
mi  a  Líza  Katka  Kerekešová, 
či mnohí ďalší. 
I napriek  sobotnému popolud-
ňajšiemu  upršanému  počasiu 
bolo  mesto  a  jeho  uličky  pl-
né. Modra si smelo mohla po-
vedať,  že  „to  naše“  je  naozaj 
to  najlepšie  vinobranie.  Vy-
vrcholením  osláv  bol  detail-
ne  prepracovaný  slávnostný 
alegorický  sprievod  Posledná 
lajtra. Ten stvárňoval význam-
né  osobnosti  a  udalosti  dejín 
Modry. Videli sme Rudolfa II. 
Habsburského, Samuela Zocha 

so  svojou Marienkou,  básnika 
Jána  Smreka.  Koridorom  na 
námestí  prešli  chlapci  so  so-
chou  patróna  vinohradníkov 
Sv. Urbana, majstri zo Sloven-
skej  ľudovej  majoliky,  Masa-
rykov I. štátny československý 
učiteľský  ústav,  Modranský 
turistický  spolok,  poľovní-
ci,  Spolok  športovcov  Sokol, 
drevorubači  z  Piesku  Hunco-
kári,  vinárska  škola,  baníci 
a  ostatní. Nosná  časť  sprievo-
du samozrejme predstavila na-
šich  vinohradníkov,  vinárov 
nalievajúcich  víno  vo  vieche, 
škorce  vo  vinohrade,  gazdin-
ky s dobrým jedlom a oslavu-
júcich tancujúcich folkloristov.
Modranské  vinobranie  opäť 
ukázalo,  že  tradíciám,  histórii 
a  koreňom vzdávame patričnú 
úctu. Dovidenia o rok!

(red)

fo
To

: J
á
N
 K
U
C
H
TA

Ročník XXVII Číslo 10 Október 2019
Vydáva Média Modra, s.r.o.



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Vínostan
Mesto Modra je svojou polohou a tradíciami oddávna vníma-
né ako mesto vinohradov, vinárov a vína. Preto je našou sna-
hou vrátiť vinobraniu jeho význam, a tým je oslava výsledkov 
práce modranských vinárov a vinohradníkov. Tento rok sme 
sa rozhodli dať priestor novému konceptu, ktorý sme videli 
pred pár rokmi na vinobraní na susednej Morave. 

„Počas návštevy vinobrania 
v Znojme sme spolu s vicepri-
mátorom, riaditeľkou a kolega-
mi z KC Modra objavili priestor 
pred starým pivovarom, kde 

prezentovali na jednom mieste 
svoje vína iba vinári zo Znojma 
a okolitých obcí. To nás inšpi-
rovalo a tento rok sme to skúsili 
zrealizovať v Modre. Pre tento 
nápad sme získali podporu aj 
našich vinárov zo spolku Vin-
cúr aj združenia Víno z Modry, 
bez ktorých by to nešlo,“ uvie-
dol primátor Modry Juraj Petra-
kovič. 
Tak vyrástol v  srdci Modry na 

modranskom námestí Vínostan, 
priestor, v ktorom ponúkali vi-
nári z Modry a okolia návštev-
níkom modranského vinobrania 
kvalitné vína na jednom mieste. 

Vínostan  predstavoval  miesto, 
kde  sa  stretlo  spolu  dvadsať-
päť  vinárov  produkujúcich  ví-
no z modranského vinohrad-
níckeho rajónu, vinári z Modry 
a  z  obcí  Šenkvice  a Vinosady. 
Miesto stretnutia, kde ste mohli 
ochutnať  ten  najkvalitnejší 
mušt, burčiak a víno priamo od 
vybraného  vinára.  Miesto  pl-
né ľudí, dobrej nálady a dobré-
ho vína. Cieľom vínostanu bo-

lo  podporiť miestnych  vinárov 
a  zároveň  ponúknuť  ich  pro-
dukty  návštevníkom  na  takej 
úrovni,  ktorá  kvalitným  vínam 
patrí.  Víno  sme  po  prvýkrát 
nalievali iba do zálohovaných 
sklenených pohárov. okrem to-
ho,  že  poháre  s  logom Modry 
boli milým suvenírom pre náv-
števníkov, znížili sme aj množ-
stvo  vyprodukovaného  plasto-
vého odpadu. 
„Z pohľadu vinára ma teší, že 
vínostan sa návštevníkom vi-
nobrania páčil. Že prijali tento 
nový spôsob ponuky burčiakov 
a vína priamo od vinárov. Mož-
nosť konzumácie vína a burčia-
kov zo sklených pohárov a nie 
z plastu je tiež určitou novinkou 
na podujatí tohto typu. Víno 
je kultúrny nápoj a adekvátne 
k tomu musí byť aj jeho podá-
vanie. Vínostan mal pre vinárov 
nie menej dôležitý marketingo-
vo - propagačný rozmer. Sme 
vinohradnícko-vinársky kraj 

a ak chceme toto povedomie 
zachovať a rozširovať, musíme 
sa o to postarať my vinohradní-
ci a vinári. Som rád, že sa nám 
podarilo dostať pod jednu stre-
chu vinárov z modranského vi-
nohradníckeho rajóna a že aj 
spätná väzba od vinárov na ví-
nostan bola pozitívna,“ zhod-
notil vínostan vinohradník a vi-
nár  Peter  Juran  zo  združenia 
Víno z Modry.
Prezentácia  vín  však  zďaleka 
neskončila  vo  vínostane.  Náv-
števníci modranského  vinobra-
nia  si  mohli  víno  vychutnať 
aj  na  verejnej  ochutnávke  vín 
v mestskej pivnici, ktorej pred-
chádzala  súťaž  a  prehliadka 
„Víno modranského vinobrania 
2019.“ Vo svojich podbrániach 
otvorili priestory aj známi mod-
ranskí vinári a na nádvorí mest-
skej radnice ste mohli ochutnať 
vína spolku Vincúr.

Alena ČERVENKOVÁ, 
MsÚ Modra

Dobrovoľná zbierka na Mestskú vežu počas Vinobrania
Vinobranie 2019 je za nami, ostáva nám bilancovať a hodnotiť, čo sa nám na pod-
ujatí páčilo, kde sa môžeme zlepšiť alebo naopak čo nás potešilo.

Medzi  úspešné  sprievodné  aktivity  patrili 
nepochybne prehliadky Mestskej veže, ktoré 
zastrešili sprievodcovia, zamestnanci mesta 
a  Kultúrneho  centra.  Historickú  pamiatku 
z r. 1630 – 1635 sprístupňujeme príležitost-
ne  aj  mimo Vinobrania  s  prihliadnutím  na 
dodržiavanie zásad bezpečnosti. Vyhlásením 
verejnej zbierky sa snažíme získať finančné 
prostriedky na ošetrenie drevených častí in-
teriéru, vykonanie potrebných revízií zaria-
dení a zabezpečenie všetkých úkonov, ktoré 
umožnia jej pravidelné sprístupňovanie. 
Počas Vinobrania sa mestu podarilo na tieto 

účely získať 937,87 € z dobrovoľného vstup-
ného na mestskú vežu, výstavy „Modra hore 
bez“ v Hornej bráne, výstav „Z modranské-
ho chotára“ a „Víno a keramika“ v priesto-
roch starej radnice. 
Najvyšší  finančný  dar  bol  poskytnutý 
v  100-dolárovej  bankovke  (po  prevode  88 
€). Informácie o stave zbierky nájdete aj cez 
www.transparentneucty.sk.  Všetkým  dar-
com a podporovateľom dobrovoľnej zbierky 
ďakujeme.

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
MsÚ Modra
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Decembrové 
vítanie do 

života
Mesto  Modra  naplánovalo  po-
sledný termín slávnostného uví-
tania  malých  Modranov  do  ži-
vota. Komorná  ceremónia  bude 
14. 12. v sobášnej miestnosti na 
Súkeníckej  ulici  č.  4.  Prosíme 
zákonných  zástupcov  detí,  aby 
sa zastavili v Kancelárii prvého 
kontaktu na Štúrovej 59 a vypl-
nili žiadosť o slávnostné uvítanie 
do  života,  ktorá  je  tiež  dostup-
ná na stiahnutie na web stránke 
mesta www.modra.sk. 

Eva HORVÁTHOVÁ

Jednosmerná premávka na 
Vinárskej a Kuzmányho
Na uliciach Kuzmányho a Vinárska mesto Modra dočas-
ne zaviedlo jednosmernú premávku. V reakcii na sťažnosti 
obyvateľov vytvorilo priestor pre verejné parkovanie mi-
mo chodníka, aby zabezpečilo bezpečný priechod chodcom. 
Tí museli často z chodníka schádzať na ulicu kvôli parku-
júcim vozidlám, čo bolo obzvlášť nebezpečné pre mamičky 
s kočíkmi a malými deťmi.

Zmena organizácie dopravy bola 
odkomunikovaná  s  dopravným 
inšpektorátom.  Jednosmerky 
na týchto uliciach sú navrhnuté 
rovnako  ako  pri  obchádzkovej 
trase  počas  vinobrania.  Mesto 
Modra  prosí  obyvateľov  o  reš-
pektovanie  dopravného  znače-
nia.  Mestská  polícia  bude  prvý 
mesiac  upozorňovať  na  prípad-
né  priestupky  iba  dohovorom. 
Chodník  musí  zostať  priechod-
ný,  bez  prekážky  odstavených 
áut. Vodiace čiary určujú priestor 

na  parkovanie  motorových  vo-
zidiel.  Tento  priestor  je  verejný 
a  môže  na  ňom  parkovať  kto-
koľvek  mimo priestoru vjazdov. 
V prípade, že toto dopravné rie-
šenie  neprinesie  zefektívnenie 
dopravy,  parkovania,  prejazd-
nosti  a  bezpečnosti  chodcov  na 
dotknutých uliciach, mesto Mod-
ra bude hľadať iné riešenie situá-
cie. Ďakujeme všetkým obyvate-
ľom za trpezlivosť a spoluprácu.
 (krp, MsÚ)

Pomôžme rodine po požiari domu
Pred  pár  dňami  zasiahla  viac-
člennú rodinu z historickej časti 
Modra-Kráľová  nešťastná  uda-
losť, keď väčšiu časť rodinného 
domu, v ktorom bývali zničil po-
žiar. V priebehu niekoľkých mi-
nút sa tak ocitli v situácii, ktorú 
si neželá zažiť nikto z nás. Mesto 

Modra  sa  snaží  byť  nápomoc-
né  rodine  pri  riešení  nepriazni-
vej situácie. Preto oslovujeme 
aj  vás,  susedia,  spoluobčania, 
Modrania  s  prosbou  o  pomoc. 
Uvádzame  číslo  účtu  nešťastím 
dotknutej rodiny, na ktorý mô-
žete  prispieť  finančnou  sumou 

podľa vašich možností a uváže-
nia: SK95 0900 0000 0000 1909 
7690.  Vaša  pomoc  pomôže  ro-
dine  zvládnuť  neľahkú  situáciu 
a  prispeje  k  oprave  rodinného 
domu, aby v ňom rodina mohla 
znova bývať. Ďakujeme.
 (mb, MsÚ)
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Lehota na dane
Správca dane mesto Modra pod-
ľa zákona 582/2004 o miestnych 
daniach  a miestnom  poplatku  za 
komunálne odpady a drobné  sta-
vebné  odpady  upozorňuje,  že 
dňom 30. 9. 2019 uplynula leho-
ta splatnosti vydaných rozhodnu-
tí za dane z nehnuteľností, za psa, 
za  záber  verejného  priestranstva, 
za  komunálne  odpady,  za  roz-
voj. V  týchto  dňoch  referát  daní 
a  poplatkov  spracováva  tieto  ne-
doplatky  pre  rok  2019  všetkým 
daňovníkom, ktorí si nesplnili po-
platkovú  povinnosť  voči  mestu. 
Nakoľko  v  zmysle  zákona  budú 
pohľadávky  postúpené  na  vymá-
hanie  formou  exekučného  kona-
nia, vo vlastnom záujme prosíme 
o úhrady obratom. Platby môžete 
vykonávať priamo v pokladniach 
Kancelárie  prvého  kontaktu  na 
Štúrovej 59 v hotovosti alebo pla-
tobnou kartou, prevodom z banky 
či internetbankingom.

Renáta KOŠÍKOVÁ, 
Referát daní a poplatkov 

MsÚ Modra

Nový urnový háj na cintoríne
Mesto Modra vybuduje v  južnej časti modranského cintorína 
nový urnový háj. Práce budú zahŕňať okrem vybudovania ur-
nových miest aj vysadenie stromov a úpravu trávnatých plôch. 
Predpokladaný náklad na práce je 50 000 €. 

„Okolie hrobov bude upravené 
tak, aby nebola možná indivi-
duálna výsadba rôznych typov 
rastlín, ktoré by mohli spôso-
biť príliš veľkú rôznorodosť 
a tým aj nežiadúci neporiadok. 
Priestor na uloženie sviečok 
a spomienkových predmetov 
bude vytvorený na obrubní-
ku hrobového miesta“,  hovorí 
Iveta Krčmárová z Mestského 

úradu  v  Modre.  Návrh  rieše-
nia  rešpektuje existujúce stro-
my,  línie stromoradí, pôvodné 
pomníky  a  prírodný  charakter 
prostredia.  Urnový  hrob  bude 
mať  plochu  cca  1 m2,  pričom 
miesta spájané do väčších cel-
kov sú vymedzené kamenným 
obrubníkom.  Zámerom  mes-
ta  je  tiež  ponechať  pôvodný 
mierne zvlnený terén a  poup-

raviť  ho  podľa  novovytvore-
ných súborov urnových hro-
bov.  Iveta Krčmárová dopĺňa: 
„Na základe projektového ná-
vrhu Mgr.art. Lucie Marušico-
vej vybudujeme v tomto roku 
323 urnových hrobov, vysadí-
me stromy a upravíme jestvu-
júce trávnaté plochy. Zhotovi-
teľom stavby je Zahradníctvo 
Bega, s r.o. Trnava. S práca-
mi sa začalo 10. 9. 2019 a ich 
ukončenie vrátane výsadby 
stromov a úprav trávnatých 
plôch by malo byť do konca 
novembra 2019“. (red)
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Preventívna celoplošná deratizácia
Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR 
č.355/2007 Z.z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia 
a  o  zmene  a  doplnení  niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov  jedným z opatrení na 
predchádzanie  vzniku  a  šírenia 
prenosných  ochorení  je  regulá-
cia živočíšnych škodcov.
Aby sa predišlo premnoženiu hlo-
davcov a dosiahla sa minimali-
zácia  príslušného  epidemiologic-
kého rizika v oblasti verejného 
zdravia,  je  potrebné  pravidelne 
vykonávať  celoplošnú  deratizá-
ciu. Vykonávaná má byť najmenej 

dvakrát ročne biocídnymi príprav-
kami, určenými a schválenými na 
tento účel. Na základe uvedeného 
Regionálny  úrad  verejného  zdra-
votníctva  so  sídlom  v  Bratislave 
vyzýva  na  vykonanie  celoploš-
nej  jesennej deratizácie na území 
všetkých  obcí Bratislavského  sa-
mosprávneho  kraja  v  období  od 
1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 nasle-
dovne:
I) obce vykonajú deratizáciu v ob-
jektoch a na verejných priestran-
stvách v správe alebo vlastníctve 
obcí,
II)  fyzické  osoby  –  podnikatelia 

a  právnické  osoby  vykonajú  de-
ratizáciu v ich alebo nimi spravo-
vaných  objektoch,  kanalizačných 
a kolektorových rozvodoch a are-
áloch  určených  na  podnikanie 
a bývanie, vrátane objektov škol-
ských,  zdravotníckych,  športo-
vo-rekreačných,  telovýchovných 
a  kultúrnych  zariadení,  zariade-
ní  sociálnych  služieb,  bytových 
a polyfunkčných domov, adminis-
tratívnych budov,  skladov  i  sklá-
dok odpadov; deratizáciu uskutoč-
nia prostredníctvom oprávnených 
firiem  na  vykonávanie  regulácie 
živočíšnych škodcov prípravkami 

určenými na profesionálne použi-
tie,
III)  fyzické  osoby  –  občania  vy-
konajú  deratizáciu  na  pozem-
koch  a  v  objektoch  využívaných 
na  chov  hospodárskych  zvierat 
a v prípade známok výskytu hlo-
davcov  aj  v  pivničných  a  prí-
zemných  priestoroch  rodinných 
domov  a  objektov  určených  na 
bývanie;  deratizáciu môžu  vyko-
nať  aj  svojpomocne  v  obchod-
nej  sieti  dostupnými  biocídnymi 
prípravkami  v  malospotrebiteľ-
ských  baleniach,  ktoré  sú  určené 
a schválené na predmetný účel. 
(red, zdroj: RúVZ Bratislava)

MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik 

Vykurovacia sezóna sa začala
Jeseň prináša ochladenie v našich domácnostiach a opäť nás 
upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných 
spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové 
obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v ro-
dinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené 
tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového 
počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel 
z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna  obsluha  vykurova-
cieho  telesa,  prítomnosť  horľa-
vých  látok  v  jeho  blízkosti,  po-
užívanie plynných a kvapalných 
látok  a  zapaľovačov,  nesprávne 
umiestnenie,  inštalácia  a  údržba 
vykurovacieho  telesa, nesprávna 
inštalácia dymovodu a nevhodná 
konštrukcia komína patria k naj-
častejším príčinám vzniku požia-

rov od vykurovacích telies. Tech-
nické  podmienky  a  požiadavky 
na  protipožiarnu  bezpečnosť  pri 
inštalácii  a  prevádzkovaní  pa-
livového  spotrebiča,  elektrote-
pelného  spotrebiča  a  zariadenia 
ústredného vykurovania a pri vý-
stavbe a používaní komína a dy-
movodu a o lehotách ich čistenia 
a vykonávania kontrol vymedzu-

je Vyhláška MV SR č. 401/2007 
Z. z.. Táto vyhláška stanovuje le-
hoty na čistenie a kontrolu komí-
nov nasledovne:
• komíny  pre  spotrebiče  na 
tuhé  a  kvapalné  palivá  do  50 
kW – 1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotre-
biče na plynné palivá do 50 kW 
– 1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spot-
rebiče  na  plynné  palivá  do  50 
kW – 1 x za 6 mesiacov
• komíny  pre  spotrebiče  na 
tuhé  a  kvapalné  palivá  nad  50 
kW – 1 x za 2 mesiace
• komíny  pre  spotrebiče  na 
plynné palivá nad 50 kW – 1 x 
za 6 mesiacov

Počas vykurovacej sezóny je po-
trebné udržiavať komínové  tele-
sá v dobrom technickom stave, 
pravidelne  vymetať  a  vyberať 
sadze. Požiar vzniknutý vzniete-
ním  sadzí  nikdy  nehasiť  vodou, 
neprekurovať  vykurovacie  tele-
sá,  nesušiť  a  neskladovať  v  ich 
blízkosti  horľavé  materiály,  vy-
kurovacie telesá umiestňovať na 
nehorľavé podložky daných roz-
merov, popol z vykurovacích te-
lies  vysýpať  zásadne  do  nehor-
ľavých a uzatvárateľných nádob. 
Inštaláciu  vykurovacích  telies, 
kontrolu celkového technické-
ho stavu a čistenie komínov do-
poručujeme  zveriť  odborníkom. 
Dôsledná prevencia ochráni vaše 
zdravie a majetok.
mjr. Ing. Dana ŠKVARKOVÁ,

OR HaZZ v Pezinku

Originálny street art
Na  vinobraní  mesto  Modra 
predstavilo  prvý  street  art  pro-
jekt  v  spolupráci  s  miestny-
mi  umelcami,  ďalšie  budú  po-
stupne  pribúdať.  Návštevníci 
sa mohli  odfotiť  so  symbolom 
oberačiek  –  korunou  z  hroz-
na, ktorá je dielom Dominika 
Trusinu.  Nájdete  ju  na  múre 
domu na ulici Dr. Bodického - 
priestor  parkoviska  na  Starom 
trhu.  S  nápadom  priniesť  do 
ulíc  Modry  niečo  svetové  pri-
šiel  cestovateľ  Martin  Kosák, 

ktorý  videl  pouličné maľby  na 
potulkách  po  piatich  kontinen-
toch.  Popularita  podobných 
diel v uliciach miest vo svete 
stúpa,  rovnako  ako  sila  sociál-
nych  médií.  Túto  kombináciu 
sa  mesto  rozhodlo  využiť  na 
oslovenie mladej generácie. In-
stagramoví influenceri sa môžu 
tešiť na ďalšie motívy, ktoré bu-
dú späté s tradíciami a históriou 
Modry a budú citlivo zasadené 
do mestského prostredia. Vzni-
kajúca  séria  vkusných  poulič-

ných malieb bude jednoduchou 
a bezplatnou reklamou na soci-

álnych sieťach pre mesto. 
Zuzana TICHÁ
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Pod Homoľou si môžete oddýchnuť v novom prístrešku
Už v lete si turisti mohli oddýchnuť, schovať sa pred dažďom 
alebo si dopriať malé občerstvenie v obnovenom turistickom 
prístrešku pod Veľkou Homoľou. Takmer nový prístrešok zo 
smrekovca opadavého je výsledkom spojenia síl dobrovoľní-
kov, zamestnancov mesta, modranských turistov a ľudí, ktorí 
si našli čas a zahlasovali za náš projekt v programe komunit-
ných grantov Nadácie VÚB.

Zo  získanej  finančnej  podpory 
sme nakúpili materiál a zabezpe-
čili klampiarske práce. Zamest-
nanci  referátu  správy  lesoparku 
priestor  vyčistili,  odstránili  pô-
vodný  prístrešok,  postavili  no-
vý,  vybudovali  posedenie  pre 
turistov nielen pri prístrešku, ale 
aj na trase červenej značky sme-
rujúcej  z parkoviska na Zocho-

vej chate smerom na rozhľadňu 
na Veľkej Homoli. Počas jarné-
ho upratovania dobrovoľníci vy-
čistili les a 27. júla sa stretli čle-
novia Modranského turistického 
spolku, aby spoločne ponatiera-

li  nový  prí-
strešok  ole-
jom, ktorý 
drevo ochrá-
ni  pred  po-
veternostný-
mi  vplyvmi. 
Doplnením 
balančných 
prvkov  nie-
len  pre  deti 
sme  úpra-

vy  oddychového  miesta  pod 
Veľkou Homoľou dokončili. Tí 
odvážnejší  si  môžu  vyskúšať 
rovnováhu na natiahnutom la-
ne - slackline. Deti môžu skúsiť 
hojdačku pod korunami stromov 
alebo  si môžu  zabalansovať  na 
pníkoch a mini kladinkách. 
Ďakujeme všetkým, ktorí  sa do 
obnovy  turistického  prístrešku 
a  jeho okolia zapojili a veríme, 
že  vám  toto  miesto  spríjemní 
potulky  po  Malých  Karpatoch. 
Projekt  bol  realizovaný  vďaka 
podpore Nadácie VúB.

Silvia BRÁZDOVIČOVÁ, 
Oddelenie projektov 

MsÚ Modra

Rekonštrukcia kúpeľne v zariadení núdzového bývania
O tom, že Mestské centrum sociálnych služieb Modra sa snaží zís-
kavať finančné zdroje aj z mimorozpočtových zdrojov svedčí i fakt, 
že v uplynulom období sa uskutočnila v zariadení núdzového býva-
nia pomerne rozsiahla rekonštrukcia kúpeľne v spolupráci s mest-
skou spoločnosťou Teplo Modra, s. r. o. v celkovej sume 7 937 €. 

Hlavným  cieľom  rekonštrukcie 
bola výmena vodovodných a ka-
nalizačných prípojok, ktoré boli 
v havarijnom stave, výmena sa-
nity, ohrievacieho telesa, dlažby 
a  obkladu.  Na  financovaní  sa 
cez  úspešné  projekty  podieľalo 
v rámci svojej dotačnej politiky 
Ministerstvo  práce,  sociálnych 

vecí a rodiny SR (5 000 €), Na-
dácia  EPH  (1  500  €)  a  vlastné 
zdroje z darov (1 437 €). orga-
nizácia  spolupracuje  s  Komu-
nitnou  nadáciou  Revia,  ktorá 
dlhodobo podporuje aktívne vy-
pĺňanie  voľného  času  klientov. 
V  tomto  roku prispela na zakú-
penie  mobilnej  flipchart  tabule, 

CD  platní  a  pomôcok  na  ručné 
práce  sumou  200  €.  Ďakujeme 
všetkým,  ktorí  boli  nápomoc-
ní pri šetrení energií a v koneč-
nom dôsledku na zlepšení života 
klientov zariadenia núdzového 
bývania. Jana MACHALOVÁ

Športové stretnutie partnerských miest
Každoročne sa v septembri koná partnerské športové stretnutie 
žiakov základných škôl miest Hustopeče, Benátky nad Jizerou 
a Modry. V tomto roku sa stretnutie konalo v dňoch 19. - 20. sep-
tembra a hostiteľom bolo mesto Hustopeče. 

Žiaci druhého stupňa oboch mod-
ranských základných škôl si zme-
rali  svoje  športové  sily.  Chlapci 
vo  futbale  a  v  hádzanej,  dievča-
tá vo florbale a v prehadzovanej. 
V  rámci  stretnutia  získali  na-
še  staršie  dievčatá  prvé  miesto, 
mladšie  dievčatá  druhé  miesto, 
starší chlapci prvé miesto a mladší 
chlapci druhé miesto. Na stretnutí 
nechýbali ani zástupcovia vedenia 
základných škôl, riaditeľka ZŠ Ľ. 

Štúra  Zlatica  Lišková  a  riaditeľ-
ka ZŠ Vajanského Mária Malac-
ká spoločne s poslankyňami mest-
ského  zastupiteľstva  v  Modre 
Andreou  Kukumbergovou  a  Na-
ďou Kovárovou. Naše deti sprevá-
dzali počas celého pobytu u pria-
teľov v Česku. 
Ďakujeme  všetkým  pedagógom, 
ktorí sa zúčastnili stretnutia a tak-
tiež ďakujeme za pomoc pri orga-
nizácii. Za krásne pestré dresy vo 

farbách modranskej mestskej vlaj-
ky  ďakujeme  pánovi  františkovi 
Sečkárovi.  Žiakom  základných 
škôl srdečne gratulujeme a praje-

me veľa úspechov nielen v športe, 
ale aj v tomto školskom roku.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra
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Ako Modráčik k ihrisku prišiel
Kde bolo, tam bolo, v centre krásneho mesta, bolo raz jedno ma-
terské centrum Modráčik. Bolo tam vždy veselo, plno detí, hra-
čiek, pesničiek. Nielen dnu v herničke, ale aj vonku na dvore so 
susedmi a kamarátmi z Centra voľného času, sestričkami Ur-
šulínkami a „Claudiancami“. Jedného dňa si mamičky z centra 
povedali, že by sa detičkám určite páčilo, keby si na dvore mohli 
upiecť koláčiky z piesku, pohojdať sa na koníkovi, šmyknúť sa 
zo zámockej veže či zahrať si na xylofóne.

A  tak  vďaka  spojeniu  síl  všet-
kých  susedov  a  rodičov  z  Ma-
terského  centra  sa  podarilo 
vybudovať  svojpomocne  pies-
kovisko  a  štruktúrovanú  plochu 
pre  chôdzu  na  boso.  Centrum 
voľného  času  zabezpečilo  kon-

štrukciu  a  osadenie  pieskoviska, 
sestry Uršulínky ušili plachtu na 
prekrytie  pieskoviska  a  skrášli-
li  okolie  krásnymi  kvetmi.  Ma-
mičky a oteckovia z Materského 
centra doplnili plochu na kresle-
nie kriedou a plochu pre malé bo-

sé nôžky. Ešte však chý-
bali  certifikované  herné 
prvky  pre  najmenších. 
Tu už bolo nutné obrátiť 
sa  na  odborníka.  Vďaka 
nemu  vyrástla  v  Mod-
ráčiku  drevená  veža  so 
šmykľavkou,  drevený 
xylofón  a  hojdací  koník. 
Čoskoro pribudne aj stôl 
s  magickou  knižnicou 
a drevené pníčky na pik-
nik.  V  lete  čaká  malých 
námorníkov  vodná  drá-
ha. A tak sa teraz spokoj-
ne  pozeráme  ako  sa  na 
dvore hrajú malí horolez-
ci, hudobníci, ošetrovate-
lia koní, pekári, cukrári, stavitelia 
a strážcovia veže. 
Náš rok v Modráčiku mohol skon-
čiť  takto  rozprávkovo  iba  vďaka 
pomoci mnohých dobrovoľníkov, 
organizácií  a  hlavne  finančných 
príspevkov  v  podobe  grantov. 
Preto by sme radi poďakovali za 
grantovú podporu Bratislavskému 
samosprávnemu  kraju,  férovej 
nadácii o2, Nadácii SPP a Nadá-
cii Tatrabanky. Za pomoc a ústre-
tovosť mestu Modra – oddeleniu 

riadenia  projektov  a  cestovné-
ho  ruchu.  Tiež  dobrovoľníkom 
z  Materského  centra  Modráčik 
a všetkým, ktorí  svojím hlasova-
ním podporili  projekt  Ihriska pre 
Modráčik.  Špeciálne  poďako-
vanie  patrí  Centru  voľného  času 
a o.z. Sabuž, ktorí všetky žiadosti 
o granty zastrešovali a napomáha-
li vo vytvorení nového ihriska.

Lenka CIPKOVÁ a Dominika 
SLANINOVÁ, vedúce 

Materského centra Modráčik

Výberové konanie na riaditeľku/ľa ZŠ Vajanského
Mesto Modra podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vy-
hlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/
riaditeľky Základnej školy Vajanského 93, 900 01 Modra.

Kvalifikačné predpoklady: vzde-
lanie podľa § 11 a 12 zákona č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
zákona č. 209/2019 Z. z.; výkon 
pracovnej  činnosti  pedagogic-
kého zamestnanca najmenej 5 
rokov;  splnenie  podmienky  za-
radenia  do  kariérového  stupňa 
pedagogický  zamestnanec  s  1. 
atestáciou.

Ďalšie požadované predpoklady: 
ovládanie štátneho jazyka; osob-

nostné  a  morálne  predpoklady 
pre výkon riadiacej funkcie; ko-
munikačné,  organizačné  a  ria-
diace schopnosti; zdravotná spô-
sobilosť;  bezúhonnosť;  znalosť 
príslušnej  legislatívy  v  oblasti 
školstva;  aktívna  znalosť  práce 
s PC (Word, Excel, Internet).

Požadované doklady k prihláške: 
žiadosť  o  zaradenie  do  výbero-
vého  konania;  kópie  dokladov 
o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní; doklad o splnení podmienky 
zaradenia  do  kariérového  stup-
ňa  pedagogický  zamestnanec 

s 1.  atestáciou; profesijný štruk-
túrovaný  životopis;  potvrdenie 
o  dĺžke  výkonu  činnosti  peda-
gogického  zamestnanca;  čest-
né vyhlásenie o  splnení predpo-
kladu  bezúhonnosti  podľa  §  15 
ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z.; 
o  pedagogických  zamestnan-
coch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona 
č. 209/2019 Z. z.; lekárske potvr-
denie o telesnej spôsobilosti a du-
ševnej spôsobilosti pedagogické-
ho zamestnanca alebo odborného 
zamestnanca;  vypracovaný  pí-
somný  návrh  koncepcie  rozvoja 
školy; písomný súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového konania 
v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Prihlášky:  poštou  na  adresu: 
Mestský  úrad  Modra,  Dukel-
ská 38, 900 01 Modra ( pre úče-
ly riadneho doručenia prihlášok 
je rozhodujúci dátum ich doru-
čenia  a  nie  odoslania  (podania 
na pošte); osobne do podateľne 
Mestského úradu Modra na ad-
resu: Štúrova 59, 900 01 Mod-
ra.

Dátum podania žiadosti: utorok 
19.11.2019 do 14:00 hod.

Povinné  označenie  obálky: 
„VÝBERoVÉ  KoNANIE  na 
riaditeľa  Základnej  školy  Va-
janského 93 – NEoTVáRAŤ“ 
Uchádzačom,  ktorí  splnia  uve-
dené  podmienky  bude  termín 
a miesto výberového konania 
oznámený  písomne  (najmenej 
7 dní pred jeho uskutočnením).

(msú)

fo
To

: P
AT

R
IK
 S
LA

N
IN
A
, A

R
C
H
íV
 M

C
 M

o
D
R
á
Č
IK
, 2
x



7
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Otvorenie Záhrady, ktorá učí
Dňa 26. septembra sa v Gymnáziu Karola Štúra v Modre ko-
nalo Otvorenie Záhrady, ktorá učí. Otvoreniu predchádza-
la návšteva a workshop s pani Ivanou Poláčkovou z Centra 
enviromentálnej a etickej výchovy – Živica, ktoré zastrešuje 
projekt Záhrady, ktorá učí, spolu s generálnym partnerom 
projektu, spoločnosťou IKEA. Žiaci si najprv vybrali náučné 
prvky, ktoré by chceli mať na pozemku, pričom zohľadnili 
zákonitosti školského pozemku a zakreslili mapu vybraných 
prvkov do nákresu pozemku. Vzájomnou spoluprácou Rodi-
čovskej Rady pri Gymnáziu Karola Štúra v Modre, vedenia 
gymnázia, pedagógov, rodičov a žiakov sa podarilo vytvoriť 
na pozemku vzdelávacie prvky. 

Patrí  medzi  ne  Vyvýšený  tera-
sový geometrický záhon – vy-
sadený  lúčnymi  a  okrasnými 
rastlinami,  Kompostovisko, 
Hmyzí a motýlí hotel, Vtáčí ho-
tel, búdky a krmidlá, ktoré sú 
v tvare geometrických telies, 
Prírodná  učebňa  z  paliet,  lavi-
čiek  a  dreveného  sedenia,  Al-
pínsky kopec, Poznávací  vŕšok 
a  Pocitový  chodník,  vytvorený 
z rôznych povrchov. Na pozem-

ku  boli  v  rámci  projektu  vysa-
dené rôzne druhy rastlín a kve-
tov, ktoré lákajú hmyz a motýle 
a prispievajú k prirodzenej biod-
iverzite. V rámci otvorenia zá-
hrady boli prezentované ukážky 
vyučovacích  hodín  biológie  – 
využitie  liečivých  rastlín  a  vý-
robkov z nich, matematiky, ché-
mie, výtvarnej výchovy, fyziky, 
anglického a nemeckého jazy-
ka. Žiaci a pedagógovia prezen-

tovali  ukážky 
neformálne-
ho  vyučova-
nia  priamo  na 
školskom  po-
zemku so za-
pojením  vy-
u č o v a c í c h 
prvkov,  re-
a l izovaných 
v  rámci  pro-
jektu.  Všetky 
vzde lávac ie 

prvky  budú  využívané  v  rámci 
vyučovania  na  pozemku  peda-
gógmi gymnázia. 
Vzdelávací  kurz  vo  vzdeláva-
com centre v Zaježovej v okre-
se Zvolen, 
ktorý sa konal 
v  apríli  2019, 
p r edchádza l 
otvoreniu Zá-
hrady, ktorá 
učí.  Zúčastnili 
sa  ho  študent-
ky  Gymnázia 
Karola  Štúra 
a trval tri dni. 
Na  kurze  sa 
zúčastnilo  cel-
kovo  7  víťazných  škôl  z  celé-
ho Slovenska so svojimi žiakmi 
a pedagógmi z celkovo 209 škôl 
na  Slovensku  zúčastnených  na 
tomto projekte v roku 2019. Na 
vzdelávacom  kurze  v  Zaježo-
vej sme spomedzi zúčastnených 
škôl  získali  ocenenie  za  najlep-
šie  pripravenú  vyučovaciu  ak-
tivitu,  ktorá  bola  prezentovaná 
študentkami gymnázia pred hod-
notiacou  komisiou  a  zapojili  sa 
do nej  aj  zúčastnení  žiaci  a  pe-
dagógovia na kurze. Program 
celého  trojdňového  kurzu  bol 
veľmi  inšpiratívny. Počas kurzu 
bola  zabezpečená vegetariánska 
strava  a  čaje  z bylín,  ktoré boli 
dopestované na pozemku Vzde-
lávacieho centra v Zaježovej.

Študentky spolu so sprevádza-
júcou pedagogičkou, koordiná-
torkou  projektu,  ktorá  vyuču-
je  na  Gymnáziu  Karola  Štúra 
v  Modre,  absolvovali  inšpi-
ratívne  ukážky  vyučovacích 
hodín  na  školskom  pozemku 
v  škole  v  Slovenskej  Ľupči, 

ktoré prezentovali  tamojší žia-
ci  a  pedagógovia  a  potom  na 
pozemku  v  komunitnej  škole 
v Zaježovej. Na pozemku tých-
to  škôl  je  veľa  učebných  prv-
kov,  ktoré  sa  dajú  medzipred-
metovo  využiť  a  sú  priamo 
vytvorené  z  prírody.  Veríme, 
že vzdelávacie prvky a školský 
areál  Gymnázia  Karola  Štúra 
v  Modre  bude  využívaný  nie-
len pri vyučovaní, ale aj na re-
laxáciu  a  oddych  pre  návštev-
níkov areálu.
účastníkom  otvorenia  Záhra-
dy,  ktorá  učí  a  vedeniu  nášho 
Gymnázia K. Štúra ďakujeme za 
možnosť zapojiť sa do projektu, 
ktorý inšpiruje k zmene. 

PaedDr. Andrea DOLINSKÁ

EKO-hliadky vyrazili do ulíc
Študenti zo stredných škôl v Modre v spo-
lupráci s Nadáciou Revia budú od októbra 
do decembra monitorovať, ako ľudia v by-
tových domoch triedia odpad. 

Do  projektu odpad  sa  nevyparí 
sa zapojili aj školy. Eko-hliadky 
študentov  budú  týždenne  moni-
torovať  jednotlivé  stojiská  kon-
tajnerov pri modranských bytov-
kách. Spoločne sa zameriame na 
bytové domy na uliciach Komen-
ského, Družstevnej  a Trnavskej. 
Pätnásť  študentov  z  Gymnázia 
K.  Štúra,  Vinársko-ovocinárskej 
i Pedagogickej strednej odbor-

nej školy bude od októbra do de-
cembra merať objem zmesového 
odpadu,  plastu  a  papiera,  hod-
notiť jeho kvantitu aj kvalitu re-
cyklovania. V záverečnej  analý-
ze vyhodnotíme,  ako  sú na  tom 
vybrané monitorované bytovky 
s triedením odpadu a porovnáme 
to s úvodnou analýzou, o ktorej 
Modranské zvesti už skôr  infor-
movali. Tešíme sa, že sme vytvo-

rili  pre  mladých  dobrovoľníkov 
príležitosť  preukázať,  že  im  ži-
votné prostredie nie  je  ľahostaj-
né a dokážu prispieť konkrétny-
mi činmi.
obyvatelia  uvedených  lokalít 
(ale  nielen  oni)  sa  majú  mož-
nosť  dozvedieť  ako  správnejšie 
triediť odpad z plagátov vyvese-
ných vo vchodoch a elektronic-
kej  príručky  uverejnenej  na  re-
via.sk. Aby to bolo ešte o trochu 
jednoduchšie, prichádzame s po-
nukou začať v bytovkách triediť 
bio-odpad. Mesto Modra poskyt-
ne veľký kontajner na bio-odpad 

(odrezky z kuchyne, balkóna, či 
predzáhradky) skupine minimál-
ne  10  bytov.  Týmto  spôsobom 
je možné  znížiť množstvo  zme-
sového odpadu a lepšie recyklo-
vať  odpad  organického  pôvodu. 
Ak  by  sa  našli  dobrovoľníci  aj 
na  kompostovanie,  sme  pripra-
vení  pomôcť  im  pri  vybudova-
ní  komunitného  kompostoviska. 
Dodáme kompostovacie  nádoby 
a návod ako na to.
Modrania, pridajte sa k mladým. 
Skúsme znížiť produkciu odpadu 
v meste,  je  to  v  našom  spoloč-
nom záujme. 

Lucia FINKOVÁ, Revia – 
Malokarpatská komunitná 

nadácia a mesto Modra
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Splnené sny Michala a Viktora
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania 
Merema v Modre získal v roku 2019 finančnú podporu Nadá-
cie SPP na dva projekty, vďaka realizácii ktorých je umožnené 
znevýhodneným ľuďom skvalitniť svoj život a  urobiť tak ďalší 
krok nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti. 

Nadácia SPP vo  svojej grantovej 
výzve opora  napĺňa  ciele  našich 
klientov už od roku 2010. Podpo-
ruje tvorbu a realizáciu individuál-
nych plánov konkrétnych ľudí so 
špeciálnymi potrebami. Vďaka jej 
podpore si splnilo svoj sen už de-
sať  obyvateľov Meremy. Michal 
hovorí:  ,,Chcem si vybudovať iný 
život, aby som bol slobodný, mal 
prácu, koníčky a peniaze.”  Mi-
chal má veľmi rád prírodu, kvety 
a bylinky. Práca so zemou je pre-
ňho relaxom, napĺňa ho a vytvára 
pokoj v  jeho duši. Záhradníčenie 
si  vyskúšal  počas  štúdia,  ktoré 
žiaľ nemohol dokončiť. Vždy tú-
žil mať svoju vlastnú okrasnú zá-

hradu plnú farebných kvetov 
a  liečivých  bylín,  ktoré  mu 
do  života  prinášajú  radosť 
a zdravie. 
Viktor  vyjadril  svoju  túžbu 
nasledovne: „Naučím sa pie-
cť sladké a slané oblátky, tak 
ako si to pamätám z detstva 
a ako ich pečie pani Stolá-
riková.“ Viktor je obdarený 
úžasnou  kreativitou  a  zruč-
nosťou.  Zhotovuje  pestrofarebné 
náramky šťastia, vie točiť na hrn-
čiarskom kruhu, modeluje vtipné 
hlinené postavičky a šije originál-
ne kožené vesty a prívesky. Svo-
jimi výtvormi obdarúva blízkych 
ľudí  a  priateľov,  čím  prináša  ra-
dosť nielen sebe, ale najmä svoj-
mu okoliu.
Vďaka  podpore  Nadácie  SPP  sa 
Michalovi  a  Viktorovi  otvoril 
priestor na sebarealizáciu a zvidi-
teľnenie  sa  svojím  vlastným  pri-

činením,  čo  je  nesmiernym  prí-
nosom pre  ich ďalší život. Počas 
realizácie  projektu  obaja  získali 
nové  skúsenosti  a  zručnosti,  kto-
ré  v  nasledujúcom  období  budú 
zdokonaľovať a prehlbovať. Pro-
dukty  ich  práce,  sladké  a  slané 
oblátky,  sušené  bylinky  a  kvety 
pohladia dušu všetkým, ktorí  za-
vítajú na vianočné trhy a do našej 
kaviarničky Musique Club Gale-
rie v Modre. 

Milada BARČÍKOVÁ

35. vianoce v Materskej škole na „Vŕškoch“
Klopi, klopi, brána, otváraj sa zrána...
V októbri 1984 sa otvorila brána Materskej školy v Modre na 
Sládkovičovej ulici č. 13 pre deti z Modry. Múry vtedy dvoj-
triednej MŠ konečne ožili detským smiechom. MŠ v prvom ro-
ku navštevovalo 60 detí. Prvý kolektív zamestnancov tvorili: 
riaditeľka PhDr. Božena Kukumbergová, učiteľky Adriana 
Horváthová, Beáta Valčeková a Zlatuša Vlasáková. Školníč-
kou bola Alžbeta Tóthová, vedúcou Školskej jedálne Zuzana 
Holičová, hlavnou kuchárku Anna Sandtnerová, pomocnou 
kuchárkou a upratovačkou bola Edita Valová.

Do tried sa prijímali deti z Vŕš-
kov, ale i tie, ktoré sa neumiest-
nili v ostatných MŠ v Modre pre 
nedostatok miesta. Škôlka bola 
postavená  mimo  centra  mesta, 
čo  mnohým  rodičom  nevyho-
vovalo z dôvodu cestovania do 
práce. V tom období sa do práce 
cestovalo autobusmi, autom ľu-
dia jazdili málo. Trvalo niekoľ-
ko rokov, kým si ľudia v Modre 
zvykli  chodiť  aj  k  nám.  Často 
si svoje deti umiestnili po roku 
a aj skôr do MŠ v centre mes-
ta, keď sa tam uvoľnilo miesto. 
Napriek tomu sa škola postupne 
budovala  s  pomocou  rodičov, 
sponzorov,  občianskeho  zdru-
ženia „Vrškárik“ a v spolupráci 

so  zriaďovateľom Msú Modra 
do súčasnej podoby.

V roku 2004 vznikla 3. trieda 
rekonštrukciou nevyužívaných 
priestorov  práčovne,  sušiarne 
a  skladov  s kapacitou 20 detí. 
V roku 2012 bola vybudova-
ná 4. trieda zo spálne 1. triedy 
s kapacitou 15 detí. V septem-
bri  2015  bola  MŠ  zaregistro-
vaná  ako  samostatný  právny 
subjekt.  V  súčasnosti  navšte-
vuje  štvortriednu MŠ  84  detí. 
Súčasný  kolektív  tvorí:  riadi-

teľka Mgr. Lucia Šimková, pe-
dagogickí zamestnanci v triede 
Myšičiek  je  to  Hana  Zaťko-
vá  Hana  a  Jarmila  Uváčko-
vá, v triede Kvetiniek Adriana 
Horváthová a Tatiana Šimono-
vičová.  Triedu  Slniečok  vedie 
riaditeľka MŠ a Andrea Mihá-
liková a Včielky má na staros-
ti  Petra  Smolenická  a  Zlatuša 
Vlasáková. o čistotu škôlky sa 
starajú pani upratovačky  Iveta 
Podhorná a Jarmila Prutkayo-
vá,  vedúcou  školskej  jedálne 
je  Mgr.  Veronika  Turkovičo-
vá, hlavnou kuchárkou Jarmi-
la Kintlerová a pomocnou ku-
chárkou Zuzana Dubanová.
Pri príležitosti 35. výročia ma-
terskej  školy  chceme  pozdra-
viť  všetkých  súčasných  a  bý-
valých  zamestnancov,  popriať 
im dobré zdravie a veľa osob-
ných  a  pracovných  úspechov. 
Pozývame  všetkých  na  Via-
nočný  program  do  Kultúrne-
ho domu Ľudovíta Štúra, ktorý 
sa  uskutoční  už  12.  decembra 
o 17-tej hodine.  (zv) fo
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Ľudia z Modry, 17. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spoluprá-
ci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Dizajnér Peter Bližnák (41)
Vyštudoval  priemyselný  dizajn  na  Vyso-
kej  škole  výtvarných  umení  v  Bratislave. 

Umenie  a  môcť  tvoriť  ho  vždy  priťaho-
valo. „Hneď po škole som začal fotiť pre 
jednu reklamnú agentúru s vlastným vy-
davateľstvom. Začínal som ako dizajnér 
a fotograf umeleckých diel, pracoval som 
na rôznych monografiách umelcov, vlastne 
som sa stále točil okolo umenia a postupne 
som si k nemu vybudoval bližší vzťah a zá-
ujem hraničiaci s vášňou.” 
Prevádzkuje komornú galériu v centre 
Modry,  v  ktorej  si  môžete  aktuálne  po-
zrieť  výstavu  „Na  šindli  sa  dobrých  ľu-
dí veľa zmestí.” 150 autorov  tu vystavuje 
svoje diela – výtvarne spracované drevené 
šindle. „Je to priestor, ktorý si žije svojim 
vlastným životom popri grafickom štúdiu 
a prispieva svojou trochou k formovaniu 
kultúrneho prostredia v Modre.” Literáti 
z Rumunska, Čiech aj zo Slovenska v Mo-
odra  galérii  minulý  rok  čítali  svoje  diela 
počas podujatia Slovo a obraz, čítané slovo 
tu znelo aj počas minuloročnej Noci litera-

túry a radi sa tu zastavia aj milovníci dobré-
ho vína počas podujatí Združenia Malokar-
patská vínna cesta. 
Výstavy  v  Moodra  galérii  sa  obmieňajú 
štyrikrát  ročne, väčšina z nich  je predajná 
a  vždy  sa  nájde  zopár  ľudí,  ktorí  si  diela 
aj  kúpia.  „Záujem o vystavovanie je veľ-
ký, ak je to autor, ktorého príbeh a umelec-
kú výpoveď považujem za ľudsky úprimnú 
a zaujímavú, rád ho podporím a poskytnem 
výstavný priestor.”  Galeristika  je  Petrov 
koníček, živí ho grafický dizajn. Naposle-
dy  vdýchol moderný  trendy  štýl  tradičnej 
Slovenskej ľudovej majolike, keď vytvoril 
prekrásnu  dizajnovú  kolekciu  „Skratky”. 
Aj  vďaka  takýmto  počinom  sa  Modran-
ská majolika opäť stáva vyhľadávaným ar-
tiklom na tradičných hrnčiarskych trhoch aj 
design a urban marketoch.
Peter je rodený Bratislavčan a do Modry sa 
presťahoval pred  jedenástimi rokmi. „Ka-
maráti sa ma pýtajú, čo sa tu – v našej ma-
lej Modre – dá robiť. Veď skoro každý ví-
kend sa dá nájsť nejaký zaujímavý kultúrny 
program, stále sa niečo deje. Modra jedno-
ducho žije! Bývať a žiť v meste, kde to dý-
cha horami, dobrými ľudmi, tradíciou, re-
meslom a vínom je naplňujúce. Hoci prejsť 
z pivára na vínkara je ťažké, pomaly sa do 
toho dostávam.” Zuzana TICHÁfo
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Smiem prosiť – tanečný sprievodca regiónom

Zámčisko
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických destináciách, pamiatkach 
a zaujímavostiach Malokarpatského regiónu. Tanečný sprievodca Malokarpat-
ským regiónom vznikol v spolupráci s dvoma národnými tanečnými telesami – Ba-
letom SND a SĽUK-om. Zábery Sandry Benčičovej zachovávajú genius loci každej 
lokácie, niekde zobrazujú hravosť, inde majestátnosť, jemnosť a v niektorých prí-
padoch silný kontrast prostredia a tanečnej pózy. 

Ak sa vyberiete po modrej turistickej značke 
z Modry - Harmónie alebo červenou a potom 
modrou značkou zo Zochovej chaty, privedú 
vás  na Zámčisko  (468 m  n.m.).  Z  kopca  je 
krásny výhľad na Modru, Pezinok  aj  Podu-
najskú pahorkatinu. Toto miesto bezpochyby 
patrí k najzaujímavejším archeologickým lo-
kalitám v Modre. V železnej alebo halštatskej 
dobe, okolo roku 700 pred n. l. tu totiž bolo 
opevnené hradisko. Malo tvar 115 metrov dl-
hej a 105 metrov širokej pravidelnej podko-
vy, ktorú lemovali obranné valy kombinova-
né s priekopou. Túto podobu dostalo hradisko 
Zámčisko pravdepodobne v čase Veľkej Mo-
ravy  a  poslednýkrát  bolo  prestavané  v  13. 
storočí,  v  časoch Uhorska. Hradisko  využí-
vali  pôvodní  „Modrania“  ako útočisko pred 
nepriateľom v nepokojných časoch. Na tomto 
mieste sa cítili bezpečne – veď na západnej 
a východnej  strane  sú príkre  svahy, na  juhu 

zas kolmá skala. Ľahký prístup na Zámčisko 
bol iba zo severnej strany po hrebeni. Našlo 
sa tu niekoľko vzácných archeologických ná-
lezov: železný nôž a  radlice z obdobia Veľ-
kej Moravy, či stredoveké kladivo, kresadlo, 
ostroha, kosák a ďalšie predmety našich slo-
vanských predkov.
Na  fotografii  Viktória  Purdeková  a  Viktor 
Voško. Tanečníci SĽUK-u predstavili Goral-
ský kroj.

Zuzana TICHÁ
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Kino Svetlo
Po dlhých rokoch sa nám podarilo obnoviť fasádu na budove vedľa 
pošty. Nie všetci vedia, že v nej v minulosti bolo prvé kino v Mod-
re. Chceli by sme vám priblížiť jeho stručnú históriu. Pôvodnými 
majiteľmi budovy boli Jozef Bordan a Mária Bordanová, rodená 
Litomerická. Pán Bordan vlastnil v Modre cukráreň. Starú budo-
vu prestaval Jozef Bordan na kino. Nepodarilo sa zistiť, čo bolo 
v budove predtým, ani dátum, kedy kino začalo svoju prevádzku. 

Dokument z no-
vembra 1919 ho-
vorí len o znovuo-
tvorení  Bioskopu 
a  ďalší  dokument 
povoľuje  „provo-
zování  licence  na 
kinomatografická 
představení  v  Pe-
zinské ulici č. 64“. 
Podnik bol ozna-
čený  ako  „Kino 
Svetlo“. V ére ne-
mého  filmu  bol 
v kinosále umiest-
nený klavír, na ktorom hrával aj 
Eugen Suchoň. opis dokumen-
tu  bol  adresovaný  pánu  Písec-
kému – riaditeľovi Učiteľského 
ústavu a podpísaný bol minister 
Šrobár. obaja  sa podľa  rozprá-
vania zúčastnili otvorenia kina. 
Ďalšie  dochované  dokumenty 
z  roku  1936  potvrdzujú  licen-
ciu, ktorá sa obnovovala každé 
dva roky a ako obchodný vedú-
ci je uvedený otto Krása. úrad-
ný počet sedadiel bol schválený 
na 209.

V  roku  1938  bola  licencia  ki-
na  udelená  Združeniu  katolíckej 
mládeže a názov sa mení na kino 
„Tatra“. Združenie sa v roku 1941 
vzdáva licencie a tú získava okres-
ný úrad Modra. V roku 1942 bolo 
kino v zmysle rozhodnutia Hlav-
ného  veliteľstva  Hlinkovej  gardy 
premenované na kino „Svornosť“. 
Z dokumentov rodinného archívu 
je jasné, že majiteľmi budovy bola 
rodina Bordanových, neskôr Krá-
sových,  ale  licenciu  na  premieta-
nie vlastnil vždy nejaký spolok. 

V  roku  1945  sa  oprávneným  na 
premietanie filmov stáva štát. Ce-
lý inventár kina prechádza do je-
ho vlastníctva. Patrili doň sedadlá, 
kreslá v lóžach, vybavenie vstup-
ného  vestibulu,  svetlá,  reproduk-
tory a premietacie prístroje. o za-
kúpení  tohto  vybavenia  pánom 
ottom Krásom existujú dokumen-
ty.  Dodnes  sa  nepodarilo  zistiť, 
kam  tento  inventár  preložili.  Za-

chovala sa len jed-
na kamera, ktorá je 
umiestnená v „no-
vom kine“. V roku 
1950 bola vyvlast-
nená  v  prospech 
Československé-
ho  štátneho  filmu 
aj budova kina 
a  v  roku  1958  sa 
kino  presťahovalo 
do novej budovy 
na  Kalinčiakovej 
ulici. V roku 1994 
bol na budovu 

uplatnený  reštitučný  zákon  a  bu-
dova sa vrátila synovi pôvodných 
majiteľov otakarovi Krásovi.
S celou históriou „starého kina“ sa 
spája olomoucký rodák otto Krá-
sa,  vyučený  elektromontér,  ktorý 
prichádza do Modry na pozvanie 
Jozefa Bordana a stáva sa jeho 
zaťom. Pričinil sa veľkou mierou 
o elektrifikáciu Modry a  ľudia  si 
ho pamätajú ako príjemného člo-
veka,  ochotného  pomôcť.  Ja  si 
„apa“, ako ho v rodine volali, pa-
mätám  z  detstva  ako  usmiateho 

starého  pána,  ktorý  ma  pri  kaž-
dej návšteve pohostil fantastickou 
domácou zmrzlinou a jahodovou 
malinovkou, ktorej vôňu  som cí-
tila v nose ešte dlho po odchode. 
Pán Krása sa totiž okrem kina ve-
noval aj výrobe sódy a malinov-
ky.  Sódovkáreň  sa  nachádzala 
v  pivnici  rodinného  domu,  ktorý 
má spoločný dvor so „starým ki-
nom“. Do sódovkárne sa vchádza-
lo z „Krásovskej“ uličky (dnešná 
Súkenícka). Starí Modrania si pa-
mätajú sklenené fľašky s guličkou 
(volali ich krachle), na ktorých bo-
lo vygravírované meno pána Krá-
su. Na jednu otázku mi však apo 
ako  dieťaťu  nikdy  neodpovedal: 
„Prečo sú na týchto oknách a dve-
rách mreže  a  prečo  sa  nemôžem 
ísť  pozrieť  dnu,  keď  hovoríš,  že 
je  to  tvoje  („staré kino“ malo do 
dvora okná a dvere, ktorými sa 
chodilo na toaletu a od zoštátnenia 
boli na nich kovové mreže)?“
Syn  pána  Krásu  bol  tiež  elektri-
kár,  opravoval  rádiá  a  televízory 
a  často  zabezpečoval  ozvučenie 
rôznych  modranských  akcií.  Lý-
dia Krásová, moja  krstná mama, 
pracovala v Priemyselnom podni-
ku Modra (názov sa často menil).
„Staré kino“ ostalo v rodine. Jeho 
rekonštrukcia  bola  zdĺhavá  a  ná-
kladná, ale vždy sme mali v úmys-
le, aby sa nezabudlo na pôvodný 
účel budovy. Snáď sa nám to po-
darilo. farba na fasáde časom vy-
bledne,  ale  spomienka,  dúfame, 
ostane.  Tatiana HORKÁ

Keď história ožíva

U richtára
To isté miesto, ten istý uhol pohľadu, len iný rok. Zobrali 
sme dobové fotografie z Modry a okolia, nafotili to, čo je na 
nich dnes a spojili minulosť so súčasnosťou. Výsledkom sú 
úžasné koláže, v ktorých ožíva naša história. Staré fotogra-
fie vyblednú, ľudia časom zabudnú a pritom je toho toľko, 
čo sa v Modre udialo a stojí za spomienku. Vydajte sa s na-
mi na objavnú cestu do vlastnej minulosti.

Hlavným faktorom, ktorý ur-
čoval  urbanistický  vzhľad 
Modry  bolo  vinohradníctvo. 
V 16. a 17. storočí vyrástol na 
námestí  a  Hornom  predmestí 
rad meštianskych domov,  kto-
ré však nevybočili z pevne sta-
novenej  dispozície  tradičného 
vinohradníckeho domu. Tak je 

to aj v prípade domu modran-
ského richtára Georgiusa Znä-
mera zo začiatku 17.  storočia. 
Podobne  ako  v  ďalších  mod-
ranských  meštianskych  do-
moch aj v interiéri richtárske-
ho  domu  sa  môžeme  stretnúť 
s  pozoruhodnými  renesančný-
mi klenbami, ktoré dodávali 

domom  veľkovinohradníkov 
vážnosť.
Radoví Modrania  žili  v  jedno-
duchých  vinohradníckych  do-
moch  a  vôbec  im  neprekážalo 
prať na potoku pred „panským“ 
domom.  Neprekážalo  to  ani 

mešťanom,  veď  všetky  roboty 
v panských vinohradoch vyko-
návali  práve  vinohradnícki  ro-
botníci.

A. PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ, SNM- 

Múzeum Ľ. Štúra, Z. TICHÁ 
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Výstava História športu v Modre ľudí oslovila
Vinobranie v Modre má dlhú tradíciu a veľa priaznivcov, podobné ekvivalenty má 
v meste pod Malými Karpatmi aj ďalší fenomén – šport. Práve šport a telesná vý-
chova sa stali súčasťou bohatej ponuky v rámci programu vinobrania. Konkrétne 
zaujímavá výstava Z histórie a súčasnosti športu v Modre, ktorú poňali jej autori 
a tvorcovia na čele s Karolom Kantekom, Františkom Machom, Emilom Šimonovi-
čom a ďalšími správne koncepčne ako prepojenie generácií. 

Zámer  prilákať  na  prezentovanie  úspe-
chov  modranského  športu  v  historickom 
kontexte  smerom  k  súčasnosti  im  vyšiel. 
Jednotlivé  panely  s  textovou  a  obrazo-
vou  dokumentáciou,  v  mnohých  prípa-
doch s unikátnymi autentickými fotogra-
fiami  i  jedinečným  pamiatkami  archívnej 
povahy  prezentujúcimi  významné  etapy, 
udalosti  i  osobnosti  modranského  športu 
i telesnej výchovy, vytvorili harmonický 

celok dokumentujúci úspechy modranské-
ho  školského  športu  smerom  k  súčasnej 
generácii,  doplnený  aj  efektným  trojroz-
merným materiálom v podobe športových 
trofejí – pohárov či medailí.
Z  výstavy,  pod  ktorú  sa  organizátorsky 
i  odborne  podpísali  Komisia  školstva, 
mládeže  a  športu  pri  Mestskom  zastupi-
teľstve, Modranská  muzeálna  spoločnosť 
a Nezisková organizácia rozvoja vidieckej 
turistiky  v Modre  bolo  cítiť  nadšenie  jej 
tvorcov, ale často aj pozitívne reakcie náv-
števníkov,  ktorí  trávili  čas medzi  výstav-
nými exponátmi študovaním zaujímavých 
informácií i živou komunikáciou na pred-
metné  témy.  Výstava,  prvá  svojho  druhu 
v meste, bola tematicky členená z hľadiska 
časového i vecného. Ponúkala záujemcom 
pohľad do histórie časového horizontu od 
priebehu 19. storočia počnúc až po dnešné 
dni. Telesná kultúra a štúrovci a špeciálne 
osobnosť Ľudovíta Štúra, Samuela Zocha 
i  Ivana  Branislava  Zocha,  význam  vzni-
ku  a  existencie  Modranského  turistické-
ho  spolku,  pôsobenie  učiteľského  ústavu 
v  Modre  alebo  najväčšieho  telocvičného 
spolku  Sokol  dokladá,  že  pohybové  akti-
vity na rôznom stupni organizovania v re-
gióne  majú  naozaj  dlhú  tradíciu.  Na  tú 
najstaršiu  chronologicky  nadväzuje  špor-

tové  hnutie  v  ča-
soch  1.Českoslo-
venskej  republiky, 
obdobie slovenské-
ho  štátu  a  socia-
listická  éra  až  po 
vznik samostatnej 
Slovenskej  repub-
liky i dianie v jej 
rámci. 

Futbal, volejbal, bas-
ketbal,  hádzaná,  plá-
vanie, turistika, tenis, 
stolný tenis, atleti-
ka,  šach,  lyžovanie 
a ďalšie športy, ktoré 
majú  v Modre  zaují-
mavú históriu zachy-
távajú charakteristic-
ké  črty  vývoja  jeho 

širokej  škály,  pomenúvajú  konkrétne  pod-
ujatia, udalosti a osobnosti, ktoré v Modre 
pôsobili dlhodobo či aspoň v určitej časo-
vej  etape, pričom  je veľmi dôležitým  fak-
torom  spomínaná  prepojenosť  na  dnešné 
mladé  generácie  aj  vzhľadom  na  nielen 

hroziacu,  ale  už  existujúcu  nepohybovú 
kultúru a alarmujúci spôsob fyzickej nečin-
nosti  spojenej  s  následnými  zdravotnými 
problémami populácie a tým cielene propa-
gujúci zdravý životný štýl Práve tento fak-
tor zohráva podstatnú úlohu a oprávnenosť 
výstavy takéhoto zamerania. 

Agilní tvorcovia, ktorým patrí veľká vďaka, 
si uvedomujú, že v prípade vydarenej výsta-
vy nejde iba o jednorazovú záležitosť. Tre-
ba povedať,  že  toto podujatie by malo byť 
akýmsi odrazovým mostíkom pokračovania 
systematického  mapovania  histórie  špor-
tu a telesnej výchovy v Modre, že sa práve 
vybudovala základňa, na ktorej treba stavať 
a začať tvoriť nadstavbu. Záujem návštevní-
kov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia po-
tvrdil, že  fenomén športu  je silný, že ľudia 
majú šport radi a ako ukázal priebeh výsta-
vy, mnohí  z  nich ochotne poskytnú pomoc 
pri ozrejmovaní vývoja, histórie i súčasnosti 
športu a telesnej výchovy v Modre i v blíz-
kej budúcnosti. Igor MACHAJDÍK 
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Modranské vinobranie 2019

Z alegorického sprievodu Posledná lajtra
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Atmosféra 
septembrového 

vinobrania
Na fotografiách:  koncert  IMT 
Smile, foto: Jana Kuchtová, ra-
per  Gleb,  foto:  Nina  Skáliko-
vá,  obľúbený  slamený  laby-
rint na Starom trhu, foto: Lucia 
Mandincová,  baletky  z  projek-
tu  Smiem  prosiť,  foto:  Sandra 
Benčičová, historická prešovač-
ka 2x, foto: Jana Kuchtová, det-
ské programy v Komunitnej zá-
hrade,  foto:  Lucia Mandincová 

a cisár Rudolf (Martin 
Dugovič),  foto:  Jana 
Kuchtová.  (red)
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Vína Modranského vinobrania
Tohtoročné Modranské vinobranie otvorilo slávnostné oce-
ňovanie vín súťažnej výstavy Víno Modranského vinobra-
nia 2019. Na nádvorí historickej radnice sme sa spoločne 
ako každý rok pomodlili k sv. Urbanovi – patrónovi viná-
rov a vinohradníkov, poďakovali sa za úrodu a poprosili 
o ochranu našich vinohradov. 

Profesor vína fedor Ma-
lík  spoločne  s  primá-
torom  Modry  Jurajom 
Petrakovičom  odovzdali 
ocenenia  a  diplomy  tým 
najlepším  vinárom  a  ich 
vínam  vyrobených  vý-
hradne  z  hrozna  dopes-
tovaného v modranskom 
vinohradníckom  rajóne. 
Následne počas troch dní 
boli víťazné moky k dis-
pozícii na verejnej degus-
tácii  v  mestskej  pivnici. 
oceňovaniu  vín  pred-
chádzala odborná de-
gustácia, ktorá sa konala 
v Strednej odbornej ško-
le vinársko-ovocinárskej 

za účasti riaditeľky Moniky Kis-
sovej  a pozvaných hostí. Po od-
borným  pohľadom  prof.  Malíka 
hodnotili zaregistrované vína dve 
komisie  v  zložení:  1.  Jozef  Ko-
váč,  Vladimír  Sodoma,  Vincent 
Jakubec, Ľubomír Miklovič, Pe-
ter fitz, Ľubomír Jelemenský a 2. 
Tibor Ruman, Ladislav Šebo, Mi-
roslav  Dudo,  Marián  Gavorník, 
Erik Brunovský, Juraj Klimko.

Najvyššie ocenené vína výstavy:
Šampión výstavy víno s najvyš-
ším počtom bodov: vzorka č. 53 
– Riesling,  r. 2018. Elesko a.s., 
Modra
Víťaz kategórie I.1 - I.2 Vína ti-
ché biele suché a polosuché (zv. 
cukor do 12 g/l) vzorka č. 53 – 
Riesling,  r.  2018.  Elesko  a.s., 
Modra

Víťaz  kategórie  I.3  -  I.4  Vína 
tiché biele polosladké a  sladké 
(zv. cukor nad 12 g/l) vzorka č. 
101 – Tramín červený, hrozien-
kový výber, r. 2017. Ing. Miro-
slav Dudo – VMD, Modra
Víťaz  kategórie  I.5  -  I.6  Vína 
ružové  suché  a  polosuché  (zv. 
cukor  do  12g/l)  vzorka  č.  112 
– Frankovka modrá rosé 2, r. 
2018. Elesko a.s., Modra
Víťaz  kategórie  III.21  -  III.22 
Vína  červené  suché  a  polosu-
ché (zv. cukor do 12g/l) vzorka 
č.  129 – Dunaj, Bobuľový vý-
ber, r. 2018. Ing. Miroslav Du-
do – VMD, Modra
Cena  doc.  Ing.  Jána  farkaša, 
CSc.  za  najvyššie  ocenené  ví-
no odrody Rivola (Tramín čer-
vený)  vzorka  č.  101  –  Tramín 
červený,  hrozienkový  výber, 
r.  2017.  Ing. Miroslav Dudo  – 
VMD, Modra
Cena  Vincenta  Šikulu  za  naj-

vyššie  ocenené  víno 
odrody  Zelený  muš-
kátel  (Veltlínske  ze-
lené)  vzorka  č.  26  – 
Veltlínske  zelené,  r. 
2018.  Víno  Ludvik, 
Modra
Cena Bohuslava Jer-
mářa  za  najvyššie 
ocenené  víno  (odro-
dové aj cuvée) z bur-
gundských odrôd (Pi-
not blanc, Pinot gris, 
Chardonnay)  vzorka 
č.  47B  –  Chardon-
nay 2, r. 2018. Elesko 
a.s., Modra
Kompletné výsledky: 
www.modra.sk. (red) fo
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Darina Lichnerová – výstava 
prepletené roky
V  piatok  25.  októbra  o  16.00  sa 
v  SNM-Múzeu  Ľudovíta  Štúra 
uskutoční otvorenie výstavy Dari-
na Lichnerová – prepletené roky. 
Výstava je venovaná okrúhlemu 
jubileu známej modranskej textil-
nej výtvarníčky. Paličkovaná čip-
ka sa stala základom, okolo kto-
rého počas rokov tvorby rozvíjala 
ďalšie  textilné  techniky. Ako  sa-

ma hovorí, možno práve vďaka štúdiu ma-
tematiky inklinuje vo vzoroch svojich diel 
ku  geometrii. okrem paličkovania  sa Da-
rina Lichnerová venuje tvorbe odevných 
súčastí  vyrobených  technikou  krosienok, 
pleteným tkaním vyrába vesty, svetre, pon-
čá. Výber z diela si budú môcť návštevníci 
pozrieť na výstave, ktorá potrvá do 15. no-
vembra 2019. 
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Svätokatarínska ochutnávka
Vincúr, spolok vinohradníkov a vinárov v Modre organizuje tento rok už XX. ročník 
tradičnej priateľskej koštovky pod názvom „Svätokatarínska ochutnávka mladých vín 
ročníka 2019”. S degustáciou mladých vín prišiel spolok ako prvý na Slovensku, čím 
založil tradíciu degustácií mladých vín pred ich oficiálnym uvedením na trh, kde si 
v priateľskej atmosfére svoje mladé vínka vzájomne pochvália a ohodnotia profesio-
nálni aj amatérski vinári z Modry a širokého okolia.

Prečo Svätokatarínske mladé vínka? Najmä pre-
to, že koncom novembra si už vieme predegus-
tovať prvé slovenské mladé biele a ružové vína, 
ktoré sú už stiahnuté z kvasníc a odkalené a to 
tak, že si vyznávači tohto lahodného moku budú 
môcť vychutnať ich podmanivú arómu a svie-
že  kyselinky  typické pre malokarpatské  odro-
dy, ktoré boli zberané v mesiacoch september 
a október. Ako je kategorizované mladé vínko 
v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohrad-
níctve  a  vinárstve?  označovať  víno  slovami 
„mladé víno” možno víno s chráneným označe-
ním pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľ-
ského balenia najneskôr do konca kalendárneho 
roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použité-
ho na výrobu tohto vína. Také víno možno za-
čať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový 
pondelok roku zberu hrozna.
Už  tradičné  podujatie  sa  uskutoční  v  piatok 

22. novembra 2019 o 16.30 Kultúrnom centre 
Modra s nasledovným programom:
• vítanie hostí a prítomných - Vincent Jakubec, 
predseda spolku Vincúr
• zhodnotenie  vinohradníckeho  roku  2019  - 
Ing. Vladimír Sodoma
• požehnanie mladých vín - evanjelický a kato-
lícky kňaz Mgr. Ján oslík a Jozef Mišík o 17.00 
hod.
• priateľská  susedská  degustácia  prinesených 
vzoriek vín.
Vstupné: 10, - € alebo 2 vzorky mladého vína 
ročníka  2019  (1  vzorka  á  3  fľaše),  záloha  za 
pohár 2,- €. Všetky Katky, Katarínky, Katušky 
majú samozrejme vstup zdarma!!!
Verím, že vás naše pozvanie osloví a prídete po-
sedieť aj so známymi na dobré modranské vín-
ka. Vincent JAKUBEC,

predseda spolku Vincúr Modra

Z výstav na vinobraní

Prechádzky po 
modranskom 

cintoríne
Modranská  muzeálna  spoločnosť  vyda-
la v roku 2013 publikáciu Prechádzky po 
modranskom  cintoríne.  Pre  veľký  záu-
jem prišlo v  roku 2015 k druhému dopl-
nenému vydaniu. oproti prvému vydaniu 
publikácia obsahovala dvojnásobný počet 
osobností a bola rozšírená aj o informácie 
o  cintoríne  v Kráľovej,  o  huncokárskom 
cintoríne na Pieskoch a o židovskom cin-
toríne v Modre. Keďže druhé vydanie je už 
tiež vypredané a záujem o publikáciu ne-
utícha, rozhodli sme sa pristúpiť k  tretie-
mu vydaniu, ktoré pripravujeme s autorom 
Miroslavom Šimkom. 
obraciame  sa  na  obyvateľov  s  prosbou 
o  poskytnutie  návrhov  na  doplnenie  tre-
tieho vydania o osobnosti, ktoré by mali 
byť v publikácii. Veríme, že počas budú-
ceho roka sa podarí zozbierať informácie 
tak, aby publikácia mohla byť pripravená 
na vydanie v roku 2021. Kontakt na auto-
ra: miro.modra@gmail.com 0903/938192, 
kontakt  na  MMS:  viera.ja@centrum.sk 
alebo  0918645827.  Za  podporu  a  spolu-
prácu ďakujeme.  V. JANČOVIČOVÁ
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Modra  Hore  bez  inštalovaná  v  Hor-
nej Bráne; Víno a keramika v historic-
kej radnici; výstava fotografií Susedia 

Jána Strieša v nemeckom ev. kostole 
a fotografie  Z  modranského  chotára 
v radnici. (red)
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Ešte raz akademický maliar Štefan Cpin – ako 
tvorca vínnych etikiet
V minulom čísle Modranských zvestí bola spomienka na Štefana Cpina – maliara, 
ilustrátora a grafika. Málokto však vie, že bol aj autorom série vínnych etikiet pre 
JRD Modra a tiež série grafických listov s vinohradníckym motívom. 

Výročná členská schôdza družstva ma v roku 
1965 schválila na post vedúceho pivničného 
hospodárstva. Družstvo malo štátom predpí-
sanú dodávku hrozna do Vinárskych závo-
dov a zbytok úrody hrozna spracovávalo vo 
vlastnej réžii. To predstavovalo 15-20 vagó-
nov vína, ktoré bolo uskladnené v 16 pivni-
ciach členov. Víno sa odpredávalo ako sudo-
vé Vinárskym závodom a Jednote Hodonín. 
V tom čase začali rodiť mladé vinice v čis-
tej odrodovej skladbe a bolo rozhodnuté, že 
družstvo bude flašovať čisto odrodové vína. 
Chcel som, aby tieto vína mali na etikete zvý-

raznený  pôvod,  ale  vtedajšie 
čsl. normy povoľovali uvádzať 
na etikete iba názov vína, napr. 
Veltlínske zelené, Rizling vlaš-
ský, Rulandské biele, atď. 
Preto  sme  museli  požiadať 
Štátnu  inšpekciu  o  výnimku, 
aby  sme  naše  vína  uvádzali 
do  obchodnej  siete  s  označe-
ním  pôvodu  ako  Modranský 
Veltlín,  Modranský  Müller, 
Rizling,  Tramín  a  pod.  Po  jej 
schválení  som  hľadal  umelca, 
ktorý by mi 
vypracova l 

návrh na etiketu. Pri náhod-
nom  stretnutí  v  knihárstve 
u pána Vincenta Gavorníka 
som spoznal akademického 
maliara  Štefana Cpina, mi-
moriadne  skromného  člo-
veka.  Poprosil  som  ho,  či 
by mi nemohol vypracovať 
návrh etikety, ktorá by sú-
časne  propagovala  Modru 
a  on  napriek  tomu,  že  bol 
vážne  chorý,  súhlasil.  Po-
stupne vytvoril sériu etikiet. 

Ako prvá bola červeno-žltá s Hornou bránou 
a postavičkami chlapca a dievčaťa pri putni 
s hroznom, dolu s označením „Modranský“ 
Veltlín, Müller, atď. Myslím, že  to bola na-
ša  najkrajšia  „Modranská“  etiketa.  Svojimi 
netradičnými  žlto-červenými  farbami  púta-
la pozornosť kupujúcich, ktorí boli spokojní 
s kvalitou našich vín a nemuseli ich vyhľadá-
vať v regáloch. 
Dodnes  som  vďačný  za  spoluprácu  a  vy-
tvorené etikety akademickému maliarovi 
Štefanovi  Cpinovi,  človeku  s  veľkým  „Č,“ 
skromnému,  pracovitému,  ktorý mi  svojimi 
návrhmi a spoluprácou pomohol k reprezen-
tácii Modry a jej vín. Majstre, ešte raz ďaku-
jem a česť Vašej pamiatke. 

Ing. Milan LANČARIČ, st.

Spomienka na docenta Jána Farkaša 
Dňa 17. októbra 2019 si pripomíname smutné dvadsiate výročie 
úmrtia veľkého modranského rodáka a svetovo známeho enoló-
ga docenta Jána Farkaša. Doc. Ing Jána Farkaš, CSc sa narodil 
30. apríla 1923 v Modre v starej vinohradníckej rodine, ktorej 
korene siahajú až do 13. storočia. Rodinné gény v úlohe sudičiek 
predurčili jeho pracovný i životný osud. 

Po  skončení  obchodnej  akadé-
mie v Bratislave mladý Ján Far-
kaš začal v rodinnej pivnici vyrá-
bať víno, ale už vtedy sa prejavil 
jeho nielen obchodný, ale aj ino-
vátorský  duch  –  ako  prvý  vinár 
v  Modre  postavil  tri  betónové 
cisterny  obložené  sklenenými 
obkladačkami. Jeho vína, do kto-
rých vkladal rodinné tradície, ale 
aj  svoje názory na výrobu vína, 
sa  postupne  stali  obľúbenými 
nielen na Slovensku, ale aj v Pra-
he. úspešný príbeh Jána farkaša 

bol  prerušený v  roku 1948,  keď 
mu  znárodnili  vinársky  podnik, 
ktorý  vtedy  vyrábal  štvrť milió-
na litrov kvalitného modranské-
ho vína, čo na vtedajšie pomery 
nebolo málo. 
Nezlomný  duch  Jána  farkaša 
odolal aj tomuto krutému úderu, 
ktorý v ňom  nezabil ani chuť do 
života, ani lásku k vínu. Ján far-
kaš vyštudoval chemickú fakultu, 
odbor potravinárstvo, habilitoval 
sa  na  docenta  a  vínu  sa  naďalej 
venoval ako vedecký pracovník. 

Výsledky svojej rozsiahlej vý-
skumnej a vedeckej činnosti pub-
likoval  v  množstve  vedeckých 
štúdií a  taktiež vo viacerých od-
borných knihách. Jeho najzná-
mejším vedeckým dielom je kni-
ha Technológia a biochémia vína 
(1973),  ktorá  bola  preložená  do 
češtiny a do angličtiny a ktorá sa 
aj dnes používa ako učebnica na 
viacerých univerzitách v zahra-
ničí. Kniha v Paríži v roku 1974 
získala Cenu oIV (oIV- Medzi-
národná  organizácia  pre  vinič 
a víno) ako najlepšia kniha roka 
o víne vo svete v kategórii Eno-
lógia.  Kniha  bola  na  Svetovom 
kongrese  oIV  v  Lisabone  v  ro-
ku 1988 zaradená na zoznam 500 
najdôležitejších  vedeckých  kníh 
o víne vo svete, pričom farkašo-

va kniha bola citovaná medzi pät-
nástimi prvými. V roku 1999 Ján 
farkaš získal ďalšiu Cenu oIV za 
knihu Všetko o víne. Ján farkaš 
je  aj  autorom populárneho neal-
koholického  nápoja Vinea  vyro-
beného z hrozna. 
Prezident  Slovenskej  republi-
ky Ivan Gašparovič v roku 2009 
udelil  Jánovi  farkašovi  vysoké 
štátne  vyznamenanie  Pribinov 
kríž  In  memoriam.  Ján  farkaš 
svojimi  vedeckými  prácami  po-
ložil základy slovenskej enológie 
a ako pedagogický pracovník sa 
podieľal  na  výchove  viacerých 
generácii mladých slovenských 
enológov  a  vinárov.  Ján  farkaš 
svojim rozsiahlym vedeckým 
dielom zviditeľňoval v zahraničí 
nielen  Slovensko,  ale  aj Modru, 
kde sa narodil a po celý život žil. 
Česť jeho pamiatke. 

František LIPKA 
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Poďakovanie
Stratila som to, čo najdrahšie som mala... Ďakujem 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli  rozlúčiť  na  poslednej  ceste  s mojim  synom 
Vilkom  Bučuričom,  ktorý  nás  opustil  dňa  15.  8. 
2019.  Ďakujeme  za  prejavy  sústrasti  a  kvetinové 

dary. Mama a ostatná smútiaca rodina. 

Spomienka
Doc. Ing. Ján farkaš, *30. 4. 1923 
–  †17  10.  1999, Anna  farkašová 
*19. 6. 1925 – †7. 10. 2014, Boli 
ste pre nás bezpečným prístavom 
plným lásky a porozumenia. S lás-
kou, úctou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami. 

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým Rudolfom Hrdlovičom, ktorý 
nás navždy opustil 28. 9. 2019. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie 
zabudnúť... Dňa 4. októbra 2019 sme si pripomenuli 
nedožité 90. narodeniny našej drahej mamičky a ba-
bičky Emílie Klebercovej, rod. Tirindovej. S láskou 
stále spomínajú dcéra, synovia a sestra s rodinami. 

Spomienka
Dňa  12.  10.  2019  sme  si  pripomenuli  2.  výročie 
úmrtia  nášho  milovaného  františka  Petrakoviča. 
Ďakujeme za všetko, čo si urobil pre nás všetkých, 
v našich srdciach a spomienkach navždy zostaneš 
živý... S láskou a pokorou spomínajú rodiny Petra-
kovičová, Nagyová a Ďuranová.

Spomienka
Dňa 25. 10. 2019 si pripomíname nedožitých 90 rokov našej drahej 
mamulienky Alžbety Dömeovej. S láskou a vďakou spomínajú naj-
bližší. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Tichá spomienka
Dňa 10. 11. 2019 si pripomenieme 20. výročie od 
smrti nášho otca a dedka pána Štefana Bartoša. Kto 
ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Spomíname
Dňa 20. 10. 2019 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil Stanislav 
Čeliga. „Všetci sa zídeme k Tvojmu hrobu, aby sme Ti kytičku kve-
tov mohli dať a pri sviečkach na Teba spomínať“. Spomínajú man-
želka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Riadková inzercia
 z Klasická  masáž  –  Michal 

Bednarovský, Vajanského 1, 
Modra.   Tel.: 0915 977 517

 z Dám  do  prenájmu  17  ár  zá-
hradu s vinohradom s 600 koreň-
mi viniča v Dolných orešanoch.
 Tel.: 0908 505 924

Uzávierky 
Modranských Zvestí

Redakčné uzávierky do konca roka 2019:
• v stredu 13. novembra do 12.00 hod.
• v stredu 4. decembra do 12. 00 hod.
Kontakt: zvesti@mediamodra.sk alebo 0911 999 784.  (red)

Stále sa hľadá
Pred  niekoľkými  týždňami  sa 
v  Modre  stratil  bytový  kocúrik 
menom  Dygerček.  Je  kastrova-
ný, sfarbený dobiela s výrazne 
šedými fľakmi. Majitelia po ňom 
naďalej pátrajú, niekoľkokrát bol 
už  videný  na  rôznych miestach. 
Ak by ste kocúrika videli alebo 
máte o ňom akékoľvek informá-
cie, kontaktujte majiteľov na tel. 
číslach: 0907 157 216 a 0903 263 
604. Ďakujeme.  (red)IN

ZE
R
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Spomienka
Už 20 rokov nám chýba dobrý a veľkorysý človek, 
láskavý a starostlivý manžel a otec Rudolf Homo-
la. So smútkom v srdci si pripomíname 25. október 
1999, kedy nás navždy opustil. V našej rodine po 
ňom zostalo nezastupiteľne prázdne miesto a spo-

mienky, ktoré potešia dušu, ale aj dnes zabolia. Za tichú spomienku 
ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a  spomínajú s nami. S  láskou 
manželka, syn a dcéra s rodinou. 

Spomíname
S hlbokým zármutkom sme si dňa 
16.  októbra  pripomenuli  nedoži-
té  90-te  narodeniny  našej  drahej 
mamy Anny Čukanovej  a 23.  jú-
la neuveriteľných 26 rokov, čo nás 
nečakane opustil náš otec Milan Čukan. V našich srdciach sú stále 
s nami, i keď už nie sú medzi nami. S láskou a úctou spomína celá 
rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.

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
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Chrámový zbor vystúpi 
v prvú adventnú nedeľu
Pezinský chrámový zbor Ad 
Una Corda má za sebou už viac 
ako 150 rokov existencie. V sú-
časnosti sa venuje predovšetkým 
interpretácii  klasickej  i  moder-
nej  chrámovej  hudby.  V  reper-
toári má  religiózne  piesne,  om-
še,  spirituály  ale 
aj  ľudové  piesne. 
Jeho  pozoruhod-
né  kvality  potvr-
dzujú aj popredné 
miesta na medzi-
národných zboro-
vých súťažiach po 
celom svete. Zbor 
stihol  v  prvej  po-
lovici roka 2019 
uviesť  dve  veľké 
vokálno-inštru-
mentálne diela, 
oratórium  Kris-

tus na hore Olivovej Ludwiga 
van Beethovena a Stabat mater 
Giovanniho  Battistu  Pergolesi-
ho. Pozývame vás na ich kon-
cert na prvú adventnú nedeľu, 1. 
12.  2019 o 18:00 v Nemeckom 
evanjelickom  kostole  v  Modre, 

ktorý bude oslavou chrámovej 
hudby a veľkých svetových diel 
s vianočnou tematikou. Advent-
ný koncert pre vás prináša Mesto 
Modra v spolupráci s Kultúrnym 
centrom Modra a ECAV Modra. 
Vstupné je dobrovoľné.  (mk)

Dôstojne 
až do 
konca

Prijmite  pozvanie  Bratislav-
ského seniorátu ECAV na Slo-
vensku  a Výboru  pre Zborovú 
diakoniu na vzdelávací seminár 
spojený  s  prezentáciou  publi-
kácie Sprevádzanie zomierajú-
cich v rámci projektu Dôstojne 
až do konca. Podujatie venova-
né  širokej  verejnosti  sa  usku-
toční 23. októbra 2019 o 17.30 
hod  v  Sobášnej  sieni  mesta 
Modry. Témou podvečera bude 
Ako  lepšie  porozumieť  dezo-
rientovaným seniorom a hos-
ťom bude PhDr. Beata Dobová, 
riaditeľka  Domova  sociálnych 
služieb pre seniorov v Bratisla-
ve. Projekt podporili Malokar-
patská  komunitná  nadácie  Re-
via a Mesto Modra.

(red)

Čítanie vám pristane
Oslovili sme hostí našich podujatí a prinášame vám ďalšie 
tipy na výbornú literatúru pre deti aj dospelých, ktorú sa-
mozrejme nájdete v Mestskej knižnici v Modre (na poschodí 
kultúrneho domu). 

Veronika  Šikulová,  spisova-
teľka  a  novinárka  odporúča 
prečítať  si  román  Sérotonín. 
„Francúzsky spisovateľ Mi-
chel Houellebecq je provoka-
tér. Kniha Sérotonín na mňa 
urobila obrovský dojem aj ako 
na konzumentku tohoto hor-
mónu šťastia, aj ako na kon-
zumentku literatúry. Je vyni-
kajúco, ale naozaj vynikajúco 
preložená. Jej prekladateľka, 

Aňa Ostrihoňová, je vlastne 
dvornou prekladateľkou tohto 
autora. Rozprávačom románu 
Sérotonín je štyridsaťšesťroč-
ný poľnohospodársky inžinier 
Florent-Claude a jeho príbeh 
je o Francúzsku, ktoré dupe 
po svojich tradíciách, ničí svo-
je mestá a búriaci sa vidiek. 
Kniha je samozrejme nielen 
o Francúzsku, pokojne jej mô-
žeme obliecť akúkoľvek košeľu 

s akoukoľvek národnou výšiv-
kou. Je o nás, o globalizova-
nom svete, kde je akože všetko 
na dosah, no ľudia majú k se-
be ďaleko, o vzťahoch... Čítala 
som ju cez prázdniny a odvtedy 
na ňu myslievam. Určite poš-
tengruje aj vás, milí čitatelia, 
Modrania. V našej knižnici ju 
majú, čaká na vás!“
Barbora  Zamišková  Krajč  – 
herečka a pedagogička odporú-
ča čitateľom modranskej kniž-
nice prečítať  si  s  deťmi knihu 
Jána Uličianskeho Máme Emu. 
Autor J. Uličiansky sa za svoju 
detskú tvorbu v roku 2010 do-
stal na listinu nominovaných 

spisovateľov  na  Cenu  H.  Ch. 
Andersena. 
„Knižka Máme Emu vyšla pred 
viac ako dvadsiatimi rokmi 
a teraz už ako druhé vydanie. 
Na knihe je úžasné, že hoc má 
toľko rokov, je stále aktuálna. 
Skrýva v sebe hravosť aj pre sú-
časné dieťa. Sú v nej podnety na 
to, aby si dieťa veci dovymýšľa-
lo. V príbehu medzi deti vstupu-
je zázračná učiteľka Ema, ktorú 
si kriedou vyčarovali na chod-
ník traja kamaráti zo škôlky.“
Kampaň z verejných zdrojov fi-
nančne  podporil  fond  na  pod-
poru  umenia,  hlavný  partner 
projektu.  Zuzana TICHÁ
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Projekt 89 - Ty je cyklom komornejších kultúrnych akcií, ktoré sú oslavou Dňa boja 
za slobodu a demokraciu. Podujatie pripravilo Artforum Pezinok a Kultúrne centrum 
Modra s cieľom priblížiť princípy slobody, demokracie a humanizmu ako aj pripome-
núť významný kultúrno-historický moment našich regionálnych i národných dejín. 

3. 11. o 19.30, Kino Mier Modra 
Skutok sa stal – dokumentárny film (SR, 2019)
Slovenský dokumentárny film  režisérky Bar-
bory Berezňákovej podáva správu o stave na-
šej  krajiny  cez  životný  príbeh  a  vzťah  troch 
kamarátov - oskara fegyveresa, Róberta Re-
miáša a Petra Tótha. film sprostredkuje návrat 
do blízkej minulosti Slovenska cez konkrétny 
príklad  najväčšej  spoločenskej  kauzy  deväť-
desiatych rokov. Originálny a vizuálne suges-
tívny pohľad mladej autorky na našu nedávnu 
históriu ale aj prítomnosť sa chce stať nalieha-
vým impulzom pre spoločenskú reflexiu.

13. 11. o 20:00, Kino Mier Modra
Andrej Šeban Sólo Tour 2019 – koncert 
Po  siedmych  rokoch  vyráža  Andrej  Šeban 
opäť na sólo koncertné turné a poteší fanúši-
kov  aj  v  Modre.  Slovenský  hudobník,  skla-
dateľ, producent a majster gitarového umenia 
využije  svoje multiinštrumentálne  schopnosti 
a predstaví v rámci Tour 2019 svoj nový sólo 
program. Návštevníci koncertu sa môžu tešiť 
na  nevšedné  úpravy  najkrajších  slovenských 
ľudoviek,  známych  Andrejových  pesničiek 
a nebude chýbať ani priestor pre jemu povest-
nú improvizáciu. 

17. 11. o 19.30, Kino Mier Modra
Amnestie – thriller (SR/ČR 2019)
Nový  česko-slovenský  film  o  kontroverznej 
Havlovej  amnestii.  Dramatický  príbeh  troch 
rodín  sa  odohráva  na  pozadí  veľkých  spolo-
čenských  zmien,  rozpadu  komunizmu  a  vy-
tvorenia  demokratického  Československa. 
film  zachytáva  svet  kontrolovaný  ŠtB,  kde 
disidenti komunikujú pomocou tajných správ. 
Svet,  v  ktorom  ľudia  udávajú  svojich  rodin-
ných príslušníkov a zároveň túžia po osobných 
výhodách a slobode. fascinujúci zrod česko-
slovenskej demokracie v novembri 1989 otvá-
ra nové možnosti pre všetkých. Platí to aj pre 
najkrutejšiu väznicu komunistického zriadenia 
v Leopoldove, kde výbuch emócií prerastie do 
otvorenej  vzbury.  Myšlienkou  amnestií  bo-
lo  urobiť  veľký  predel  –  jasné  znamenie,  že 
predchádzajúca  justícia  nepracovala  dobre. 
Spôsobili však obrovskú nespokojnosť medzi 

väzňami a v Leopoldove následne po masovej 
hladovke vypukla vzbura, ktorá si napokon vy-
žiadala vojenský zákrok. 

20. 11. o 19.00, KC – Mestská knižnica 
Ľuba Lesná: Tisícročná žena, diskusia s autor-
kou knihy
Autorka  je  predovšetkým  známa  ako  inves-
tigatívna  novinárka.  Venovala  sa  veľkým 
kauzám, v ktorých figurovala Slovenská infor-
mačná služba. Napísala niekoľko publicistic-
kých kníh a z nich najznámejšia je únos pre-
zidentovho  syna.  Kniha Krátke  dejiny  tajnej 
služby  jej priniesla  česko-slovenskú Cenu E. 
E. Kischa za literatúru faktu (1999). Ľ. Lesná 
pred rokom 1989 pracovala ako divadelná kri-
tička, po Nežnej revolúcii ako novinárka a po-
litická komentátorka. V roku 2007 dostala Ce-
nu za odvahu od Inštitútu pre verejné otázky za 
občianske postoje a žurnalistickú prácu. V tom 
istom roku získala cenu Slovenského syndiká-
tu novinárov za investigatívny článok o prípa-
de zavraždenia medičky Ľudmily Cervanovej 
Svedkovia  prehovorili.  Na  diskusii  budeme 
hovoriť nielen o jej najnovšej knihe Tisícročná 
žena, ktorá  je výpoveďou žien od najstarších 
čias po súčasnosť, ktoré majú jedno spoločné 
– túžbu pravdivo a dôstojne prežiť svoj život 
ale o boji proti nepriateľskej a nespravodlivej 
štátnej mašinérii. 

21. 11. o 19.00, Kino Mier Modra 
Když nebyl čas na hraní – diskusia 
November 1989 a jeho následné udalosti oča-
mi hudobníka a skladateľa Michaela Kocába, 
ktorý sa v tej dobe, významnou mierou pričinil 
o  zmenu  politického  režimu  v  Českosloven-
sku. Ako predseda  parlamentnej  komisie  pre 
dohľad  na  odsun  sovietskych  vojsk  v ČSfR 
bol  zodpovedný  za  ich  odchod  z  nášho úze-
mia, ktoré vyše dvadsať rokov okupovali. Be-
sedu o tom, čo všetko sa udialo a aké dôsledky 
to malo pre našu spoločnosť, povedie hudob-
ník a organizátor festivalu Pohoda, Michal Ka-
ščák. 

21. 11. o 21.00, Bistro Kinečko Modra 
Karpatské chrbáty a Michael Kocáb – koncert 

Kapela Karpatské Chrbáty  z Vrbového  je  na 
slovenskej alternatívnej scéne už niekoľko de-
siatok rokov. Okrem vlastnej tvorby, ktorú za-
znamenala už na deviatich albumoch, hrávajú 
na svojich koncertoch aj zopár skladieb od le-
gendárneho Pražského výběru, ktoré si s nimi 
občas zaspieva aj jeho frontman Michael Ko-
cáb. A práve pri príležitosti jeho návštevy fes-
tivalu  89-Ty  budete mať  jedinečnú možnosť 
toto vystúpenie zažiť u nás v Modre. 

25. 11., Modranské školy
Divadlo Jána Palárika Trnava: Nemá trieda 
(Projekt 89) 
Interaktívna  inscenácia  určená  pre  študentov 
stredných škôl je akousi žánrovou zmesou his-
torického thrilleru z konca 80. rokov 20. sto-
ročia a „high school“ drámy odohrávajúcej sa 
v predvečer jednej z najvýznamnejších udalos-
tí moderných dejín. Tri  archetypálne  charak-
tery rozohrávajú modelovú situáciu a vťahujú 
do nej ako aktérov aj divákov. Inscenácia, kto-
rá vznikla k 30. výročiu Nežnej revolúcie, sa 
odohrá priamo na stredných školách v Modre.

27. 11. o 19.00, Kino Mier Modra 
Divadlo na tahu: Protest 
Dvorné divadlo hier Václava Havla z Prahy 
zahrá  v  priestoroch  modranského  kina  jeho 
menej známu hru Protest z roku 1978. Podpí-
sať, či nepodpísať? Divadelná aktovka o zloži-
tej otázke s ešte zložitejšou odpoveďou, o dile-
me, ktorá pretrváva a patrí k typickým témam 
dramatickej tvorby Václava Havla. Divadlo na 
tahu vzniklo z iniciatívy Andreja Kroba, javis-
kového  technika  Divadla  na  zábradlí,  ktorý 
sa  rozhodol naštudovať Žobrácku operu,  no-
vú hru svojho priateľa, zakázaného dramatika 
Václava Havla. So skupinou kamarátov ju taj-
ne naskúšal a 1. 11. 1975 uviedol v sále hos-
tinca U Čelikovských v Horních Počernicích. 
Nasledovali  policajné  represie  voči  autorovi, 
súboru aj divákom. Divadlo vyšlo z  ilegality 
až po novembri 1989 a  jeho činnosť sa stala 
intenzívnejšou. Súbor a jeho inscenácie prijalo 
pod svoju strechu Divadlo Na zábradlí, kde di-
vadlo pokračovalo vo výlučne havlovskej dra-
maturgii. Marcela KVETKOVÁ,

KC Modra
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Rozprávky a príhody 
z našej prírody
SNM – Múzeum Ľ. Štúra pri-
pravilo  pri  príležitosti  100. 
výročia narodenia akademic-
kého  maliara  Štefana  Cpina 
výstavu, ktorej derniéra sa 
uskutočnila  v  októbri.  Hlav-
ným programom bolo uvede-
nie  knižky  Rozprávky  a  prí-
hody  z  našej  prírody,  ktorej 
autorkou  je  RNDr.  oľga  Er-
delská,  DrSc.,  prírodoved-
kyňa,  autorka  významných 
vedeckých  publikácií,  kníh 
a  filmov  z  oblasti  výskumu 
rastlín,  publikovaných  do-
ma  aj  v  zahraničí.  V  Mod-
re  je  známa  spolu  so  svojím 
manželom  RNDr.  Karolom 
Erdelským, CSc., organizo-
vaním  vedeckých  prednášok 
a  publikáciou  „Atlas  lieči-
vých  rastlín“,  ktorý  vyšiel 
v troch vydaniach na Sloven-
sku a v troch vydaniach v Če-
chách.  Ako  bývalá  žiačka 
uršulínskeho gymnázia pôso-

bila i v občianskom združení 
SABUŽ (Slovenská asociácia 
bývalých  uršulínskych  žia-
čok).  Pôvabnú  knižku,  ktorú 
vydala  Modranská  muzeálna 
spoločnosť  obohatil  svojimi 
ilustráciami  výtvarník  Peter 
Cpin. Knižku je možné zakú-
piť v Múzeu Ľ. Štúra.
 (vj)

Leto modranských seniorov na Makarskej riviére
Asociácia  pre  mládež,  vedu 
a  techniku Amavet pripravila pre 
modranských dôchodcov a ich ro-
diny nezabudnuteľný  letný pobyt 
v Chorvátsku. Boli sme na Makar-
skej riviére v kempe Baško Polje. 
Nachádza  sa  neďaleko  mesteč-
ka Baška Voda  v  píniovom  lese. 
Náš desaťdňový pobyt sme absol-
vovali  v  prvých  septembrových 
dňoch. Azúrovo modré more bo-
lo  ešte  stále  teplé,  počasie  ustá-
lené  a  slniečko  ešte  stále  riadne 
pripekalo  na  pozvoľne  klesajúcu 

pláž.  Ubytovaní  sme  boli  v  mo-
bilných  domčekoch,  vybavených 
klimatizáciou, terasou a vlastným 
sociálnym  zariadením.  Delegát 
Amavet-u Miloš  Králiček  sa  ná-
ležite  postaral  o  naše  pohodlie. 
Mali  sme na výber  rôzne pozná-
vacie zájazdy do známych his-
torických  prímorských  miest  či 
už  loďou  alebo  autobusom. Nie-
ktorí  rekreanti  si  vybrali  výlety 
na  pútnické  miesto  Medžugorie, 
loďou  na  ostrov Brač,  či  vojnou 
poznačený  Mostar.  Každodenný 

pobyt  pri mori,  plávanie,  slnenie 
a  leňošenie  posilnili  naše  zdra-
vie a celkovú psychickú aj fyzic-
kú zdatnosť. Užili sme si v Baška 
Vode  a  Promanje  zábavné  veče-
ry plné lyrických melódií. Každý 
deň  sme  ochutnávali  pochúťky 
v miestnych reštauráciách, pripra-
vené z  rýb a  iných morských ži-
vočíchov. Počasie nám prialo, no 
dni ubiehali. Prišiel deň rozlúčky 
s príjemným prostredím, v ktorom 
sme strávili v družnom a veselom 
kolektíve  pár  príjemných  dní. 

Z  Chorvátska  sme  však  odchá-
dzali  s  nádejou,  že  sa  sem o  rok 
vrátime. Za  túto možnosť  stráviť 
chvíle  pri  mori  chceme  srdečne 
poďakovať všetkým pracovníkom 
Amavet-u, pani riaditeľke Gabike 
Kukolovej,  delegátovi  Milošovi 
Králičkovi a popriať im veľa pra-
covných a osobných úspechov pri 
zaslúženej a náročnej práci s mla-
dými ľuďmi.

Jana DURGALOVÁ, 
za dôchodcov 

a všetkých rekreantov

FARMÁRSKY KOŠÍK

ČERSTVÉ RYBY 
ZO SLOVENSKÉHO 

CHOVU 
NA VÁŠ STÔL

Sumček - filet s kožou bez kosti, 
Pstruh a Kapor pitvaný

TEŠÍME SA NA VÁS - KAŽDÚ STREDU  
AŽ DO VYPREDANIA ZÁSOB 

NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

Darujte knihu aj tieto Vianoce 
Deti zo sociál-
ne znevýhodne-
ných  rodín  si  aj 
tento  rok  zaže-
lajú  svoje  čita-
teľské  priania. 

Vy  sa  opäť  môžete  premeniť  na 
knižných  Ježiškov  a  toto  želanie 
im splniť. od 4. 11. 2019 nájdete 
označené knihy v kníhkupectvách 

folly v Modre a v Artfórum Pezi-
nok. My v Malokarpatskej komu-
nitnej nadácii Revia zabezpečíme, 
aby sa obdarovaným do Vianoc 
knižka dostala pod  stromček. Už 
15 rokov spoločne plníme čitateľ-
ské sny v Malých Karpatoch. Po-
kračujte s nami aj tento rok, lebo 
knihy  učia  deti  rozlišovať  dobro 
a zlo. Lucia FINKOVÁ, Revia fo
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Veselé samohlásky pre deti od Ľubomíry Mihálikovej
V stredu 9. októbra sa v priesto-
roch Detskej čitárne pri Mestskej 
knižnici  Modra  uskutočnil  po-
pulárno-literárny  podvečer  Ve-

selé samohlásky. Podujatie bolo 
venované  deťom  vo  veku  od  3 
do 7 rokov a ich rodičom. Hlav-
ným  programom  bolo  uvedenie 

do  života  novej  detskej  knižky 
autorky  Ľubomíry  Mihálikovej. 
Veselé  samohlásky  „pokrstila“ 
spoločne s bábkoherečkou Zuza-
nou  Polonskou  za  výdatnej  po-
moci prítomných detí. A ako inak 
–  písmenkami  z  abecedy  a  to 
cestovinovými.  Kniha  má  am-
bíciu  byť  dobrou  pomôckou  pri 
nácviku výslovnosti detí, o čom 
svedčila  aj  návšteva  logopedič-
ky Veroniky Trenčanovej. Kniha 
ponúka  hravý  a  zároveň  pútavý 
nácvik  výslovnosti  cez  výstižné 
básničky  dotvorené  ilustrácia-
mi  Kataríny  Ilkovičovej.  Viac 
o tvorbe knihy, o jej obsahu spolu 
s krátkymi ukážkami  sa dozvie-

te aj v rozhovore s autorkou, kto-
rý vo svojej  relácii produkovalo 
a  vysielalo  Rádio  Modra  (frek-
vencia 106,1 fM). Reprízu relá-
cie si môžete vypočuť vo vybra-
né soboty o 16.00 hod. (www.
mediamodra.sk).  (red)

 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Modre-Kráľovej  

A OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej  
 

pozývajú na  
 

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ 
v nedeľu 3. novembra 2019 

 
 pri príležitosti 110. výročia úmrtia Daniela Neumanna -  

     učiteľa, vzdelanca, štúrovca, obetavého organizátora cirkevného života 
                                    a výnimočného človeka. 

 

Program: 
10.00 h Slávnostné Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou  
   v ev. a. v. kostole v Modre-Kráľovej a po nich  
   odhalenie pamätnej tabule na zrekonštruovanej fasáde  
   ľudovej školy na Národnej ul. 16 
15.00 h Slávnostná akadémia v ev. a. v. kostole v Modre-Kráľovej 
 

Mesto Modra podporilo dotáciou rekonštrukciu fasády 
dobovej ľudovej školy pri príležitosti 110. výročia úmrtia 
učiteľa Daniela Neumanna a tlač propagačných 

materiálov k duchovným, vzdelávacím a kultúrnym aktivitám 
v cirkevnom zbore. 

Projekt Neumannova škola bol 
uskutočnený vďaka finančnej  podpore 
REVIE – Malokarpatskej 
komunitnej nadácie. 

Na šindle sa pomestilo 
veľa ľudí
Osem rokov od založenia umeleckej zbierky Galérie na šindli 
uzrelo svetlo sveta viac než 120 pozbieraných diel na výstave 
u galeristu Petra Bližnáka v Moodra Galérii na Štúrovej ulici 
v Modre. Drevené strešné šindle našli svojich tvorcov v mno-
hých známych umelcoch z kultúrneho života. 

Ručne  štiepané  šindle,  nesú  zaznamenaný 
odkaz  každého  z  umelcov.  Každý  zo  šin-
dľov je týmto jedinečný. Šindle sú podpísa-
né, pomaľované, popísané,  zaznamenávajú 
spomienky či myšlienky, posolstvá, znázor-

ňujú  odkazy  umel-
cov svetu. Unikátny 
nápad postupne vytvoril  jedinečnú zbierku 
krásnych, nápaditých diel, ktoré sú akýmsi 
autentickým odtlačkom rozumu a citu. Dre-

vo  ako  prastarý materiál  sa  znova  dostáva 
čoraz viac do ľudských domovov, preto šin-
del ako jeden z najstarších stavebných prv-
kov zaznamenáva rovnako znovuzrodenie. 
oslovení umelci mali jediný limit a to bola 
plocha samotného šindľa. Na nej sa prezen-
tovali  každý podľa  svojho uváženia  a  roz-
položenia.  Takto  vznikli  jedinečné  dielka, 
príjemné  na  pohľad  i  pre  dušu.  Autorom 
konceptu a správcom galérie je akademický 
sochár Viliam  Loviška  z Modry-Kráľovej. 
Výstavu si môžete pozrieť do 10. 1. 2020. 
Kontakt: Peter Bližnák, tel.: 0905 537 333.
 (red)
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Bratia Číčkovci boli vo Viedni úspešní 
so svojimi vínami
AWC Vienna je najväčšou sve-
tovou  oficiálne  uznávanou  sú-
ťažou vín. V tomto roku sa na 
nej  zúčastnilo  aj  modranské 
vinárstvo  bratov  Číčkovcov 
a zaznamenalo mimoriadny 
úspech. Zber vzoriek  sa konal 
od  apríla  do  mája.  Do  súťaže 
bolo  prihlásených  celkovo  12 
617 vín od 1756 vinárov zo 42 
krajín. Modranskí vinohradníci 
a producenti vín bratia Číčkov-
ci  registrovali  so  súťaže  vína 
vyrobené  z  hrozna  dopestova-
ného z vlastnej  pestovateľskej 

činnosti  a  výlučne  z  modran-
ského  vinohradníckeho  regió-
nu. Vzorky boli hodnotené od 
6. 8. do 16. 8. 2019 a všetky ví-
na bratov získali ocenenia. 
V  tohtoročnej súťaži Číčkovci 
prihlásili  deväť  vín,  z  toho  až 
tri zlaté medaily:
Rulandské  biele  –  Roháč, 
2018;  Rulandské  biele  –  Ro-
háč,  2017;  Rulandské  biele  – 
Kocúr, 2018. 
Podrobne  o  súťaži  tu:  https://
www. aw c - v i e n n a . a t / e n /
news-2-2/.  (red)

Októbrová krížovka
Múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo 
v  r.  1965  v  našom meste,  ktoré 
pre múzeum ponúklo reprezenta-
tívnu, no trochu schátranú budo-
vu bývalej mestskej radnice. Od 
roku  2006  sídli  v  centre Modry 
v (1.  tajnička), v ktorom Ľ. Štúr 

strávil veľa času výchovou brato-
vých synov, keď sa v r. 1851 pre-
sťahoval do Modry. V tomto do-
me prežil aj posledné dni svojho 
života. od svojho vzniku sa mú-
zeum  zameriava  na  prezentáciu 
a  budovanie  zbierkového  a  štu-

dijného fondu najmä k osobnos-
ti Ľ. Štúra, a tiež k histórii a kul-
túrnym i národopisným tradíciám 
(2. tajnička). Doteraz sa podarilo 
zozbierať  19  000-ový  knižničný 
fond a tiež zbierkový fond s vyše 
5 000 predmetmi národopisného 
charakteru. Predstavuje odevy, 
v akých chodili ľudia v mestách, 
zvuky ulice, formy cestovania, 

spôsoby  komunikácie,  približuje 
školu  a  zariadenie meštianskych 
domov  v  Modre  v  polovici  19. 
stor. Zvukové nahrávky predsta-
via návštevníkom Štúrove (3. taj-
nička). Novinkou v múzeu je po-
užitie moderných  interaktívnych 
technológií, ktoré Ľ. Štúra prepá-
jajú so súčasnosťou. 

František CVENGROŠ
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Karate Klub Medveď 
začína zbierať medaily
Vo svojom prvom štarte v špor-
tovom karate v novej ére získal 
Karate  Klub  Medveď  z  Modry 
hneď  prvú  medailu.  Vo  Vinič-
nom sa konalo I. kolo Bratislav-
ského  pohára  BUK,  ktorej  sa 
zúčastnil  aj  pretekár Erik Ženiš 
v kategórii kata Juniori 
16-17 roční a získal strie-
bornú medailu.  Blahože-
láme.
Klub  funguje  v  Modre 
v novej ére od februára 
2019. Je zameraný na vý-
chovu mladej generácie, 
hlavne detí, aby sa viac ve-
novali  športu  a  zlepšova-
li sa v ňom. Pripravujú sa 
na súťaže, kde si môžu po-
rovnávať  svoje  majstrov-
stvo s ostatnými deťmi zo 
Slovenska. Trénerom klu-
bu je Mgr. Peter Macinský, 
ktorý sa venuje karate 41 
rokov.  Karate  Klub Med-
veď  momentálne  trénuje 
na Gymnáziu Karola Štúra 
v Modre a na ZŠ Vajanské-

ho. Tu vedie tréner Macinský krú-
žok karate,  ktorý navštevujú deti 
z oboch modranských základných 
škôl. V  prípade  záujmu  o  karate 
sledujte stránku: www.karateklub-
medved.sk. (red) 

Bratislavská župa podporila našich futbalistov
Prínos pohybu, trávenia času na čerstvom vzduchu je pre všet-
ky generácie nesporný. Aj preto sa snažíme vytvárať vhodné 
podmienky pre šport a viesť mladú generáciu k láske k pohybu. 

futbalový oddiel bol prvým špor-
tovým klubom v Modre. Vznikol 
v roku 1926. Sme radi, že láska 
k  športu  sprevádza ďalšie gene-
rácie  a  futbal v Modre má  stále 
svojich fanúšikov. 
Šatne  na  futbalovom  štadióne 

boli donedávna v nevyhovujú-
com  stave. V prvej  etape mesto 
zabezpečilo  kompletnú  renová-
ciu  šatňových  priestorov.  Uro-
bila sa nová omietka, vymenilo 
kúrenie, rozvody a priestory boli 
vymaľované. V druhej etape sme 

vďaka finančnej podpore vo výš-
ke 6 231 eur od Bratislavského 
samosprávneho kraja  z  dotačnej 
schémy  územných  dotácií  dopl-
nili  lavičky  a  vešiaky  v  štyroch 
šatniach. Výrazne sa tak skvalit-
nili podmienky aktívnych futba-
listov  i  členov  hosťovských  tí-
mov, ktoré na zápasy do Modry 
prichádzajú.
V  súčasnosti má  futbalový klub 
štyri  mužstvá,  ktoré  sa  zapája-
jú  do  súťaží  a  predprípravku, 
kde  mladých  športovcov  tré-
neri zoznamujú so základnými 
pravidlami  športu  počas  trénin-
gov.  Tribúna  pri  striedačkách 
bola  z  dôvodu  poveternostných 
vplyvov a dlhoročného užívania 
v zlom stave. Z poskytnutej dotá-
cie z BSK mesto zakúpilo upra-
vené  drevo,  pomocný  materiál 
na upevnenie lavičiek a prostrie-
dok  na  povrchovú  úpravu  dre-
va.  Druhý  septembrový  víkend 

členovia  a  priatelia  futbalového 
klubu  fC  Slovan Modra  očisti-
li  pôvodné  kovové  konštrukcie, 
ochranným  náterom  ošetrili  pri-
pravené  drevo,  ktoré  nakoniec 
na  pripravenú  konštrukciu  pri-
pevnili. Radi by sme poďakova-
li pánovi féderovi za organizáciu 
a  všetkým,  ktorí  sa  do  septem-
brovej akcie zapojili. Veríme, že 
nové zariadenie bude dlho slúžiť 
športovcom i fanúšikom, podob-
ne ako upravený športový areál, 
ktorý sa vďaka podpore z mesta 
pravidelne  kosí  a  udržiava.  Na-
šim  cieľom  je  neustále  skvalit-
ňovanie  športovej  a  voľnočaso-
vej infraštruktúry v meste, aby sa 
športovci a ich fanúšikovia mohli 
venovať  svojmu  obľúbenému 
športu v areáloch s dobrými pod-
mienkami  a  primeraným  zabez-
pečením.

Silvia BRÁZDOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra

Petangový turnaj seniorov
Dňa 3. októbra nadšenci petangu z Jednoty dôchodcov Sloven-
ska Modra na čele s propagátorom petangu medzi seniormi Vin-
cencom Mrázom zorganizovali 1. ročník turnaja 4-členných 
družstiev o „Putovný pohár“ okresnej organizácie JDS Pezinok.

Turnaj sa odohral na volejbalo-
vom  ihrisku  v  športovom  areáli 
TJ Slovan Modra. Svoje družstvá 
naň  vyslali  Zo  Budmerice,  Zo 
Sv.  Jur,  Zo  Pezinok  3-družstvá 
„A“,  „B“,  „C“  a  Zo  Modra  3- 
družstvá  „A“,  „B“,  „C“. K dob-
rej  pohode  turnaja  prispeli  aj 
jednotlivé  družstvá  špecialitami 
vlastnej výroby. V turnaji za jed-
notlivé  družstvá  súťažili  trojice, 
dvojice a jednotliv-
ci, odohrali medzi 
sebou 24 zápasov. 
V  súťaži  sa  najviac 
darilo seniorom 
z  družstva  Modra 
„C“  v  zostave:  Pe-
ter  Kľúčik,  Miro-
slav  Jedlička,  Ľu-
dovít Šebo a Emília 
Šebová, ktorí si od-
niesli  víťazný  po-
hár. Druhé miesto 
obsadili senio-

ri z družstva Modra „B“ a  tretie 
skončilo  družstvo  Pezinok  „C“. 
Seniori  opäť  raz  ukázali,  že  po-
hyb a zdravá súťaživosť im nie je 
cudzia. Za myšlienku a zorgani-
zovanie  tohto  turnaja  ďakujeme 
pánovi Vincencovi Mrázovi a os-
tatným  členom Zo  JDS Modra, 
ktorí  sa  podieľali  na  zdarnom 
priebehu turnaja.
 (vk, za výbor JDS Modra)
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Kultúrne podujatia v novembri
3. 11., 19.00 h: Hlasné čítanie, Rinaldova 
cesta: Víťo Staviarsky, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: Klub hlasného čítania

7. 11., 10.30 h: Slovensko v obrazoch, diva-
delná inscenácia na motívy poviedok františka 
Švantnera v podaní Nového divadla Nitra ur-
čená pre školy a širokú verejnosť, miesto: Kul-
túrny dom Modra, vstupné: 3 €, organizátor: 
KC – Mestská knižnica Modra 

8. 11., 10.00 h: Hrnčársky škrátek, II. ročník 
súťažnej prehliadky v ľudovom speve, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: DfS Mag-
dalénka

9. 11., 11.00 – 21.00 h: Chute Malých Kar-
pát,  festival  otvorených  vinárstiev,  spájajúci 
víno,  gastronómiu  a  kultúru Malých Karpát, 
vstupné: 39 € na osobu, 55 € za pár, organizá-
tor: oZ Chute Malých Karpát, www.chutema-
lychkarpat.sk

13. 11., 20.00 h: Andrej Šeban Sólo Tour 
2019, miesto:  Kino  Mier  Modra  –  kinosá-
la, vstupné: 13 € predpredaj, 15 € na mieste, 
www.ticketlive.sk, organizátor: OZ Euforion, 
www.andrejseban.com

15. – 16. 11., 12.00 – 21.00 h: Deň otvore-
ných pivníc 2019,  174  pivníc  otvorených 
od  Bratislavy  po  Trnavu,  organizátor: MVC 
a MoS Modra 

19. 11., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Miestny spo-
lok Červeného kríža 

20. 11., 19.00 h: Tisícročná žena, beseda s au-
torkou knihy Ľubou Lesnou, miesto a organi-
zátor: KC – Mestská knižnica Modra 

21. 11., 19.00 h: Keď nebol čas na hranie, 
diskusia Michala Kaščáka s Michaelom Kocá-
bom a koncert Karpatských chrbátov, miesto: 
Kino Mier Modra a Bistro Kinečko, organizá-
tor: Artforum Pezinok a KC Modra 

1. 11. / PIA / 17.00
VLÁDKYŇA ZLA 2 – 3D
6€ / USA/VB 2019 / 119min /
SD / 7+

1. 11. / PIA / 19.30
SIROTA BROOKLYN
5€ / USA 2019 / 144min / ST / 15+

2. 11. / SO / 15.30
OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON
5€ / VB/USA/FRA 2019 / 87min / 
OR / MP

2. 11. / SO / 17.30
HODINÁROV UČEŇ
5€ / ČR 2019 / 102min / SD / MP

2. 11. / SO / 20.00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
5€ / USA 2019 / 134min / ST / 15+

3. 11. / NE / 17.30
RODINA ADDAMSOVCOV
5€ / USA 2019 / 90min / SD / 7+

3. 11. / NE / 19.30
SKUTOK SA STAL
5€ / SR 2019 / 82min / OR / 12+

5. 11. / UT / 19.30
JOKER
5€ / USA 2019 / 122min / ST / 15+

6. 11. / STR / 19.30
AD ASTRA
5€ / USA 2019 / 115min / ČT / 12+

7. 11. / ŠTV / 19.30
LYIANA – K4
5€ / USA/Katar 2017 / 77min /
ST / 12+

8. 11. / PIA / 19.30
CESTA DO NEMOŽNA
5€ / ČR/SR 2019 / 90min / OR / 15+

9. 11. / SO / 15.30
PÁN MAZNÁČIK
5€ / KAN 2019 / 87min / SD / MP

9. 11. / SO / 17.30
ROZPRESTRI KRÍDLA
5€ / FRA 2019 / 90min / SD / MP

9. 11. / SO / 20.00
DOKTOR SPÁNOK
5€ / USA 2019 / 110 / ST / 15+

10. 11. / NE / 17.30
LABKOVÁ PATROLA
5€ / USA 2018 / 66min / SD / MP

10. 11. / NE / 19.30
PRAŽSKÉ ORGIE
5€ / ČR 2018 / 112min / OR / 15+

12. 11. / UT / 19.30
LA SCALA – CHRÁM ZÁZRA-
KOV – ART
6€ / TAL 2015 / 90min / ČT / 12+

13. 11. / STR / 20.00
ANDREJ ŠEBAN SÓLO TOUR 
2019
13€ - ticketlive.sk

14. 11. / ŠTV / 19.30
VOLANIE – K4
5€ / SR 2019 / 70min / OR / 12+

15. 11. / PIA / 18.00
SNOW FILM FEST 2019

16. 11. / SO / 15.30
SNEŽNÝ CHLAPEC – 3D
6€ / USA 2019 / 90min / SD / MP

16. 11. / SO / 17.30
CHARLIEHO ANJELI
5€ / USA 2019 / 110min / ST / 12+

16. 11. / SO / 20.00
LE MANS´66
5€ / USA 2019 / 152min / ST / 12+

17. 11. / NE / 17.30
RODINA ADDAMSOVCOV
5€ / USA 2019 / 90min / SD / 7+

17. 11. / NE / 19.30
AMNESTIE
5€ / SR/ČR 2019 / 100min / OR / 15+

19. 11. / UT / 19.30
NAJLEPŠÍ SVETOVÝ VÝBER 
FILMOV 
3€ / Košice International Monthly 
Film Festival

20. 11. / STR / 19.30
AFRIKA NA PIONIERI
5€ / SR 2019 / 107min / OR / 15+

21. 11. / ŠTV / 19.30
OSAMELÍ BEŽCI: IDEME ĎA-
LEJ! – K4
5€ / SR 2019 / 89min / OR / 12+

22. 11. / PIA / 19.00
89-ty
Diskusia k 30. výročiu Nežnej 
revolúcie

23. 11. / SO / 15.30
WEBSTEROVCI 2: ZO ŽIVOTA 
PAVÚKOV
5€ / SR/POĽ 2019 / 66min / SD 
/ MP

23. 11. / SO / 17.30
DOKONALÁ LOŽ
5€ / USA 2019 / 109min / ST / 12+

23. 11. / SO / 20.00
BITKA O MIDWAY
5€ / USA 2019 / 138min / ST / 15+

24. 11. / NE  / 17.30
OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON
5€ / VB/USA/FRA 2019 / 87min / 
OR / MP

24. 11. / NE / 19.30
ŽENSKÁ NA VRCHOLE
5€ / ČR 2018 / 95min / OR / 12+

26. 11. / UT / 19.30
SVÄTÝ PETER A PÁPEŽSKÉ 
BAZILIKY RÍMA – 3D
7€ / TAL 2016 / 90min / ČT / 12+

27. 11. / STR / 19.00
DIVADLO NA TAHU: PROTEST

28. 11. / ŠTV / 19.30
MILOSŤ – K4
5€ / POL/ČR/SR 2018 / 100min / 
ČT / 12+

29. 11. / PIA / 19.30
APPKA
5€ / USA 2019 / 104min / ST / 15+

30. 11. / SO / 15.30
ANGRY BIRDS VO FILME 2
5€ / USA 2019 / 97min / SD / MP

30. 11. / SO / 17.30
QUANTO BASTA
5€ / TAL 2018 / 95min / ST / 12+

30. 11. / SO / 20.00
VALHALLA: RÍŠA BOHOV
5€ / DÁNSKO 2019 / 105min /
ČT / 12+

WWW.KINOMODRA.SK

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

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. 

PROGRAM KINO | NOVEMBER

22. 11., 16.30 h: Svätokatarínska ochutnáv-
ka mladých vín, xx. ročník tradičnej priateľ-
skej koštovky, miesto: Kultúrny dom Modra, 
organizátor: Spolok Vincúr

25. – 27. 11. 2019: Violončelová jeseň 2019, 
majstrovské  violončelové  kurzy  –  Petr  No-
uzovský  (ČR), miesto: Sobášna  sieň,  organi-
zátor: ZUŠ Modra, RR pri ZUŠ, Mesto Modra

25. 11., 18.00 h: Labyrint literatúry, Eva 
Bachletová: Riadky bytia,  básne  a  eseje,  au-
torské čítanie z najnovšej tvorby, miesto: Mu-
sique  club galerie,  organizátori: ECAV, Klub 
nezávislých  spisovateľov,  Spoločnosť  priate-
ľov poézie

27. 11., 19:00 h: Divadlo na tahu – Protest, 
dvorné divadlo Václava Havla z Prahy zahrá 
v Modre jeho menej známu hru, miesto: Kino 
Mier  Modra,  organizátor: Artforum  Pezinok 
a KC Modra 

28. 11., 17.00 h: Prechádzka zeleným údo-
lím, inscenované  čítanie  pre  rodiny  s  deťmi 
z  kníh  Tove  Janssonovej  o  Muminovcoch, 
miesto a organizátor: KC – Mestská knižnica 
Modra.  (kc)


