
Modra k Vianociam
Milí Modrania, Kraľovania, obyvatelia Harmónie a Piesku. 
Opäť prichádza koniec roka, obdobie, keď sa zvykneme poza-
staviť, potešiť sa v kruhu najbližších a venovať spomienky tým, 
ktorí s nami už nezasadnú k štedrovečernému stolu. 

Rok, ktorý je pomaly za na-
mi sa niesol v znamení udalos-
tí novembra roku 1989. Aj my 
v Modre sme dôstojne spomína-
li na obdobie, ktoré nám tak zá-
sadne zmenilo životy, spoločne 
sme vnímali uvoľnenú atmosfé-
ru, ktorá robila ľudí lepšími. Ako 
vysokoškolák som stál v centre 
revolučného hnutia, s priateľmi 
po nociach cyklostyloval, roz-
nášal výzvy a chodil na námes-
tia. Všetci sme vedeli, za čo bo-
jujeme, čakali na slobodu, ktorá 
k nám povievala v podobe vetra 
spoza Dunaja. Túžili sme spo-
znávať krajiny a iné svety. Tešili 
nás všetky nové správy a nestí-
hali sme čítať noviny. Vtedajšia 
prítomnosť sa niesla v atmosfére 
dlhých debát a plánovania bu-

dúcnosti. Nikto nehľadel na čas 
a prostriedky. Kto mohol zasýtil 
ostatných, priložil ruku k dielu. 
Horúce boli stisky rúk aj obja-
tia. Revolučný čas bol hektický, 
studený a napriek tomu úprimný 
a vrúcny. Možno práve preto mi 
novembrové udalosti vchádza-
jú do mysle teraz v adventnom 
období, v predvianočnom čase. 
Vtedajšiu novembrovú atmo-
sféru som pocítil aj v Modre pri 
tohtoročných oslavách nežnej 
revolúcie, napriek tomu, že oko-
lo mňa stáli mladí ľudia, ktorí 
tieto udalosti reálne nezažili. 
Mám pocit, že Modra a jej oby-
vatelia sa menia. Stávajú sa 
z nás vnímaví ľudia, ktorým zá-
leží kde a v akom meste žijú. 
Lokálpatrioti, ktorých pohľad 

však nekončí na múroch mest-
ského opevnenia, nerozostrí 
ho hmla nad modranským Šú-
rom a nezastavia ho stromy na 
Kugli. V meste je mnoho spolo-
čenstiev, združení, spolkov i ak-
tívnych jednotlivcov, ktorí chcú 
pozdvihnúť kultúru v meste, 
spoločenský život, zlepšiť život-
né prostredie aj pomáhať soci-
álne odkázaným ľuďom. Mesto 
má svoj typický svojráz, magic-
kú atmosféru, ktorá vychádza 
z našej histórie, tradícií, zmyslu-
plný celok, ktorého autormi sme 
dnes my, ktorí v meste žijeme 
a zanechávame v ňom vlastnú 
autentickú stopu. Aj to je mož-
no dôvod, pre ktorý k nám pri-
chádzajú ľudia s cieľom v Mod-
re žiť, alebo do mesta presúvať 
svoje aktivity. Turisti zasa prí-
du objavovať krajinu v maleb-
ných častiach Piesku, Harmónie 
a v modranských lesoch. Táto 
skutočnosť je pre nás príjemná, 
no zároveň zaväzujúca. Majme 
snahu, aby bolo v Modre prí-
jemne nielen návštevníkom a tu-

ristom, ale predovšetkým nám 
domácim. Aby sme mohli vy-
chutnávať tieň novovysadených 
stromov, posedieť si pri dobrom 
víne, káve a zmrzline s pocitom 
spolupatričnosti so všetkými os-
tatnými, žiť v príjemnom a bez-
pečnom prostredí. Všetko pozi-
tívne, čo sa v našom meste deje, 
je možné iba vďaka dobrej spo-
lupráci, nie ľahostajnosti, ale na-
opak ľudskosti, vášmu aktívne-
mu prístupu a častokrát aj vašej 
trpezlivosti. Ďakujeme.
Prichádza vianočný čas, nájdime 
spoločne v sebe opäť deti, ktoré 
sa vedia potešiť zdanlivo jedno-
duchým veciam, mladých, kto-
rí chcú meniť svet k lepšiemu, 
starších, ktorí sú ochotní svoju 
múdrosť a skúsenosť odovzdať 
a najmä nás, srdečných a pokor-
ných. 
Milí Modrania, Kraľovania, 
obyvatelia Harmónie a Piesku, 
želám vám požehnané, milosti-
plné a pokojné sviatky a úspešný 
nový rok. Juraj

PETRAKOVIČ, primátor
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Prevencia mestskej polície
Príslušníci Mestskej polície 
Modra počas Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých 
vykonávali kontroly zamerané 
najmä na zabezpečenie verej-
ného poriadku, ochranu ma-
jetku občanov, ochranu odsta-
vených motorových vozidiel 
v blízkosti cintorínov a cel-
kovo na nerušený priebeh no-
vembrových sviatkov. Súčas-
ne modranskí mestskí policajti 

odovzdávali reflexné pásky ob-
čanom, ktorí používajú tma-
vé oblečenie, ktoré ich vidi-
teľnosť ešte znižuje. Reflexný 
prvok na odeve zohráva v ich 
bezpečnosti významnú úlohu. 
Zvyšuje ich viditeľnosť v še-
re a v tme. Práve dôchodcovia 
a deti sú pri zníženej viditeľ-
nosti najviac ohrozenou skupi-
nou chodcov. (st)

Z verejných 
stretnutí 

s občanmi
Poslanci Mestského zastu-
piteľstva Modry a primátor 
mesta sa v pravidelných in-
tervaloch stretávajú s občan-
mi na verejných zhromažde-
niach. Posledné dve v roku 
2019 sa konali 16. 10. v Kul-
túrnom dome Modra a 13. 11. 
v Kultúrnom dome Kráľová. 
Prítomní obyvatelia sa aktív-
ne zaujímali o otázky verejné. 
Medzi hlavnými témami bola 
zimná údržba komunikácií, od-
hŕňanie snehu v školách a cel-
kový poriadok v meste, ďalej 
transparentnosť samosprávy 
alebo voľba členov komisií pri 
MsZ, či predaj pozemkov v lo-
kalite Malé Hliny. Aj napriek 
včasnému informovaniu zo 
strany mesta sa naďalej verej-
ných stretnutí zúčastňuje iba 
zopár občanov. Mestská samo-
správa sa snaží byť voči oby-
vateľom otvorená, možností 
ako získať potrebné informá-
cie a rady je niekoľko. Účasť 
na verejných zhromaždeniach 
je jednou z nich. Prítomní po-
slanci a primátor sa snažia zod-
povedať mnoho tém priamo 
na mieste. Na decembrovom 
zasadnutí poslancov sa bude 
rokovať aj o novom harmo-
nograme činností mestského 
zastupiteľstva. V ňom nájdete 
termíny pracovných poslanec-
kých stretnutí, riadnych zasad-
nutí aj verejných zhromaždení 
v roku 2020. (red)

Voľby do Národnej rady SR 2020
Predseda NR SR vyhlásil termín parlamentných volieb na 
sobotu 29. februára 2020 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. 
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má ob-
čan SR, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Volič, ktorý má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republi-
ky a v čase volieb sa bude zdr-
žiavať mimo jej územia, môže 
požiadať obec trvalého pobytu 
o voľbu poštou. Žiadosť je mož-
né podať písomne alebo elektro-
nicky a musí byť doručená obci 
najneskôr do 10. januára 2020. 
Na základe tejto žiadosti obec 
zašle voličovi najneskôr do 25. 
januára 2020 obálku, hlasova-
cie lístky, návratnú obálku a po-
učenie o spôsobe hlasovania, na 
adresu miesta pobytu v cudzine. 
Volič zo sady hlasovacích lístkov 
vyberie jeden hlasovací lístok, 
ktorý vloží do obálky a zalepenú 
obálku vloží do návratnej obálky, 
ktorú odošle na obcou vyplnenú 
adresu sídla obecného úradu ob-
ce ako adresáta. Náklady na poš-
tovné uhrádza volič. 
V prípade, že sa volič v termíne 
volieb nebude zdržiavať v mies-
te svojho trvalého pobytu, kde je 
zapísaný do zoznamu voličov, 
môže požiadať o vydanie hlaso-
vacieho preukazu a hlasovať tak 
v ktoromkoľvek okrsku na úze-
mí SR. Žiadať je možné osob-
ne alebo prostredníctvom spl-
nomocnenej osoby v úradných 
hodinách v Kancelárii prvého 
kontaktu, na Štúrovej č. 59, naj-
neskôr posledný pracovný deň 

pred konaním volieb. Písomnú 
alebo elektronickú žiadosť je 
možné zasielať najneskôr do 10. 
februára 2020. občan SR, ktorý 
nemá trvalý pobyt na Slovensku 
a dostaví sa v deň konania volieb 
do ktoréhokoľvek okrsku na úze-
mí SR, bude zapísaný do zozna-
mu voličov na základe platného 
cestovného dokladu a súčasne 
okrskovej volebnej komisii pred-
loží čestné vyhlásenie o trvalom 
pobyte v cudzine, ktorého vzor 
zverejní ministerstvo vnútra. Aj 
tentokrát má oprávnený volič, 
ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti z dôvodu ne-
priaznivého zdravotného stavu, 
možnosť požiadať príslušnú vo-
lebnú komisiu o voľbu do pre-
nosnej volebnej schránky.

Volebné okrsky 
a miestnosti v Modre:

• okrsok č. 1 – miestnosť: Gym-
názium K. Štúra, Nám. Slobody 
5, Modra
ulice: Dukelská, Kalinčiakova, 
Kukučínova, Podhorská, Nám. 
Slobody, Kuzmányho, Za Šta-
diónom
• okrsok č. 2 – miestnosť: Zák-
ladná škola Ľ. Štúra, Komenské-
ho 1/A, Modra
ulice: Družstevná, Komenského 
č. 1, 2, 4, 6

• okrsok č. 3 – miestnosť: Mest-
ské centrum sociálnych služieb 
(McSS), Súkenícka ul. č. 4, 
Modra
ulice: Štúrova, Horná, Baštová, 
Dolná, Kostolná, Moyzesova, 
Súkenícka, Komenského č. 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
mesto Modra
• okrsok č. 4 - miestnosť: Gym-
názium K. Štúra, Nám. Slobody 
5, Modra
ulice: Hviezdoslavova, Brati-
slavská, Zochova, cpinova, Dr. 
Bodického, fr. Kráľa, Hečkova, 
Jesenského, Kollárova, Kellen-
bergerova, Sládkovičova, Ber-
nolákova, Štefánikova, Vinárska, 
Sokolská, ferdinanda Píseckého, 
Jána Bakoša
• okrsok č. 5 - miestnosť: Kul-
túrny dom, Partizánska 88 Mod-
ra – Kráľová
ulice: Partizánska, Trnavská, 
Karpatská, Národná, Puškinova, 
Pod vinicami
• okrsok č. 6 - miestnosť: Zák-
ladná škola Ľ. Štúra, Komenské-
ho 1/A, Modra
ulice: 1. mája, Čsl. armády, Er-
neyho, Hrnčiarska, Krátka, Šúr-
ska, SNP, Vajanského, Komen-
ského č. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28
• okrsok č. 7 - miestnosť: Lesy 
Modra, Harmónia č. 3001
ulice: Harmónia, Piesok, Lúčna, 
Potočná
Kontaktná osoba: Eva Horvátho-
vá – 033/6908 327, eva.
horvathova@modra.sk.

Eva HORVÁTHOVÁ, MsÚ
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Z investičných akcií mesta

Na cintoríne pribudlo 
vyše 300 miest na 

urnové hroby
V uplynulých dňoch mesto 
Modra dokončilo výsadbu 
stromov a celkové priestorové 
úpravy v novovybudovanom 
urnovom háji. Južnú časť cin-
torína na Dolnej ulici zaplní 
323 urnových hrobov, ktoré sa 
na jar zazelenajú vysiatou trá-
vou. V tieni vysadených stro-
mov nájdu dôstojný a večný 
odpočinok naši blízki. Mesto 
v urnovom háji vysadilo 12 
stromov: lipy veľkolisté, duby 
– červené aj letné a javory 
mliečne. Realizácia projekto-
vého návrhu architektky Lucie 
Marušicovej prebiehala podľa 
plánu a bez komplikácií. Ná-
klady na projekt, ktorý realizo-
val zhotoviteľ stavby – Záhrad-
níctvo Bega, s r.o. Bohdanovce 

nad Trnavou pred-
stavovali sumu 46 
703,39 €. Myslelo 
sa aj na priestor 
na uloženie svie-
čok a spomienko-
vých predmetov 
– obvod urnových 
miest je olemova-
ný obrubníkom na 
to určeným. In-
formácie o hrobo-
vých miestach po-
skytuje Katarína 
Havariková, kon-
takt: +421 33 6908 
320, e- mail: kata-
rina.havarikova@
msumodra.sk. 

Štefánikova je z dvoch 
tretín hotová

Druhá etapa obno-
vy pravostranného 
chodníka na Štefá-
nikovej ulici v sme-
re z Bratislavy je 
dokončená. Na vý-
sadbu stromov na 
Štefánikovej ulici 
použilo mesto Mod-
ra aj finančné pros-
triedky Bratislavské-
ho samosprávneho 
kraja. Stromoradie 
bude zelenou barié-
rou medzi domami 
a regionálnou ces-
tou. Tvorí ho 21 
vzrastlých javorov 
poľných a pribudol 
aj vždyzelený živý 
plot z vavrínovca lekárskeho. Tak 
ako aj v minulom roku, druhej 

etape obnovy chodníka na Štefá-
nikovej ulici predchádzala rekon-
štrukcia vodovodu a vodovod-
ných prípojok, ktorú realizovala 
Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť. V nadväznosti na ukonče-
nie prác na vodovode mesto pri-
stúpilo k obnove chodníka. Práce 
realizovala firma Duvystav, s.r.o. 
Pezinok. celkovo sa výška in-
vestície vrátane výsadieb vyšpl-
hala na 102 026,57 €. 

Na Moyzesovej ulici 
už len finálne úpravy

Po niekoľkoročnom úspešnom 
úsilí mesta, výsledkom ktorého 
sú ukončené rekonštrukcie pod-
zemných rozvodov elektriny, 
plynu, telekomunikácií, vodovo-
du a kanalizácie, mesto v tomto 
roku zadalo práce na obnove I. 
etapy kompletnej úpravy povr-

chov v celej šírke ulice v úseku 
od Dukelskej po Bodického ul. 
Súčasťou prác je aj zrekonštru-
ovaný ďalší úsek dažďovej ka-
nalizácie s napojením strešných 
zvodov. Úpravy zahŕňali po-
vrch cesty, vytvorenie oddycho-
vých zón s parkovacími miesta-
mi a nakoniec výsadbu zelene. 
Termín realizácie sa z dôvodu 
zmeny rozsahu prác objektívne 
predĺžil o 16 dní, no žiaľ ani tá-
to lehota nebola zo strany zho-
toviteľa dodržaná a tak práce fi-
nišovali až začiatkom decembra. 
Práce realizovala firma cesty 
Nitra, a.s. celkové náklady stav-
by vo výške 361 968,24 € boli 

znížené sankciou za nedodrža-
nie lehoty výstavby o 8 687,23 
€. Vzhľadom na zimné obdo-
bie nie je možné teraz odstrániť 
všetky vady a nedorobky, ktoré 
sa v rámci preberacieho konania 
vyskytli, tieto budú odstránené 
do 30. 4. 2020. Zuzana TICHÁ

Nový rok 
v znamení dobra

Rok 2019 sa pomaly končí 
a mesto Modra pozýva Modra-
nov pred historickú radnicu, kde 
na Silvestra v utorok 31. decem-
bra o 23.30 privítame nový rok 
2020 spoločne s hudobníkom Já-
nom Ponka Dubanom a skupinou 
Stará jedáleň. Nebude chýbať no-
voročný prípitok a príjemná atmo-
sféra. Silvestrovská zábava, ktorú 
organizuje oZ Kráľovan sa bu-
de konať od 20.00 hod. v miest-
nom kultúrnom dome. Kráľova-
nia pripravujú pestré pohostenie, 
hudobný program a prípitok. 
V tomto roku nebude mať Modra 
silvestrovský ohňostroj. Primátor 
mesta a poslanci mestského za-
stupiteľstva sa rozhodli venovať 
peniaze pôvodne naň vyčlenené 
rodinám v Prešove, ktoré postihla 
krátko pred Vianocami obrovská 
tragédia a pri výbuchu bytového 
domu prišli o všetko. Na advent-
nom koncerte speváckeho zboru 
Apollo Bratislava v Kráľovej, kto-
rý podporilo mesto Modra sa vy-
zbieralo 600 eur pre ľudí z Prešo-
va. Počas Vianočného zastavenia 
varí Ján chalabala spolu s kolegy-
ňami z úradu guláš z diviny. Vý-
ťažok poputuje taktiež na oficiál-
ny verejný účet, zriadený mestom 
Prešov: SK90 7500 0000 0040 
0859 1229, VS: 6122019. 
Milí Modrania, každému z vás 
kto má možnosť pomôcť Prešov-
čanom zmierniť následky nešťas-
tia zaslaním finančného daru patrí 
poďakovanie. Nešťastie druhých 
nás nenecháva ľahostajnými. Ko-
legovia z mestského úradu si na 
vianočnom večierku tento rok ne-
dávali darčeky, ale prispeli druhej 
nešťastnej rodine z Kráľovej, kto-
rej nedávno horel dom. Podarilo 
sa vyzbierať 400 eur. Ďakujeme 
všetkým dobrým ľuďom...
 (red, msú)fo
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Zelená Modra 
Nové stromy na Piesku
Mesto pokračuje v sadení stro-
mov a zelene v jednotlivých 
miestnych častiach aj v cho-
tári. Najrozsiahlejšiu výsadbu 
dokončilo minulý mesiac v lo-
kalite Zochova chata – Piesok. 
celkovo tam pribudlo vyše 560 
stromov ako súčasť náučného 
chodníka, z toho 131 vzrastlých 
stromov so založenými koruna-
mi a 430 menších stromčekov, 
ktoré vytvoria živý plot okolo 
bývalej Huncokárskej školy.

Zo vzrastlých stromov mesto 
vysadilo pri kaplnke na Zocho-
vej chate 5 sliviek a 3 duglasky 
tisolisté, jednu duglasku aj pri 
Pánskom dome, pri Huncokár-
skej škole 10 ovocných stromov 
a 430 malých stromčekov buka 
lesného, ktoré vytvoria živý plot. 
V prírodnej-biotopovej časti ná-
učného chodníka popri a nad 
lyžiarskym svahom až k obser-
vatóriu pribudlo ďalších 112 
vzrastlých stromov rôznych dru-
hov (hraby, duby, buky, smreky, 
duglasky, jedle, lipy, javory, ja-
sene a tisy). „Cieľom je obno-
venie biotopu lesa typického pre 
Zochovu chatu a okolie,” uvie-
dol Matej Kratochvíla zo Sprá-
vy lesoparku, krajiny a vodných 
tokov Mestského úradu Modra. 
Výsadba na Zochovej chate vrá-
tane nákupu stromov stála vyše 
17 tisíc eur a realizovala ju vy-
súťažená firma NuGarden s.r.o. 
Náučný chodník je financovaný 
z cezhraničného programu EÚ 
Interreg Slovensko – Rakúsko 
VA 2014 – 2020 v rámci pro-
jektu NemoNet – Sieť integra-
tívneho kvalitatívneho turizmu 

v regióne Neziderské jazero – 
Modra. Ide o spoluprácu medzi 
rakúskymi obcami Jois a Pur-
bach a mestom Modra. 

Školské ovocné sady
Areál ZŠ Ľ. Štúra spríjemní de-
siatka nových stromov. Jablone 
a hrušky škole darovalo centrum 
environmentálnej a etickej vý-
chovy Živica. Stromy pod dohľa-
dom odborníkov sadili samotní 
žiaci v rámci projektu školských 
ovocných sadov – Sadovo, ktorý 

je zameraný na záchranu starých 
a krajových odrôd jabloní a hru-
šiek. „Štúrke“ sa podarilo získať 
certifikát Zelená škola po dvoch 
rokoch aktivít zameraných na se-
paráciu a znižovanie odpadu. Ak-
tuálne je prioritnou témou školy 
„Zeleň a ochrana prírody.“ Škola 
sa pod vedením riaditeľky Zlatice 
Liškovej snaží zvyšovať ekolo-
gickú gramotnosť a environmen-
tálne povedomie detí. V októbri 
sa zúčastnili na školení „ovoci-
nárski experti“ v školiacom cen-
tre v Zaježovej. Spoznávali staré 
odrody ovocných stromov, nauči-
li sa ich štepiť, vysádzať, strihať. 
Po stopách krajových odrôd sa na 
jeseň vydali aj v Modre a okrem 
starých odrôd jabloní a hrušiek, 
objavili aj mišpule a oskoruše, 
ktorých je v chotári stále dosta-
tok.

Biodiverzita do škôl
Na ZŠ Vajanského sa budú de-
ti čoskoro hrať pod korunami 
stromov a v blízkosti pekných 
kríkov. Žiaci s učiteľom Vladi-
mírom Kolárikom, rodičmi a za-
mestnancami mestského úradu 

vysadili koncom no-
vembra v areáli školy 
hrušky, jablone, če-
rešne, dule, mišpule, 
platany, ambrovníky 
a jaseňovce - celko-
vo 20 ovocných a 8 
okrasných vzrastlých 
stromov. Z okrasných 
kríkov driene a mu-
chovníky. Výber stro-
mov a odborný dozor 
nad výsadbou mala 
na starosti arborist-
ka Eva Lalinská. Ja-
my pre veľké stromy 
sponzorsky vykopal 
Martin Heriban, ktorý 
má živnosť na zemné 
a výkopové práce. 
ovocné stromy zafi-
nancovalo mesto a na 
okrasné stromy a kríky pre školu 
spolu s náradím prispela Lucia 
Pašková, ktorá svojou dobročin-
nosťou pomohla mnohým pro-
jektom v Modre.
Škola na Vajanského ulici sa 
zapojila do projektu „Biodiver-
zita do škôl,“ ktorý má zlepšiť 
klimatické podmienky v škol-
ských areáloch a vytvoriť zau-
jímavý vzdelávací priestor pre 
žiakov. Nadácia Ekopolis, ktorá 
projekt zastrešuje sa snaží mo-
tivovať školy k pestovaniu rôz-
nych druhov kvetov, byliniek, 
zeleniny a k výsadbe ovocných 
stromov. Poskytuje im vzdeláva-
cie workshopy, odbornú pomoc 
a tiež grant na realizáciu návrhu 
na zvýšenie biodiverzity v okolí 
školy, ktorý vytvárajú žiaci spo-
lu s učiteľmi.

Aj škôlkári sa činili. 
Materská škola na Ka-
linčiakovej ulici spolu 
s rodičmi v rámci bri-
gády zveľadila areál 
novou zeleňou. Vysa-
dili dva platany javoro-
listé, jednu vŕbu a živý 
plot okrasných ríbezlí. 
K existujúcim vyvýše-
ným záhonom pribudli 
ďalšie, pestujú na nich 
zeleninu a drobné ovo-
cie. 
 

Továrne na 
kyslík v meste

Mesto tak ako v pred-
chádzajúcich rokoch 

pokračuje v obnove zelene v uli-
ciach. V spolupráci s BSK vy-
sadilo nové uličné stromora-
die na Štefánikovej ulici pozdĺž 
zrekonštruovaného chodníka. 
Stromy javora poľného (21 ks) 
vytvoria hygienickú bariéru za-
chytávajúcu prach a nečistoty 
z regionálnej cesty. chodník bu-
de lemovať vždyzelený živý plot 
z vavrínovca lekárskeho. Výber 
stromov a ich umiestnenie refe-
rát životného prostredia prispô-
sobil stiesneným priestorovým 
pomerom v lokalite a skutočnos-
ti, aby dospelé stromy neuberali 
svetlo priľahlým domom.
Aj v ďalších šiestich lokalitách 
pribudla nová zeleň, prípad-
ne bola stará nahradená novou. 
Správca kúpaliska Teplo Modra 
s.r.o. vysadil v areáli kúpaliska 
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platany javorolisté (3 ks) a duby 
červené (3 ks). Nezabudlo sa ani 
na Kráľovú. Verejný priestor 
pred Biolkou skrášlil veľký tr-
valkový záhon, okrasné ružovo 
kvitnúce hlohy (4 ks) a jedna 
zimná hruška. Na jar budúceho 
roka do tohto priestoru pribud-
ne normandská jedla ako budú-
ci živý vianočný stromček. Pri 
kultúrnom dome na Kráľovej 
skrášľuje priestor záhon s hor-
tenziami (6 ks). Sadové úpravy 
sú súčasťou investičných a re-
konštrukčných prác realizova-
ných mestom. Vo vnútrobloku 
na Komenského ulici bol na no-
vom detskom ihrisku Zlatíčko 
vysadený vždyzelený živý plot 

- 130 vavrínovcov lekárskych 
a 5 líp veľkolistých, v rámci re-
konštrukcie Moyzesovej ulice 
pribudli 2 lipy veľkolisté, okras-
né ružovo kvitnúce hlohy (3 ks) 
a množstvo kvitnúcich tráv a tr-
valiek. urnový háj na cintoríne 
na Dolnej ulici skryjú koruny li-
py veľkolistej (4 ks), duba čer-
veného (3 ks), duba letného (3 
ks) a javora mlieča (2 ks).
„Bohužiaľ nie vždy je snaha 
mesta o vytvorenie pekného a ze-
leného priestoru pre bývanie vní-
maná pozitívne. Množia sa nám 
krádeže a poškodzovanie vysa-
dených rastlín. Takýmito smut-
nými príkladmi sú ulica Štefá-
nikova či Bratislavská, kde sme 

museli ukradnuté rastliny vysa-
diť opäť,“ povedala Kristína Če-
chová z referátu životného pros-
tredia MsÚ Modra. „Tiež sa nám 
začali množiť prípady vandaliz-
mu, keď niekto zámerne poškodil 
mladé vysadené stromy.“ Mesto 
obnovilo odumreté a poškodené 
dreviny v lokalitách: Vajanské-
ho, Hrnčiarska, Dolná a Štúrova 
ulica, park pred Kultúrnym do-
mom Modra, Kalinčiakova ulica 
pri kine, cintorín na Dolnej ulici 
a Šúrska ulica, kde vysadilo ru-
žovo kvitnúci pagaštan pleťový 
(1 ks), platan javorolistý (3 ks), 
dub letný (2 ks), lipu veľkolis-
tú (1 ks) a okrasné čerešne (2 
ks). Vysádzané stromy majú vo 
výške približne 100 centimetrov 
obvod kmeňa 14 až 16 alebo 16 
až 18 centimetrov. „Tieto veľ-
kostné kategórie sa nám osved-
čili z hľadiska dobrej ujateľnos-
ti a efektívnej starostlivosti. Sú 

skladnejšie, nenáročné na pre-
pravu a lepšie sa s nimi manipu-
luje. Nepotrebujeme špeciálnu 
techniku na prevoz a vykládku. 
Materiál, dovoz, práca a ná-
sledná starostlivosť - toto všet-
ko sa premieta do ceny. Snažíme 
sa postupne vyhovieť a uspo-
kojiť požiadavky a potreby čo 
najväčšieho okruhu žiadateľov 
o výsadbu. Vysadením stromu 
starostlivosť len začína. Keďže 
jarných a letných zrážok je rok 
čo rok menej, polievanie mla-
dých vysadených stromov je po 
personálnej aj finančnej stránke 
pre mesto veľmi náročné. Prá-
ve v tomto by vedeli Modrania 
pomôcť svojmu mestu a najmä 
stromom. Stačí, aby boli vníma-
vejší, osvojili si strom pred svo-
jou nehnuteľnosťou a v prípade 
sucha alebo potreby ho poliali,“ 
uzavrela Kristína Čechová.

Zuzana TICHÁ

fo
To

: Z
u

ZA
N

A
 T

Ic
H

á
, 3

x



6
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  O d p a d y

Ako bude vyvážaný odpad v roku 2020?
Právnické osoby a fyzické 

osoby oprávnené na podnikanie
odpad sa zbiera do troch smetných nádob 
110 l, 240 l a 1 100 l, taktiež si môžu podni-
katelia zvoliť intenzitu zvozov. Prosím vy-
ložte zbernú nádobu v čase o 6:00 hod. 

Okruh R1
ulice: Bodického, Baštová, Bernoláko-
va, cpinova, ferdinanda Piseckého, fra-
ňa Kráľa, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, 
Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kolláro-
va, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, 
Sládkovičova, Sokolská,, Vinárska, Za Šta-
diónom. 

Okruh R2
ulice: Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, 
Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiar-
ska, Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, 
Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, 
Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, Dol-
ná, Horná, Kostolná.

Okruh R3
ulice: Dolinky, Harmónia, Karpatská, Lúč-
na, Národná, Partizánska, Piesok, Pod vini-
cami, Potočná, Puškinova, Trnavská.

Zvoz raz za týždeň a zvoz raz za dva týždne 
– v nepárny týždeň

Netriedený odpad
okruh R1 Pondelok 
okruh R2 utorok 
okruh R3 Piatok 

Zvoz dvakrát za týždeň
Netriedený odpad

okruh R1 Pondelok a Piatok
okruh R2 utorok a Piatok
okruh R3 Piatok a Pondelok

Stojiská pri bytových domoch
Netriedený odpad: pondelok a piatok
Separovaný odpad: pondelok

Sklo v : 2., 6., 10., 15., 19., 23., 28., 32., 37., 
41., 45., 50. týždni

Netriedený odpad nesmie obsahovať: nebez-
pečný odpad, elektroodpad, papier plasty, 
PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy a hliník, 
stavebný odpad, zeminu a kamenivo, drevo 
a odpad zo záhrad a iný biologický odpad.

Papier nesmie obsahovať: papier znečistený 
škodlivinami, mastný papier, celofán, prepi-
sovací papier, kovové a plastové súčasti pa-
pierových výrobkov

Zbiera sa: papier, noviny, katalógy, telefón-
ne zoznamy, lepenka, baliaci papier, kalen-
dáre, papierové obaly od potravín, rozložené 
papierové a kartónové škatule, kancelársky 
papier, reklamné letáky, pohľadnice, obálky

Plast nesmie obsahovať: Polystyrén, znečis-
tené plasty, linoleum, guma, molitan, plas-
tové obaly znečistené olejovými a ropnými 
látkami
Zbiera sa: stlačené PET fľaše z nealko ná-
pojov, sirupov, vína..., HD-PE fľaše od čis-
tiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, 
destilovanej vody..., LD-PE fólie igelitové 
tašky, fólie z pracích práškov, čisté fólie zo 
stavebných materiálov..., LLD-PE fólie tzv. 
termostatická fólia, čisté konzervy, plechov-
ky, kovové uzávery od nápojov, viečka od 
mliečnych výrobkov, kompótové viečka, 
kovové obaly, Tetrapaky – obaly od mlieka 
a džúsov.

Rodinné domy (január - jún)
Okruh R1
ulice: Bodického, Baštová, Bernolákova, 
cpinova, fraňa Kráľa, ferdinanda Pisecké-
ho, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalin-
čiakova, Kellenbergerova, Kollárova, Kuku-
čínova, Kuzmányho, Moyzesova, Námestie 
Slobody, Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, 
Za Štadiónom. 

Okruh R2
ulice: Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, 
Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiar-
ska, Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, 
Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, 
Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, Dol-
ná, Horná, Kostolná.

Okruh R3
ulice: Dolinky, Harmónia, Karpatská, Lúč-
na, Národná, Partizánska, Piesok, Pod vini-
cami, Potočná, Puškinova, Trnavská.

Prosím vyložte zbernú nádobu v čase o 6.00 
hod.
V prípade, že vám neboli pridelené separač-
né nádoby na papier a plast kontaktujte nás 
na tel. čísle 033/6908 333, kristina.cecho-
va@msumodra.sk. BRKo nevhadzujte do 
nádoby v plastových vreckách!

Netriedený odpad nesmie obsahovať: nebez-
pečný odpad, elektro odpad, papier plasty, 
PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy a hliník, 
stavebný odpad, zeminu a kamenivo, drevo 
a odpad zo záhrad.

Do šedo-modrej nádoby (papier) nepatrí: pa-
pier znečistený škodlivinami, mastný papier, 
celofán, prepisovací papier, kovové a plasto-
vé súčasti papierových výrobkov
Zbierame: papier, noviny, katalógy, tele-
fónne zoznamy, lepenka, baliaci papier, 
kalendáre, papierové obaly od potravín, 
rozložené papierové a kartónové škatule, 
kancelársky papier, reklamné letáky, po-
hľadnice, obálky

Do šedo-žltej nádoby (plast) nedávame: po-
lystyrén, znečistené plasty, linoleum, guma, 
molitan, plastové obaly znečistené olejový-
mi a ropnými látkami
Zbiera sa: stlačené PET fľaše z nealko ná-
pojov, sirupov, vína..., HD-PE fľaše od čis-
tiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, 
destilovanej vody..., LD-PE fólie igelitové 
tašky, fólie z pracích práškov, čisté fólie zo 
stavebných materiálov..., LLD-PE fólie tzv. 
termostatická fólia, čisté konzervy, plechov-
ky, kovové uzávery od nápojov, viečka od 
mliečnych výrobkov, kompótové viečka, 
kovové obaly, Tetrapaky – obaly od mlieka 
a džúsov.

Do hnedej nádoby (BRo a BRKo nevha-
dzujeme: tekuté zvyšky jedál, oleje, mä-
so, kosti, mliečne výrobky, plienky, mŕtve 
zvieratá a exkrementy, kamene, suť a vý-
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kopovú zeminu, biologicky nerozložiteľné 
látky a iný odpad ako papier, plasty, sklo....
Zbiera sa: Zvyšky ovocia a zeleniny ako na-
pr. jadrince, listy a vňať zo zeleniny, šupy aj 
z citrusových plodov, kávový a čajový odpad 

a čajové sáčky, škrupiny z orechov a vají-
čok, zvyšky pečiva a obilnín, piliny, zvyšky 
jedál rastlinného pôvodu (zelenina, zemiaky, 
ryža...), použité papierové vreckovky a ser-
vítky.... Pokosená tráva, lístie, zvyšky rast-

lín (veľ. do 20 cm), listy a korene zeleniny, 
buriny a kvetiny. Nastrihané kúsky konárov 
kríkov a stromov, seno, slama, popol z dreva. 
Všetky potrebné informácie nájdete na www.
modra.sk. (red)

Na fotografii (str. 6.): Malokarpatská komu-
nitná nadácia Revia v spolupráci s mestom 
Modra v apríli zorganizovali analýzu odpa-
dov z domácností.

Novinka: O dotácie z rozpočtu mesta 
môžete požiadať elektronicky
Fyzické i právnické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo na 
území mesta Modra alebo tu pôsobia a poskytujú svoje služby, 
môžu do 31. 1. 2020 požiadať o dotácie z rozpočtu mesta. V prie-
behu roka je termín ďalšej uzávierky na posielanie žiadostí 31. 
8. 2020. Tohtoročnou novinkou je portál modra.egrant.sk, ktorý 
umožňuje elektronické podanie žiadostí.

Je to jednoduché, pohodlné 
a ekologické riešenie. Stačí sa 
na modra.egrant.sk zaregistro-
vať a zadať oblasť, z ktorej má 
byť dotácia poskytnutá (sociálna, 
športová, školská, kultúrna, envi-

ronmentálna). Vyplniť online žia-
dosť o poskytnutie dotácie a odo-
slať. Naďalej platí povinnosť 
dodať všetky potrebné doku-
menty v súlade s VZN č. 4/2011 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta, ale v elektronickej podo-
be. Všetky prijaté žiadosti posú-
di projektové oddelenie a ekono-
mický útvar. Ak sa pri kontrole 
nájde neúplná žiadosť, mesto vy-
zve žiadateľa na doplnenie chý-
bajúcich informácií. Kompletné 
žiadosti rozdelí do príslušných 
oblastí a poskytne ich (spolu 
s vyúčtovaním za posledné dva 
roky) predsedom komisií MsZ 
na posúdenie. Treba upozor-
niť, že komisiám na prerokova-

nie budú postúpené len žiados-
ti s vysporiadaným zúčtovaním 
za predchádzajúci rok. Komisia 
prerozdelí finančné prostriedky 
medzi jednotlivých žiadateľov 
a svoje stanovisko navrhne MsZ 
na schválenie. 
otázky k elektronickému podá-
vaniu žiadostí môžu záujemcovia 
smerovať na Luciu Valachovi-
čovú z ekonomického oddelenia 
MsÚ Modra, t.č.: 033/6908 310 
alebo prostredníctvom e-mailu: 
lucia.valachovicova@msumod-
ra.sk.

Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka 

mesta Modry

Zberný dvor 
počas sviatkov

V čase vianočných a novoročných sviatkov 
dôjde k zmenám v prevádzke Zberného dvo-
ra na Dolnej ulici 144 v Modre.
otvorené bude v dňoch: 27. 12. a 28. 12. 
2019.
Zatvorené bude: 24. 12., 25. 12., 26. 12. 
a 31.12. 2019, 01.01. a 06.01. 2020. (red)

Rodinné domy Okruh R1

 Netriedený odpad Papier Plasty BRo a BRKo

Január 13. 1., 27. 1. 2. 1. 2. 1., 23. 1. 6. 1.
Február 10. 2., 24. 2. - 13. 2. 3. 2.
Marec 9. 3., 23. 3. 5. 3. 5. 3., 26. 3 2. 3., 16. 3., 30. 3

Apríl 6. 4., 20. 4. - 16. 4. 6. 3., 13. 3, 20. 3., 27. 3.
Máj 4. 5., 18. 5. 7. 5. 7. 5., 28. 5. 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.
Jún 1. 6., 15. 6., 29. 6 4. 6. 18. 6. 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.

Rodinné domy Okruh R2

 Netriedený odpad Papier Plasty BRo a BRKo

Január 14. 1., 28. 1. 9. 1. 9. 1., 30. 1. 7. 1.
Február 11. 2., 25. 2. - 20. 2. 4. 2.
Marec 10. 3., 24. 3. 12. 3. 12. 3. 3. 3., 17. 3., 31.3.
Apríl 7. 4., 21. 4. - 2. 4., 23. 4. 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4.
Máj 5. 5., 19. 5. 14. 5. 14. 5. 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5.
Jún 2. 6., 16. 6., 30. 6. 11. 6. 4. 6., 25. 6. 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.

Rodinné domy Okruh R3

Netriedený odpad Papier Plasty BRo a BRKo

Január 3. 1., 17. 1., 31. 1. 16. 1. 16. 1. 10. 1.
Február 14. 2., 28. 2. - 6. 2., 27. 2. 7. 2.
Marec 13. 3., 27. 3. 19. 3. 19. 3. 6. 3., 20. 3.
Apríl 10. 4., 24. 4. - 9. 4., 30. 4. 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4.
Máj 8. 5., 22. 5. 21. 5. 21.5. 1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5.
Jún 5. 6., 19. 6. 18. 6. 11. 6. 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.
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Medzinárodný deň školských knižníc

V posledný októbrový pondelok sa žiaci zo 
ZŠ Vajanského zapojili do podujatia s ná-
zvom Medzinárodný deň školských knižníc. 
Tento rok sa podujatie nieslo v duchu 145. 
výročia narodenia Jozefa Gregora Tajovské-
ho- významného spisovateľa a predstaviteľa 
slovenského realizmu. 

Žiaci sa aktívne zapájali do jed-
notlivých aktivít, prostredníc-
tvom ktorých spoznávali život 
i dielo Tajovského a oboznamo-
vali sa s dobou, v ktorej žil. Ich 
úlohou bolo napr. vytvoriť návrh 
obálky Tajovského poviedky, na-
kresliť portrét spisovateľa, vy-
hľadať zastarané slová a vysvet-
liť ich význam. Žiaci ôsmeho 
ročníka zahrali scénku – úryvok 
z divadelnej hry Statky-zmätky, 
ktorá mala veľký úspech aj u po-
zvaných hostí. Nimi boli p. Galo-
vičová, p. Kintler a p. Janogová. 
Do podujatia sa aktívne zapojili 
aj niektorí žiaci 1.stupňa – 3.B 

pod vedením p. Muczelovej nacvičili krátke 
pásmo o prváčikovi, ktorý nechcel chodiť do 
školy a p. Brezinová s triedou 1.B skladala 
z puzzlí podobizeň Tajovského. Podujatie sa 
páčilo všetkým zúčastneným a deti si odniesli 
nielen pekné zážitky, ale aj drobné darčeky 
v podobe reklamného pera a sladkosti. (br)

Európska integrácia V4
Vybraní žiaci Základnej školy Ľ. Štúra sa 12. novembra 2019 stali súčasťou 1. 
ročníka Európskej Integrácie V4 2019, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 4000 detí 
z rôznych kútov Slovenka, Čiech, Maďarska a Poľska.

Hlavnou myšlienkou tohto jedinečného 
podujatia je spájať deti z krajín V4 a po-
máhať im, aby spoločne vyslali signál do 
Európy: „Zachovajme si bezpečný región 
V4”. Podujatie otvorili ministerka vnút-
ra SR Denisa Saková a minister zahranič-
ných vecí SR Miroslav Lajčák. Všetkým 
zúčastnením sa počas podujatia priho-
várala moderátorka Katarína Brychtová. 

o zábavu detí sa postarali raperi Ego, 
Majk Spirit, speváci Martin chodúr, 
Tereza Mašková, Alex Dowis, Peter 
cmorík band a futbaloví reprezentanti 
zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľ-
ska.
Ďakujeme, že aj my sme mohli byť sú-
časťou tohto úžasného podujatia.
 Mária SETNICKÁ

Nezabudnite podať daňové priznanie k nehnuteľnosti
Mesto Modra ako správca miestnych daní a poplatkov pri-
pomína občanom, že podľa zákona o miestnych daniach je 
daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť 
k dani z nehnuteľností v priebehu roka 2019, je povinný po-
dať priznanie do 31. 1. 2020.

V lehote do 31. januára je po-
vinný podať čiastkové prizna-
nie k dani z nehnuteľností aj 
daňovník, ktorý už podal pri-
znanie k dani z nehnuteľností 
v priebehu predošlých rokov, 

ale v roku 2019:
• nadobudol alebo predal 
nehnuteľnosť
• došlo k zmene druhu alebo 
výmery pozemku ,účelu vyu-
žitia stavby alebo bytu

• bolo mu vydané stavebné 
alebo kolaudačné rozhodnutie
V čiastkovom priznaní je da-
ňovník povinný uviesť len 
zmeny oproti dovtedy po-
danému priznaniu k dani 
z nehnuteľností. V prípade na-
dobudnutia nehnuteľností vy-
dražením v priebehu roka da-
ňová povinnosť vzniká prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho 
po dni schváleného príklepu 

súdom. V prípade nadobud-
nutia nehnuteľností dedením 
v priebehu roka daňová povin-
nosť dedičovi vzniká prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho 
po dni právoplatného osved-
čenia o dedičstve alebo roz-
hodnutie o dedičstve.

Elena FEDERLOVÁ, 
Referát miestnych daní 

a poplatkov

Školský klub 
Kamarát 

Po zážitkovom letnom tábore sme vhupli do 
nového školského roka. V júli sme navštívili 
krásne a zaujímavé miesta - v bani a na Kal-
várii v Banskej Štiavnici, v jaskyni Driny, 
zaujímavé bolo včelárstvo, Čermákova lúka 
na Zochovej chate, kino a Majolika v Mod-
re. Všetkým čo sa podieľali na organizácii 
a priebehu letného tábora srdečne ďakujeme. 
Hneď v septembri sme si oddýchnutí zasúťa-
žili v atletickom päťboji. Kamaráti si zmerali 
sily a vôľu v preskoku, v skoku z miesta, be-
hu, v prekážkovom behu, hode. odmenou bola 
„medaila“ do zrkadielok. V októbri sme v na-
šom školskom klube Kamarát privítali našich 
prvákov. Na úvod pasovania prvákov nám žia-
ci pod vedením p. učiteľky Muszelovej zahrali 
divadielko o tom, „prečo chodiť a nechodiť do 
školy“. Každý pasovaný prváčik dostal men-
ší darček a na chvíľu si zatancoval s ostatný-
mi kamarátmi. Počas pekného slnečného ok-
tóbrového dňa sme sa kamaráti turisti vybrali 
na Štúrovu lavičku. „Nadýchali“ sme sa slneč-
ného počasia a zdravého vzduchu. (br)
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erotoman

potom

juho- 
americký 

párno- 
kopytník

inakšie

podnebie

starší 
komu- 
nistický 
politik

muž.meno 
(8.7.)

kilobyte 
(skr.)

eko- 
logický 
(skr.)

pracoval 
čakanom

mihnutia, 
žmurk- 
nutia

dobrá 
vôľa

toto, 
po rusky

súbor 
písmen
young 
lady

ozvena

mykajte, 
traste

vrkoč 
(nár.)

značka 
elektro- 

spot- 
rebičov

iono- 
menič

   Nech je dobrých ľudí dosť,                   
žime všetkým pre radosť.       
Chovajme sa k sebe milo,           
zdravie by nás nezradilo.            
Chcime ruke ruku podať,                    

na druhých sa pekne usmiať.       
Majme všetci veľa síl ...           

( tajnička )

meno 
speváka 
Adamsa

bilateral 
agree- 
ment 
(skr.)

lapaj, 
huncút

kód let. 
Neiva 

zmáčali
rosou

nespíme

bažant, 
po  

nemecky

súčasti 
 kostolov

meno 
herečky 
Garbo

prever
veľ-  

vysla- 
nectvo

PF  2020

týkajúce 
sa 

srdca 
a ciev

sluha, 
poslík

kilometer 
(skr.)

ospalo, 
driemavo

krčma 
(z angl.)

severské 
mužské 
meno

obec 
v okrese 
Zvolen

2
spolu- 
tvorca 
rieky 

Bodrog

americká 
herečka 
(Staci)

nikel 
(zn.)

letecké 
opra- 
vovne 
(skr.)

4     
v Ríme

volt- 
ampér 
(zn.)

bodavý 
hmyz

nápoveď: 
BRYAN, 
IONIT, 

KEANAN 

úplne 
vyschlo
poda- 
roval

strana

kód 
letiska 

Ishigaki

jama, 
diera 

(zastar.)

Autor :   
František  
Cvengroš

okovaná 
nádoba

uschovať, 
zachrániť, 
po angl.

1
prijíma- 

telia 
pošty

Modranskí anjeli strážni
V priestoroch chráneného pracoviska Musique Club Galerie sa 29. novembra 2019 
uskutočnila vernisáž výtvarných diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove so-
ciálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre.

Pod vedením Dariny Rohaľovej ožívajú 
v rukách Štefana Gálika, Ladislava Garaja, 
Branislava Šebestu a Jána Kováča čarov-
né umelecké diela vy-
jadrujúce ich svet, sny 
a túžby. Tvorba je ich 
zmyslom života, stvár-
ňujú krajinu, prírodu 
a uprednostňujú žiarivé 
farby, ktoré ozvláštňu-
jú špeciálnou technikou 
rozpíjania farebných 
škvŕn. Práve to dodáva 
dielam originalitu. Pro-
stredníctvom výtvarné-
ho prejavu máme mož-
nosť nazrieť do duše 
zdravotne znevýhodne-
ných ľudí a lepšie tak 
spoznať hlbokú hodno-
tu a jedinečnosť ich ži-
votov. 
Výstavu si môžete po-
zrieť do 31. januára 
2020. Všetky diela sú 

predajné a celý výťažok bude venovaný na 
rozvoj umeleckej tvorby samotných autorov 
výtvarných diel. Milada BARČÍKOVÁ

Kúzelné Vianoce 
spoločne pre región

Rok 2019 sa chýli ku kon-
cu a vy môžete s Nadá-
ciou Revia poslať dobro 
iným, ale aj sebe. Naladiť 
sa na vianočnú atmosféru 
sa zdá byť pri decembro-
vom zhone ako náročná 

práca pre kúzelníka. Nám sa to už po pät-
násty raz darí vďaka vašej dobročinnosti, 
priateľstvu a zmyslu pre komunitu. I tento 
rok v projekte otvor srdce, daruj knihu spo-
lu s anonymnými Ježiškami plníme priania 
269 deťom a knižky z lokálnych kníhku-
pectiev Artforum a folly im posielame pod 
stromček. „Vždy keď niekomu darujeme kni-
hu, darujeme mu kúsok samého seba. Kúsok 
nášho pohľadu na svet, nášho zmýšľania, 
nášho vkusu.“ hovorí ambasádor projektu, 
spisovateľ a novinár Márius Kopcsay. Kúz-
lo Vianoc zažívame aj na tradičnom Živom 
vianočnom orloji v Pezinku a v Modre. 
Nadácia Revia želá všetkým obyvateľom 
malokarpatského regiónu príjemné a poho-
dové sviatky. Kúzlo Vianoc nie je úloha pre 
jedného chudáka kúzelníka. Je to dielo náš 
všetkých a pre všetkých. 

Lucia FINKOVÁ, 
za Nadáciu Reviafo
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Ľudia z Modry, 18. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom mes-
te. Každý prvý pondelok v mesiaci nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spo-
lupráci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

 Slavomír Zoch (68), dlhoročný 
riaditeľ vinárskej školy 

Meno Zoch sa v Modre vyslovuje s úctou. 
Samuel, Pavol a Branislav Zochovci zo-
hrali dôležité úlohy v histórii nášho mes-
ta i celého Slovenska. Brat Samuela Zocha 
– Gustáv bol evanjelický kňaz, nábožen-
ský spisovateľ, dramatik a dedo Slavomí-
ra Zocha, s ktorým sme sa ešte začiatkom 
septembra rozprávali v jeho záhrade. „Môj 
dedo propagoval moderné formy hospo-
dárstva, zvlášť ovocinárstva. Aj pradedo 
Stanislav bol učiteľ, publicista, osveto-
vý pracovník, uznávaný ovocinár a včelár. 
Ani jeden z nich však nežil v Modre.“ Sla-
vomír Zoch mal len 23 rokov, keď nastú-
pil na Strednú vinársko-ovocinársku školu 
v Modre ako učiteľ. Bolo to v roku 1974. 
V škole prežil celý svoj profesijný život - 
posledných 26 rokov na riaditeľskej sto-
ličke. Za jeho 42-ročnú kariéru pribudla 
v areáli školy prístavba s odbornými učeb-
ňami, kabinetmi, nová kotolňa, zrekonštru-

ovaná telocvičňa, vybudovalo sa stredisko 
odbornej praxe, jazykové multimediálne 
učebne. Stále bolo čo robiť a to nielen po 
materiálnej stránke.
„Boli sme medzi prvými, ktorí sa vo vyu-
čovaní začali venovať podnikaniu či ag-
roturistike v spojení s vinárstvom a vi-
nohradníctvom. Vždy som pripisoval 
odbornej úrovni školy veľkú vážnosť. S uči-
teľmi a žiakmi sme sa zapájali do rôznych 
somelierskych súťaží, spolupracovali sme 
s partnerskými školami v Rakúsku i na Mo-
rave a snažili sa v rámci výmenných študij-
ných pobytov dostať našich študentov von, 
do zahraničia.” 
Modranská „vinárka” má už 135 rokov - 
patrí k najstarším odborným školám na Slo-
vensku a je jedinou svojho druhu v krajine. 
Slavomír Zoch odišiel pred dvomi rokmi 
do dôchodku, ale na jednej z chodieb školy 
si stále môžete prečítať jeho citát: „Verím 
v renesanciu slovenského vinohradníctva.“ 
Doba je ťažká a hoci je víno opäť tren-

dy, venovať sa vinohradníctvu a vinárstvu 
podľa neho nie je jednoduché. „Obdivu-
jem všetkých vinárov, hlavne mladých za-
čínajúcich, ktorí si založia vinohrad, pestu-
jú hrozno a chcú vyrábať kvalitné víno. Ak 
patria k našim absolventom a darí sa im, 
mám z toho veľkú radosť.“ 
 Zuzana TICHÁ
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Modra Art
Pumptracková dráha na Zochovej chate
Oslovili sme rôznych umelcov, aby zvečnili dominanty Modry a oko-
lia. Ďalšie tričko zo série Modra Art je od Jána „Wajcka“ Vajsábela.

„Keď budeš jazdiť na pumptrac-
ku, tak určite posilníš celé svoje 
jadro, stabilizačné centrum, pre-
tože možno to na prvý pohľad vy-

zerá jednoducho, ale pumpuješ 
pri tom všetky svaly v tele,“ vraví 
filip Polc majster Európy, sloven-
ský reprezentant v horskej cyk-

listike. Nie náhodou bola dráha 
otvorená na Zochovej chate, veď 
táto lokalita bola vždy miestom, 
kde si mohli ľudia oddýchnuť, na-
čerpať energiu a najmä športovo 
sa vyžiť. 
V minulosti patrili do výbavy náv-
števníkov letoviska najmä lyže, 
sane a trekové topánky, dnes vi-
díme v lokalite čoraz viac bicy-
klov. Veľkou výhodou dráhy je, 
že ju môže vyskúšať každý, kto 
má kolesá, či už ide 
o spomínaný bicyk-
el, kolobežku, ko-
lieskové korčule ale-
bo skejtbord. Stavbu 
pumptrackovej dráhy 
na Zochovej chate re-
alizoval Bratislavský 
samosprávny kraj 
a mesto Modra pod 
odborným dohľadom 
filipa Polca a Extre-
me Sport Fabrik. Aby 
bola dráha stabilná, 
na jej vybudovanie 
sa použilo až 720 ton 
kameňa. Trať meria 

113,6 metra a nachádza sa na nej 
rad skokov rôznych výškových 
rozdielov. Tak ako všetky špor-
ty aj jazdenie na pumptrackovej 
dráhe sa treba naučiť, pre zaniete-
ných „pumpovačov“ je možné ob-
jednať si osobné stretnutie s fili-
pom Polcom. Stačí iba prísť a mať 
odhodlanie!
 Zuzana TICHÁ, MsÚ 

a Agáta PETRAKOVIČOVÁ
ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ
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Predstavujeme

Lucia Pašková: „Ľudia z Modry sú pre 
mňa veľkým duševným obohatením“
S faktom, že v Modre žije nespočetne veľa kreatívnych, úspeš-
ných a dobrých ľudí, nemusíme polemizovať. Mnohí z nich sa 
do mesta prisťahovali so svojou rodinou a zžili sa s Modrou. 
A mnohí z nich sú možno naoko nenápadní, no činmi pre ostat-
ných príkladní. Takou je aj cieľavedomá blond dáma, mama, 
manažérka a dobrovoľníčka v jednej osobe – Lucia Pašková. 
Vďaka nej sme v Modre napríklad zaviedli komunitnú špajzu 
na potraviny pre tých, ktorí to potrebujú. 

Lucia má dobrých nápadov na 
rozdávanie. Nemá problém so 
sadením stromov na pozemku 
školy svojich detí alebo so sprí-
stupnením svojej záhrady po-
čas verejného Dňa otvorených 
záhrad. Profesijne šéfuje slo-
venskej dcére úspešnej nadná-
rodnej firmy curadent Slova-
kia, ktorá sa zaoberá predajom 
produktov ústnej hygieny cu-
raprox a spoločne so svojim tí-
mom realizuje viaceré ekolo-
gické a vzdelávacie projekty. 
už roky tak prepájajú svet biz-
nisu, vzdelávania aj nezisko-
vého sektoru, aby sa navzájom 
vytváralo trvalo udržateľné 
prostredie. Čitatelia týždenní-
ka Trend a osobnosti ekonomi-
ky Luciu právom menovali za 
Manažérku roka 2019.

Kto je Lucia Pašková a ako 
sa ocitla v Modre? 
Pochádzam zo Starej Turej. Bý-
vala som počas vysokej školy 
a niekoľko rokov potom v Bra-
tislave, kým som sa zamilovala 
do môjho muža, s ktorým som 
si vedela predstaviť mať a vy-
chovávať deti - Mariána Vargu. 
Býval na obchodnej ulici a je-
ho sedemročný syn chodil do 
neďalekej školy, kam ho Mari-
án alebo jeho mama denne vo-
zili, vodili. Keď som si spomí-
nala na slobodu pohybu, ktorú 
som ja ako dieťa zažívala, do-
chádzala som sama od ôsmich 
rokov do Nového Mesta nad 
Váhom autobusom a mala som 
možnosť zažívať vlastný život 
a odvahu naplno práve preto, 
že som bola pomerne skoro 
vystavená samostatnosti, za-
čali sme hľadať miesto pre ži-
vot, ktoré by pre naše deti to-

to naplnilo. Boli sme vo 
viacerých mestách, ale 
keď sme našli náš dom 
v Modre, zamilovali sme 
sa na prvý pohľad. Ma-
li sme trochu obavu, le-
bo Modrania majú povesť 
uzavretých ľudí, ktorí ne-
prijímajú dobre prisťaho-
valcov. Toto sa však vô-
bec nepotvrdilo a naopak, 
Modru vnímame ako svoj 
domov.

Curaprox. Zubné kef-
ky a pomôcky. Pozná 
ich mnoho ľudí zo skú-
senosti či z reklamných 
kampaní. Vďaka vám 
však aj inak. Ako? 
Verím, že sme na svete 
príliš krátko, aby sme vo svo-
jich aktivitách míňali čas na 
veci, ktoré nedávajú zmysel. 
Preto, ako všetko, čo robím, 
curaprox je moja láska. Pro-
dukty - zubné, medzizubné kef-
ky, kvalitné pasty aj ústne vody 
proti zápalu, za ktorých kvali-
tu a funkčnosť sa viem sto-
percentne postaviť. Tím ľudí 
okolo, ktorých úprimne milu-
jem a ktorí sú pre mňa neustá-
lym zdrojom inšpirácie a nútia 
ma neustále posúvať sa a zlep-
šovať, ak chcem s nimi držať 
krok. Je to pre mňa už 14 rokov 
učenia sa o dôležitosti vzťahov, 
rešpekte a pravdivosti.

Čo pre vás znamená ocenenie 
„Manažérka roka“?
Necítim sa úplne manažérkou 
v pravom zmysle slova. Moji 
kolegovia sa riadia v podsta-
te sami, nič neurčujem, radí-
me sa navzájom a prichádzame 
k spoločným rozhodnutiam. 

Náš tím je postavený tak, že 
každý z nás rozumie, aký je 
spoločný cieľ, zlepšiť ústne 
zdravie na Slovensku tak, aby 
každý človek mohol dožiť ži-
vot s vlastnými zubami. Sna-
žíme sa to robiť láskavo - tak, 
aby každé stretnutie s členom 
nášho tímu bolo hoc i tým je-

diným, príjemným a zároveň 
autentickým zážitkom. oce-
nenie zvonku je samozrejme 
príjemné, oveľa podstatnejšie 
však je, aby sme sa navzájom 
cítili rešpektovaní, vypočutí 
a mali možnosť sebarealizácie. 

V Modre ste posledné roky 
rovnako činná vo sfére dob-
rovoľníctva. Za ktorými ak-
tivitami môžeme spoznať Lu-
ciu Paškovú?
Ak myslíte moje aktivity 
v Modre, myslím, že ich zatiaľ 
nebolo veľa. Som veľmi vďač-
ná, že mi mesto vyšlo v ústre-
ty s umiestnením komunitnej 
chladničky v priestoroch ved-
ľa svadobky, ktorú sme niekoľ-
kokrát naplnili spolu s ďalšími 
ľuďmi z Modry a potraviny tak 
poslúžili rodinám, ktoré takúto 
výpomoc aktuálne potrebova-
li. Verím, že sa v Modre nájde 
ešte veľa ďalších ľudí ochot-
ných prispieť a chladnička na-

ozaj začne plniť svoju funk-
ciu, umiestňovanie potravín, 
o ktorých už vieme, že ich ne-
spotrebujeme a ponúknutie ich 
iným. Zapájame sa pravidelne 
do projektu otvorených zá-
hrad, čo je čarovná akcia, nie-
kedy sa u nás za deň premlelo 
aj 700 ľudí. Podporila som pro-
jekt zavedenia triedenia odpa-
dov na ZŠ Vajanského minulý 
rok, ale podľa toho, čo vidím 
v košoch v triede svojej dcéry, 
by bolo potrebné projekt zo-
pakovať. Teraz s Denisou Ko-
vácsovou a Janom Vajsáblom 

v rámci participatívneho 
rozpočtu pripravujeme 
komiksový časopis pre 
deti - Malokarpatské his-
torky. Ide o systém zbie-
rania pečiatok, ktoré spo-
lu dotvoria komiks o 10 
mestách malokarpatské-
ho regiónu. Veríme totiž, 
že deti sú pre nás veľkou 
motiváciou, aby sme sa 
ako rodičia, či starí rodi-
čia rozpohybovali a spo-
znali náš kraj.
S mojou najlepšou ka-
marátkou Mariou Szta-
rovics sme v marci 2018 
spustili projekt Svetlo 
pod perinou, ktorý deťom 
prináša skutočné príbe-
hy slovenských hrdinov 

a hrdiniek, ktoré obdivujeme. 
Každý príbeh ilustruje iný ilu-
strátor-ka a píše iný autor-ka 
- niekoľko príbehov je prepo-
jených s Modrou: príbeh o zá-
chrane Slovenskej majoliky 
Miriam fuňovou alebo o Laj-
kovi Štúrovi, ktorý krásne na-
písala Agáta Petrakovičová. 
Denisa Kovácsová je jednou 
z produkčných v rámci pro-
jektu a je nám skvelou oporou.  
Aktuálne sa snažím viac zapá-
jať do aktivít na školách mojich 
dcér Maríny a Matildy, teším 
sa veľmi z projektu záhrady 
biodiverzity, ktorý pripravi-
li aktívni učitelia Nandoryová 
a Kolárik zo ZŠ Vajanského 
spolu s deťmi. Doplnili sme ho 
o stromy, ktoré podporilo nie-
len mesto, alebo aj viacerí ro-
dičia a žiaci. Ľudia z Modry 
sú pre mňa veľkým duševným 
obohatením.

Jana KUCHTOVÁ, 
Lucia PAŠKOVÁ
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Tip na darček pod stromček: Modra Art
Vianoce. Najkrajšie sviatky ro-
ka, najpokojnejšie obdobie, čas 
strávený s najbližšími. Mod-
ra má už rozsvietené vianočné 
stromy a aj my všetci už chys-

táme ozdoby na stromček v na-
šich domovoch. Pri ňom sa na 
štedrý večer stretáva rodina. Ak 
ešte nemáte premyslené, čo da-
rovať svojim drahým, skúste 

Modra Art. Mesto Modra dalo 
s radosťou priestor niekoľkým 
tunajším výtvarníkom a umel-
com, ktorí odprezentovali svoju 
tvorbu a zároveň zvečnili naj-

krajšie dominanty nášho mesta 
na tričkách. Tie nájdete priamo 
v Mestskom turistickom centre 
na Štúrovej 59. Takýto darček 
isto poteší. (red)

Smiem prosiť?
Hotel pod Lipou Resort
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických des-
tináciách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatského 
regiónu. Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom 
vznikol v spolupráci s dvoma národnými tanečnými telesa-
mi - Baletom SND a SĽUK-om. 

Koncom 19. storočia a v prvej 
polovici 20. storočia bola miest-
na časť Modry – Harmónia vy-
hľadávaným klimatickým kú-
peľným letoviskom. Kvalita 
ovzdušia patrila spolu s Vyso-
kými Tatrami k najzdravším 
na Slovensku. Tamojšie lesy 
s vilami v alpskom štýle a let-
nými sídlami rakúsko-uhorskej 
či prvorepublikovej smotánky 
vytvárali originálnu atmosféru. 

Slnečný kúpeľ z čias Dušana 
Jurkoviča ožíva. Zrekonštruo-
vaný pavilón Eva rozšíril súčas-
né ubytovacie a konferenčné ka-
pacity rezortu Hotel pod Lipou 
a ponúka hosťom moderné well-
ness, vnútorný relaxačný bazén, 
sauny a rôzne procedúry. Hotel 
pod Lipou Resort**** tvoria 
pavilón Eva, Avana a Vilma so 
športovo-zážitkovým areálom 
na ploche 2,4 ha s letnými ba-

zénmi, záhradou, športoviskami 
a lanovým parkom. Je vhodný 
na rodinné dovolenky, organi-
zovanie firemných teambuildin-
gov, veľkých firemných hier či 
koncertov pod holým nebom.
 Zuzana TICHÁ

Na fotografii: Kristína Slová-
ková, Tereza Húsková, Lucia 
Michalíková, Lenka Benčičová 
z Tanečného konzervatória Evy 
Jaczovej.
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Z adventnej Modry
Spoločná oslava Adventu v Modre pokračuje. Cyklus celomest-
ských podujatí zahŕňa koncerty, tradičné vianočné trhy, pred-
stavenia, tvorivé worhshopy a ďalšie akcie, ktoré pripravili KC 
Modra, Mesto Modra, miestne organizácie, školy a združenia.

Svetlo pre Kráľovú
Prvú adventnú sviecu rozsvietil 
primátor mesta Juraj Petrakovič 
spoločne s Kraľovanmi v nede-
ľu 1. decembra. Svoje zamysle-
nie na tému neha predniesla Vie-
ra Jančovičová. Básňami prispel 
Jozef Trtol, hudobným vstupom 
Lýdia cibulová a podujatím 
sprevádzala Božena uherčíko-
vá. V závere prijali občania po-
žehnanie miestnej ev. a. v. farár-
ky Sidónie Horňanovej a prvá 
adventná nedeľa sa končila pri 
voňavom občerstvení od miest-
nych gazdiniek a vinárov. 

Zbor Ad Una Corda
Mesto Modra opäť ponúklo tra-
dičný otvárací adventný koncert. 
Pozvanie tentokrát prijali na-
daní umelci, speváci pezinské-
ho chrámového zboru Ad una 
corda, v ktorom spievajú aj na-
ši Modrania. Výťažok z dobro-
voľného vstupného poputuje na 
opravy Nemeckého evanjelické-
ho kostola v Modre. 

Vianočné stromy
Pred rímsko-katolíckym kosto-
lom Sv. Štefana kráľa sa v pia-
tok 6. 12. rozsvietil mestský via-
nočný strom. Viac než 40 ročnú 
kanadskú jedľu nám darovala 
rodina pána Jaroslava Polonca 
zo Sládkovičovej ulice. A via-
nočný strom je potešením pre 

každého... Rovnaké potešenie 
zo svojho stromu majú aj Kraľo-
vania. Ten svieti v novovybudo-
vanom verejnom priestore pred 
Biolkou.

Mikuláš 
priniesol radosť

Krásna rodinná atmosféra pano-
vala podvečer 6. 12. pred Kultúr-
nym domom v Modre. Desiatky 
Modrankov trpezlivo vyčkávali 
a aj sa dočkali. Mikuláš spoloč-
ne s pomocníkmi a deťmi z fol-
klórneho súboru Magdalénka 
rozsvietili vianočný strom a ob-
darovali deti. Potom Mikuláš 
potešil deti na ihrisku v Parku 
hrania a oddychu. Stretnutie pre 
všetkých pravidelne pripravuje 
rodina fuňová. Nuž a v sobo-
tu Mikuláš vybehol za deťmi na 
Kráľovú, kde sa konalo tradičné 
predvianočné stretnutie plné via-
nočných dekorácií.
Zastavte sa v predvianočnom 
období a navštívte Adventnú 
Modru. Podrobný program ďal-
ších podujatí nájdete na www.
kcmodra.sk alebo v novembro-
vom vydaní Modranských zvestí 
na str. 12 a 13. (red)

Na fotografiách: Primátor 
a Svetlo pre Kráľovú, koncert 
AD Una Corda DFS Magda-
lénka, stromček v Parku hrania 
a oddychu a Mikuláš pred KD.

fo
To

: L
u

c
IA

 M
A

N
D

IN
c

o
V

á
, 2

x

fo
To

: N
IN

A
 S

K
á

LI
K

o
V

á
fo

To
: J

A
N

A
 K

u
c

H
To

V
á

fo
To

: J
á

N
 K

u
c

H
TA



14
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A d v e n t  a  V i a n o c e

V Harmónii žije kráľovná háčkovaných šiat
„Keby žila vo Francúzsku, možno by bola známa ako Coco 
Chanel. No ona sa narodila na Slovensku, kde prežila celý 
svoj život a tvorí tu. Vyjadruje sa prostredníctvom originál-
nych kolekcií odevov. Modelkou je ona sama a mólom jej je 
celý okolitý svet”, povedali o Márii Grochovej v pezinskej 
Galérii Fantázia, ktorá vydala pri príležitosti životného ju-
bilee autorky magazín pre rodinu. 

Táto elegantná dáma v októbri 
oslávila spolu so svoju počet-
nou rodinou krásnych 90 rokov. 
Háčkovaniu sa venuje viac než 
60 rokov, vytvorila 600 mode-
lov a z toho je každý iný! Pani 
Mária žije v Modre-Harmónii 
a radosť je robia traja synovia, 
deväť vnúčat a sedemnásť prav-
núčat. Jej sviežu myseľ, pozi-
tívnu energiu a radosť zo života 
jej môžeme všetci v dobrom zá-
vidieť. „Jej dielo je určite kan-
didátom na zápis do Guinnesso-
vej knihy rekordov. Tvorila ich 
60 rokov. Všetky tieto modely sú 
fotograficky zdokumentované 
vďaka Galérii Fantázia v Pez-

inku. Ak si pustíte prezentáciu 
týchto fotografii (slideshow) 
a každý model sa zobrazí 5 se-
kúnd, celá prezentácia bude tr-
vať takmer hodinu!”, vyznáva 
sa syn Julian Groch. 
Mária Grochová, rodená Do-
valová, sa narodila 7. októbra 
1929 v Pohorelej, okres Brez-
no, v rodine kožušníka ako naj-
mladšia zo 6 detí. Po skončení 
základnej a meštianskej školy 
študovala v r. 1946 - 1948 na 
odbornej škole pre ženské po-
volania v Brezne. Po ukončení 
štúdia pracovala 2 roky v ro-
dinnom podniku svojho brata 
v Levoči. V roku 1950 sa vyda-

la za Antona Grocha 
a krátko pracovala 
v rodinnom podniku 
v Levočských kúpe-
ľoch. Po znárodne-
ní podniku v r. 1952 
nasledovala manže-
la, ktorý dostal prá-
cu a podnikový byt 
v Železorudných ba-
niach na Mlynkách. 
od roku 1958 až 
do odchodu do dô-
chodku v roku 1986 
pracovala v Sloven-
skej kartografii, š. 
p., Bratislava v rôz-
nych funkciách, od 
kresličky až po re-
vízorku máp pred 
definitívnou tlačou. 
V roku 1957 sa s ce-
lou rodinou presťa-
hovala do Modry-Harmónie, 
kde žije doteraz. Jej koníčkom 
sú ručné práce, najmä háčko-

vanie, práca v záhrade, najmä 
kvety, a prechádzky v prírode.

(red)

Želanie pre nás, pre všetkých
Priznám sa, že svet okolo nás 
sa stáva pre mňa nezrozumi-
teľným. Ako keby sa nenávisť 
stala normálnou formou bytia 
a zlo získalo novú podobu, no-
vý vzhľad. udalosti sprevádza-
né prejavmi slušnosti a pravých 
ľudských citov ako vďačnosť, 
láskavosť, ktoré robia naše dni 
lepšími, krajšími a pohodovými, 
sa zväčša stávajú neatraktívny-
mi, „nezáživnými“, málo vzru-
šujúcimi pre zaujatie pozornosti 

„bežného“ či väčšinového prí-
jemcu správ v súčasnej zrýchle-
nej dobe. 
Svetlo vianočnej radosti do 
všedných i sviatočných dní ro-
ka, ktoré nás oslobodia od hne-
vu, závisti a strachu vám všet-
kým zo srdca prajem. Aby stálou 
a nemennou veličinou v novom 
roku bolo pevné zdravie, radosť 
z práce a dobré vzťahy na praco-
visku. Nedopusťme hypertrofiu 
zla – tá prichádza pri nedostatku 

dobra. Asi treba odporovať zlu 
tam, kde môžeme vytvárať as-
poň drobné ostrovčeky dobra. Či 
to ale odoženie zlé zámery moc-
ných? Na druhej strane každá 
kvapka dobra, ktorú osobne na-
infikujeme, sa počíta nielen nám 
osobne, ale pridáva sa na účet 
všetkým. Keby bolo sérum, ako 
nakaziť ľudí všeobecne človeči-
nou... Len ak spoločne priloží-
me ruku k dielu, podarí sa nám 
rozlúsknuť všetky oriešky, ktoré 

nám ten budúci rok pripraví. Na 
svete je jedna reč, ktorej všetci 
rozumejú. Je to jazyk nadšenia, 
vecí urobených s láskou a chu-
ťou, túžbou dosiahnuť to, o čom 
snívame alebo čomu veríme. 
Naše nadšenie pre to, čo robíte, 
neutícha. Práve naopak, posilne-
ní výsledkami, ktoré ste dosiah-
li, musíte hľadať nové cesty, po-
stupy a riešenia, ako zdokonaliť 
vlastnú existenciu.

Dušan PIRŠEL, 
riaditeľ Inštitútu pre pracov-

nú rehabilitáciu občanov 
so zdravotným postihnutím

Zbierka trvanlivých potravín
Naplňme spolu komunitnú špaj-
zu a pomôžme ľuďom v núdzi. 
Prichádza predvianočné obdobie 
a čaro Vianoc, keď väčšina z nás 
myslí na potreby a želania iných, 
nielen na tie svoje. Preto máme aj 
my snahu pomôcť ľuďom nášho 
mesta, ktorí sa nachádzajú v núdzi 
a nepriaznivej sociálnej situácii. 
Mesto Modra v spolupráci s Mest-
ským centrom sociálnych služieb 

Modra organizuje zbierku trvan-
livých potravín a hygienických 
potrieb. Ak máte, milí Modrania, 
záujem pomôcť a zapojiť sa, pri-
neste tieto veci do MscSS na Sú-
keníckej 4 a to počas týchto dní:
• štvrtok 19. 12. 2019 od 8.00 do 
15.00 hod.
• piatok 20. 12. 2019 od 8.00 do 
12.00 hod.
• sobota 21. 12. 2019 od 8.00 do 

16.00 hod.
Darovať môžete rôzne trvanlivé 
potraviny s dostatočnou dobou 
spotreby (ako napríklad cukor, 
soľ, korenie, konzervy mäsové, 
ovocné, rybacie, paštéty, cestovi-
ny, strukoviny, ryža, sáčkové po-
lievky, olej, cereálie, kakao, gran-
ko, sušené ovocie, orechy a rôzne 
iné) a hygienické potreby (ako 
napríklad sprchový gél, šampón, 

mydlo, prostriedok na riad, na 
pranie, toaletný papier, servítky, 
vreckovky a rôzne iné). Za váš 
dar vopred ďakujeme. Poteší jed-
notlivcov a rodiny v núdzi, býva-
júce v našom meste, ktorým ho 
následne z „komunitnej špajze“ 
odovzdáme. 
Podrobnejšie informácie získa-
te na tel.: 033/6908 314 (Monika 
Bartošová, MsÚ) alebo v MscSS 
Modra na tel.: 033/647 46 25.

Monika BARTOŠOVÁ, 
MsÚ Modra
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Pre rybárov
Slovenský rybársky zväz - 
obvodná organizácia Mod-
ra oznamuje svojim členom, 
že prehľad o úlovkoch za rok 
2019 je možné odovzdať do 

predajne rybárskych potrieb na 
Súkeníckej 26 v Modre a to do 
15. januára 2020.
 Radomír FIALA,

za výbor OOSRZ v Modre

Rodičovská zábava
Rodičovská rada pri Gymná-
ziu Karola Štúra a Riaditeľstvo 
Gymnázia Karola Štúra v Mod-
re pozývajú na Rodičovskú zá-

bavu, ktorá sa uskutoční dňa 17. 
januára 2020 o 19.30 hod. v KD-
ĽŠ Modra. Tešíme sa na vašu 
účasť. (gkšm)

Žili medzi nami

Zdenka Gavorníková
95 rokov. Dlhý čas, krásny vek. 
Nie každý má to šťastie kráčať 
tak dlho životom a prísť k jeho 
sklonku v sile, jasnej mysli a s 
úsmevom. Mamička, babička, 
prababička, teta Zdenka, Zde-
nička, pani Gavorníková…
Narodila sa 19. októbra 1924 
v krásnej dedinke Rusava, na 
Morave, pod Hostýnskym kláš-
torom. V rodine so štyrmi deť-
mi ako najmladšia a celé det-
stvo a mladosť tvrdo pracovala 
a pomáhala. V Rusave a neskôr 
v Lednici, ako sekretárka, kde 
sa zoznámila s Tonkom Gavor-
níkom, ktorý ju priviedol sem, 
do Modry. Zmenil sa jej celý ži-
vot, z dámy v meste sa stala za-
nietená vinohradníčka, starostli-
vá matka, postavila s manželom 
krásny dom, no stále zostala dá-
mou. Na to si určite pamätajú aj 
žiaci z Vinárskej školy v Modre, 
kde celý aktívny život pracova-
la v knižnici a administratíve 
a ktorí ju ešte aj teraz, po rokoch 
navštevovali.
Ale hlavne tu bola pre nás, pre 
rodinu, svoje tri deti, Lubka, Jar-

ku a Helenku, ktoré všetky tri 
vyštudovali vysokú školu, bo-
li úspešné a bola tu pre svoje 
vnúčatá a pravnúčatá. Bola na 
všetkých hrdá, ale skromne by 
si nikdy nepriznala, že je to pre-
dovšetkým jej zásluha. Jej lásky, 
obety, starostlivosti.
Prežila veľa, po smrti svojej naj-
staršej nevesty prijala tri vnú-
čatá a starala sa o ne s láskou 
a obetou, so svojim manželom, 
ktoreho náhly odchod ju veľmi 
zlomil. Prekonala aj najhoršiu 
bolesť na svete, stratu syna Lub-
ka a aj svojho vnuka. Napriek 
tomu, hoci zlomená v srdci, os-
tala silná, pre nás, pre všetkých 
a bola zdrojom neutíchajúcej 
lásky. Nepoznám človeka s väč-
ším srdcom, milovala všetkých, 
bez rozdielu, nevedela sa naozaj 
hnevať, nepoznala závisť, zlo-
bu, videla v ľuďoch len to dob-
ré a to dobré aj rozdávala. Ostá-
va po nej prázdno, ale jej kroky, 
úsmev a klopkanie paličky v zá-
hrade je s nami, stále a s nami aj 
navždy bude. Lúčime sa…

Marcela GAVORNÍKOVÁ

Spomienka
Dňa 4. 12. 2019 uplynuli 3 roky, čo náš navždy 
opustila mamička, babička a prababička oľga Kra-
tochvílová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spomína dcéra Ružena a syn 
Eduard.

Tichá spomienka
Dňa 14. 12. 2019 uplynul 1 rok, čo nás navždy 
opustil náš syn Peter Ružek. Tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku. Spomína matka 
a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 26. 12. 2019 uplynie 11 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, svokor, dedko Štefan Jurčovič. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú syn Pavol s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina. 

Ticho spomíname
Čas plynie ako voda a už je to 5 rokov čo sme zo-
stali bez teba. Dňa 26.12.2019 si pripomenieme 
5-výročie úmrtia Vladimíra Mesíka. S láskou spo-
mínajú manželka, synovia Vladimír, Juraj a dcéra 
Jarmila s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 
mamičkou, babičkou a prababičkou, s pani Zden-
kou Gavorníkovou. odišla od nás tíško, náhle 2. 
novembra 2019 vo veku 95 rokov. Bola oporou ce-
lej rodiny, zahŕňala nás všetkých láskou a veľká 
vďaka všetkým, ktorí jej prišli povedať posledné zbohom. Rodine, 
priateľom, susedom, bývalým žiakom, Modranom. Budeš nám chý-
bať, každý deň, ale tvoja láska a dobré srdce ostane navždy s nami. 
Dcéry Jarka a Helenka a cela smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 19. 12. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás navždy 
opustil pán Karol Trajda. S úctou spomína manžel-
ka, deti, vnuci, vnučky a ostatná rodina.

Riadková 
inzercia

 z Klasická masáž – Michal 
Bednarovský, Vajanského 1, 
Modra.  Tel.: 0915 977 517

 z Kúpim garáž v Modre.
Kontakt: 0903 570 732

Uzávierka MZ
Januárová redakčná uzávierka 
bude v stredu 15. januára 2020 
do dvanástej hodiny. Kontakt: 
zvesti@mediamodra.sk alebo 
tel.: 0911 999 784.
 (red)

Stratený Dygerček
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, niekoľ-
kokrát bol už videný na rôz-
nych miestach. Ak by ste ko-
cúrika videli alebo máte o ňom 
akékoľvek informácie, kontak-
tujte majiteľov na tel. číslach: 

0907 157 216 a 0903 263 604. 
Ďakujeme. (red)
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Osobnosti vinohradníctva a vinárstva z nášho mesta

Modra hlavné mesto vína
Dňa 28. októbra sme si pripomenuli 101. výročie vzniku Českoslo-
venskej republiky. V prvých rokoch spoločného štátu prichádzali 
odborníci z Čiech na Slovensko, do Modry, pomôcť rozbehnúť 
školstvo a hospodárstvo agrárnej krajiny. Začiatkom októbra si 
poľnohospodárska ekonomická veda na Slovensku pripomenula 
100 rokov od vzniku Výskumného ústavu ekonomiky poľnohos-
podárstva a potravinárstva (VÚEPP) v Bratislave.

Historický predchodca súčas-
ného ústavu bola pobočka Poľ-
nohospodárskeho ústavu účtov-
nícko-spravovedného v Prahe, 
ktorá vznikla vo Svätom Jure. 
Za existencie VÚEPP v Bratisla-
ve sa podarilo v agrárnej krajine 
v Slovensku vybudovať vyspe-
lé moderné poľnohospodárstvo 
a sebestačné potravinárstvo, kto-
ré nám obdivovala západná Euró-
pa. Jubilujúci VÚEPP usporiadal 
vedeckú konferenciu, na kto-
rej vystúpili domáci i zahraniční 
odborníci. Ministerka pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 
Ing. Gabriela Matečná odovzdala 
VÚEPP v Bratislave a viacerým 
jeho pracovníkom vyznamenania 
za rozvoj vedy a výskumu v ag-
ropotravinárskom sektore. Me-
dzi ocenenými pracovníkmi bol 
i Modran Ing. františek Mach, 
cSc., ktorého MPRV SR ocenilo 
striebornou medailou za význam-
ný prínos pre rozvoj vedy a vý-
skumu, organizovanie odborných 
vzdelávacích podujatí, rozvoj ag-
roturistiky a vínnej turistiky na 
Slovensku. 
Príkladom úspešnej agrárnej his-
tórie koncom osemdesiatych ro-
kov bolo i vyspelé vinohradníc-
tvo a vinárstvo na Slovensku, 
ktoré obhospodarovalo viac ako 
33 tisíc hektárov vinohradov. 
Dnes obrábame iba tretinu tejto 
plochy. Tieto zmeny sa prejavili 
i vo vinohradníctve a vinárstve 
pod Malými Karpatmi a v sa-
motnom meste Modra. V medzi-
vojnovom období vzniklo Slo-
venské vinohradnícke družstvo, 
kde pôsobil Modran Ján Šimko, 
postavili v meste hotel Modra, 
kde spracovali hrozno od ma-
lých výrobcov. Podobné odby-
tové družstvo dnes chýba, hotel 
Modra chátra, štát neúspešne 
hľadá investora! 
V meste bolo viacero význam-
ných celoštátnych poľnohos-

podárskych inštitúcií ako Vý-
skumná stanica vinohradnícko 
- vinárska, ktorá sídlila pri vstu-
pe do mesta oproti Hornej bráne. 
V meste bola Šľachtiteľská vino-
hradnícka stanica, ktorú preslá-
vili novošľachtence od Ing. Do-
roty Pospíšilovej cSc. V Modre 
stále sídli Stredná odborná ško-
la vinohradnícko-ovocinárska, 
ktorá má viac ako 135 ročnú 
históriu, vychovala stovky vino-
hradníckych odborníkov. Mesto 
Modra reprezentujú podniky 
ako chateau Modra a.s., Elesko 
Modra a.s. i Poľnohospodárske 
a vinohradnícke družstvo, ktoré 
predtým úspešne prevádzkovalo 

známu vináreň „Zlaté hrozno“. 
Stále pôsobí v meste Biotech-
nologické centrum, pracovisko 
Výskumného ústavu potravi-
nárskeho v Bratislave. V Modre 
boli i Vinárske závody Pezinok, 
prevádzka Modra, Výskumné 
pracovisko Vinárskych závo-
dov v Modre, stredisko Štátneho 
majetku Senec, Ústav vzdeláva-
nia v potravinárstve, celoštátny 
Výskumný ústav liečiv a ďalšie 
pracoviská. Na vzniku týchto in-
štitúcii v Modre mal hlavnú zá-
sluhu Doc. Ing. Ján farkaš cSc., 
ďalej Doc. Ing. Karol Jelemen-
ský PhD., Doc. Ing. Stanislav 
Šilhár cSc. a ďalšie osobnosti.

Pri výročí vzniku Českosloven-
skej republiky chcem spome-
núť aj niektoré osobnosti v mes-
te Modra, ktoré sa podieľali na 
rozvoji školstva a vedy v Mod-
re a na Slovensku. Na chemic-
ko - technologickej fakulte STu 
v Bratislave pôsobí pedagóg, ve-
dec, autor mnohých publikácií, 
zakladateľ európskej súťaže vín 
Vinoforum prof. Ing. fedor Ma-
lík, DrSc., na SoŠVo pracoval 
pedagóg Ing. Jozef Kováč cSc., 
v meste boli činní: Ing. Doro-
ta Pospišilová cSc, šľachtiteľka 
nových odrôd viniča, odrodový 
pracovník Ing. Vladimír Sodo-
ma, Mgr. Slavomír Zoch, peda-
góg a riaditeľ SoŠVo v Modre, 
výskumník Ing. Vladimír Voda 
a iní. Modran Doc. Ing. Karol Je-
lemenský, PhD., bol dlhoročným 
dekanom na Strojníckej fakulte 
STu v Bratislave, pôsobil na za-
hraničných univerzitách, rakúsky 
prezident mu udelil vysoké štát-

ne vyznamenanie Rakúsky čest-
ný kríž za vedu a umenie I. triedy.
Vynikajúce úspechy na sveto-
vých výstavách vín dosahujú 
modranskí vinári ako napríklad 
PhDr. Eduard Šebo a syn z cha-
teau Modra a.s., ktorí získali 
v roku 2002 svetového šampió-
na za Rizling rýnsky v Ľublani. 
Ďalej moderný podnik Elesko 
Modra a.s., Igor a Marek Rariga, 
Ing. Miroslav Dudo a syn, prof. 
fedor Malík a syn., Ing. Ľudo-
vít Žofiak ml., Ing. Daniel Ši-
monovič, Peter Juran, Juraj Štig-
lic a ďalší. Úspechy dosahovali 
i modranské vína z PaVD Mod-
ra, kde pracoval Ing. Milan Lan-

čarič, vína sa v minulosti vozili 
do Prahy a celej ČSSR. V meste 
pôsobia v súčasnosti dva spol-
ky vinohradníkov a vinárov 
a to spolok Vincúr s predsedom 
Vincentom Jakubcom a Víno 
z Modry, mladí vinári združení 
okolo Michala Petríka.
Treba však spomenúť i nežijú-
ce významné osobnosti ako boli 
doc. Ing. Ján farkaš, cSc., ve-
dec a pedagóg, autor patentu na 
výrobu obľúbeného nápoja Vi-
nea, výskumníci Ing. Richard 
Bríza, cSc., Ing. Karol Dobro-
voda, cSc., pedagógovia Ing. 
otakar Bláha, Ing. Stanislav 
Musil, Ing. Anton Gavorník, 
Ing. Rudolf Homola, Ing. fran-
tišek Piršel, Ing. Jozef Jekkel, 
cSc., vinári a vinohradníci Ing. 
Miloš Kuchta, Ing. Ľudovit Žo-
fiak, Bohuslav Jermář, Ján Šim-
ko, Ján Kamran, Gustáv Voda, 
Ján Jelemenský, Pavel orlický, 
Ján Havran, Dušan Zima, Samu-
el Sodoma a ďalšie osobnosti, 
ktoré sa významne podieľali na 
rozvoji slovenského vinohrad-
níctva a vinárstva v Modre.
Na sklonku roka vinohradní-
ci a vinári hodnotia mladé ví-
no, výsledky celoročnej práce. 
V minulých dňoch sa uskutoč-
nil sa už xx. ročník podujatia 
Deň otvorených pivníc 2019 na 
MVc, festival vína chute Ma-
lých Karpát i Svätokatarínska 
ochutnávka mladých vín. Pri 
hodnotení kvality tohoročných 
vín treba spomenúť minulosť 
a poučiť sa z prípadnýh chýb. 
Záverom príspevku chcem po-
priať modranským vinohradní-
kom a vinárom veľa úspechov 
pri obnove vinohradov v mod-
ranskom chotári, aby spojila si-
ly staršia skúsenejšia generá-
cia s mladými ambicióznymi, 
nadšenými vinohradníkmi a vi-
nármi a tak ochránili kultúrne 
dedičstvo našich predkov. V sú-
časnosti je dôležitá aj informo-
vanosť verejnosti, bez poznania 
minulosti nevieme stanoviť ciele 
do budúcnosti, čo platí po troch 
desaťročiach od nežnej revolú-
cie dvojnásobne v slovenskom 
agrorezorte. Zabezpečenie vý-
živy národa je strategická úloha 
spoločnosti!

František MACH, 
zakladateľ a prvý predseda 

Združenia MVC
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Prepletené roky Darinky Lichnerovej
Výstava venovaná okrúhlemu 
jubileu známej modranskej 
textilnej výtvarníčky Dariny 
Lichnerovej bola sprístupne-
ná v piatok 25. 10. podvečer 
v SNM-Múzeu Ľ. Štúra. Vy-
stavené diela predstavujú prie-

rez autorkiným dielom, kde 
dominuje paličkovaná čipka 
ako aj ďalšie textilné techni-
ky. Darinka, ako ju volajú jej 
obdivovatelia, priatelia a zná-
mi, sa venuje aj tvorbe súčas-
tí odevov vyrobených techni-

kou krosienok. Známe sú jej 
vesty, pončá či svetre. Darina 
Lichnerová pochádza z Dol-
ných orešian a ľudové umenie 
ju sprevádza odmalička. už 
v rodičovskom dome vyrasta-
la medzi maminými kresbami. 

Popri štúdiu na Pedagogickej 
fakulte uK v Trnave, odbor 
matematika a výtvarná výcho-
va absolvovala aj nadstavbové 
štúdium v Prahe, odbor palič-
kovaná čipka, šitá čipka, vý-
šivka a tkanie. (jk)

Keď história ožíva: námestie
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 
koláže, v ktorých ožíva naša história. Staré fotografie vyblednú, ľudia časom zabudnú 
a pritom je toho toľko, čo sa v Modre udialo a stojí za spomienku. Vydajte sa s nami na 
objavnú cestu do vlastnej minulosti. 

o Modranoch sa vravelo, že sú nespoločen-
skí a zvysoka pozerajú na svet, sú sebavedo-
mí, až hlavatí, hrdí na svoje pivnice, na svoje 
hory, na svoj prvotriedny dobytok a na svo-
je vkladné knižky. Pravda to bola čiastočná, 
pretože Modrania boli aj dobrými hospodár-
mi a vedeli sa tiež ako sa patrí zabaviť. Spo-
ločenský život mesta sa sústreďoval najmä 
v uliciach a na verejných priestranstvách, tu 
sa rečnilo aj spievalo. Modra bez priemys-
lu a železnice nepriťahovala obchodníkov, 
zato lákala penzistov a letných hostí, kto-

rí bývali v okolitých letoviskách, ba aj pria-
mo v domoch na námestí. Modrania vyriešili 
problém s dopravou po svojom, k najbližšej 
železničnej stanici v Šenkviciach vozili hos-
tí „koňkou,“ ktorú ťahal konský povoz a ne-
skôr omnibus. Zámožnejší hostia využívali 
ako dopravný prostriedok koče. Najznámej-
šími prepravcami v Modre boli Viliam Maier 
a Imrich Hlatký. okrem spomínanej dopravy 
sa využívalo aj vozidlo dobrovoľného hasič-
ského spolku a pohrebný koč ťahaný koňmi, 
ktoré sprevádzali ľudí do nemocníc a na po-

slednú cestu. Agáta PETRAKOVIČOVÁ
ŠIKULOVÁ, SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 

Zuzana TICHA,́ MsÚ Modra 

V januári si pripomenieme Štúrovcov i Samuela Zocha
Mesto Modra spolu s cirkev-
ným zborom EcAV na Sloven-
sku Modra a SNM-Múzeom 
Ľudovíta Štúra vás pozývajú na 
pietnu spomienku, ktorou si pri-
pomenieme Karola Štúra, Ľu-
dovíta Štúra a Samuela Zocha. 
Tieto tri osobnosti slovenských 
dejín pôsobili a žili v Modre, 
ktorá sa k ich odkazu hlási nie-

len pri okrúhlych výročiach. 
Pietna spomienka sa uskutoční 
12. januára 2020 a odohrávať sa 
bude na dvoch miestach. Služby 
Božie začnú o 10.00 hod. v slo-
venskom evanjelickom kostole. 
odtiaľ sa presunieme na modran-
ský cintorín, kde si bratov Štú-
rovcov a Samuela Zocha pripo-
menieme položením vencov na 

miesta ich posledného odpočin-
ku. Následne sa presunieme do 
priestorov starej evanjelickej fary 
na Dolnej ulici na drobné pohos-
tenie.
cirkevný zbor EcAV na Sloven-
sku Modra v popoludňajších ho-
dinách sprístupní i výstavu v ne-
meckom evanjelickom kostole 
o budove a osudoch evanjelické-

ho sirotinca, za ktorého zrodom 
stál práve Samuel Zoch. Do svo-
jej expozície vás srdečne pozýva 
aj SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra 
a to od 13.00 hod. do 17.00 hod. 
Strávte januárovú nedeľu spo-
lu s nami a pripomeňte si dielo 
významných osobností Karola a 
Ľudovíta Štúrovcov a Samuela 
Zocha. (kiš)
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Slobodne a zodpovedne – odkaz novembra 1989
História nie je pohľad, ale zodpovednosť - napísal český filo-
zof Jan Patočka. Okrem iného jeden z prvých signatárov a ho-
vorcov Charty 77. Áno, zodpovednosť je tá kategória, ktorej 
potrebujeme venovať veľkú pozornosť. Zodpovednosť nielen 
za naše individuálne životy, ale zodpovednosť aj ako spoločen-
ská norma. Zodpovednosť správať sa v spoločnosti tak, aby sa 
temné obdobia našich dejín už nikdy neopakovali. S pojmom 
zodpovednosť úzko súvisí aj pojem sloboda. 

Zodpovedne sa vieme sprá-
vať len vtedy, ak dokážeme 
byť vo svojom konaní slobod-
ní. V opačnom prípade za nás 
rozhodujú iní a to so slobodou 
nemá nič spoločné... A rovna-
ko platí, že konať slobodne ne-
znamená konať nezodpovedne. 
Práve naopak. Sloboda je v pr-
vom rade zodpovednosť, ale 
mnohí si často slobodu zamie-
ňajú s pojmom svojvôľa, čo je 
niečo úplne iné... Sloboda je zá-
roveň nedeliteľná. Buď je, ale-
bo nie je! Sloboda takisto nie 
je žiaden happy end, ako som 
nedávno niekde čítal a my ne-
ustále musíme zvádzať boj o tú-
to spoločenskú hodnotu, ktorú 
sme po novembri 1989 opäť 
získali. ubehlo už 30 rokov 
odvtedy, kedy sme sa opäť na-
dýchli. 30 rokov je síce dlhá do-
ba v živote človeka, no zároveň 
krátky okamih dejín, v ktorom 
sme sa veľakrát popálili, spadli, 
znovu sa postavili. urobili sme 
veľa dobrého, ale aj zlého. No 
získali sme veľkú skúsenosť, že 
bez nás a nášho pričinenia slo-
boda neexistuje. Tak ako po-
vedal fedor Gál v deň výročia 
Nežnej revolúcie na Koncer-
te pre všímavých v Bratislave: 
„Teraz je to už na vás, sedíte na 
našich pleciach a boj o slobodu 

musíte zvádzať vy, vaša generá-
cia a generácia, ktorá príde po 
vás.“ A má pravdu. už to nie 
je o spomienkovom sentimente 
ani o tom, kto stál či nestál prvý 
na tribúne. Je to v prvom rade 
o našej zodpovednosti. Každá 
spoločnosť má svoje vlastné 
problémy a je na rôznom stup-
ni vývoja. Často narastá roz-
diel medzi centrom a perifériou 
a práve z tohto dôvodu má prá-
ca v regióne nenahraditeľný vý-
znam a zmysel. 
Sme veľmi radi, že aj tento 
rok sa nám do Modry podari-
lo pozvať zaujímavých hos-
tí, vyvolať diskusiu a zapojiť 
aj študentov stredných škôl. 
V spolupráci s partnerom – Ar-
tforom Pezinok sme pripravili 
komorný festival 89 – Ty, kto-
rý priniesol premietania, dis-
kusie i divadelné predstavenia. 
V knižnici sme sa zhovárali 
so spisovateľkou a novinár-
kou Ľubou Lesnou nielen o jej 
knihe Tisícročná žena ale aj 
o tom, ako sa robila investiga-
tívna žurnalistika v 90. rokoch. 
V piatok 21. novembra projekt 
vyvrcholil diskusiou Michaela 
Kocába s Ladislavom Snop-
kom, ktorí prišli na pozvanie 
Michala Kaščáka. Bol to nád-
herný a silný večer, ktorý sme 
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oslávili aj fantastickou hudbou 
legendárneho Pražského vý-
běru v interpretácii Braňa Jo-
busa a Karpatských chrbátov. 
Študentov dvoch stredných 
škôl v Modre sme vtiahli do 
udalostí Novembra 1989 cez 
divadelnú inscenáciu Nemá 
trieda, ktorú vytvorilo a priamo 

v triedach odohralo Divadlo 
Jána Palárika z Trnavy. Projekt 
uzavrelo vynikajúce Divadlo 
Na tahu z Prahy, ktoré v kino-
sále odohralo hru Václava Hav-
la Protest. Vo foyeri Kina Mier 
bola dva týždne sprístupnená 
výstava mladého miestneho fo-
tografa Samuela Dzureka. 

To všetko sme realizovali nielen 
preto, aby sme si pripomenu-
li 30. výročie Novembra 1989, 
ale hlavne, aby sme diskutova-
li aj o súčasných problémoch 
spoločnosti v reflexii s ideál-
mi Nežnej revolúcie. Ďakujem 
vám, vnímavému modranské-
mu publiku, že ste prišli. Ďa-

kujeme Richardovi Molnárovi 
(Artforum Pezinok) za radostnú 
spoluprácu i Michalovi Kaščá-
kovi, Mestu Modra a všetkým 
za pomoc pri festivale 89 - Ty. 
Sme hrdí na naše mesto a teší-
me sa opäť o rok pri oslavách 
slobody a demokracie.
 Ján SKLENÁR, KC Modra

Prevraty v múzeu

Pripomínať si dôležité míľniky v živote 
Slovákov je dôležité. uplynulý mesiac sa 
v rámci republiky konali mnohé aktivity ve-
nované vzniku Československa, ako aj uda-
lostiam okolo novembra 1989. obe výročia 
sme si pripomenuli aj v Modre. Kultúrne 
centrum Modra pripravilo celomesačný 
cyklus podujatí k 30. výročiu roku 89-ho. 
Pridal sa aj kolektív SNM-Múzea Ľudo-
víta Štúra v Modre a v spolupráci so Štát-
nym archívom v Bratislave, archív Modra 
pripravili dve výstavy k významným po-

litickým výročiam s názvom 
„Stáli pri zrode Českosloven-
ska” - k 101. výročiu vzniku 
Československej republiky 
a „Nežná v Modre” - k 30. vý-
ročiu nežnej revolúcie. V rám-
ci vernisáže sa uskutočnila aj 
beseda s Jozefom Šimečkom 
a ostatnými pamätníkmi 89-ho 
v Modre. Počas výstavy bol 
premietaný filmový dokument 
z návštevy Alexandra Dubče-
ka v Modre. (red)

Knižnica 
bude zatvorená

Milí čitatelia i ostatní obyvatelia Modry, radi 
by sme vás informovali, že Mestská knižnica 
bude od 15. januára do 2. marca 2020 zavretá 
z dôvodu čiastočnej rekonštrukcie. V priesto-
roch budeme meniť staré elektrické rozvody, 
repasovať parkety, maľovať a z časti vyme-
níme a zmodernizujeme aj policový systém. 
Ďakujeme za pochopenie. (mk)
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Už ti nikdy nenaletím
Pri dverách zvoní zvon-
ček. Za nimi stojí bý-
valý manžel, zvodca 
a sukničkár, starnúci 
„seladón” Josema, kto-
rý si zakladá na svojej 
atraktívnosti a úspechu 
u žien. Preto sa s ním 
jeho manželka Kristína 
rozišla a prežila pokoj-
ných desať rokov. odra-
zu je späť a prosí o ná-
vrat. Lenže vo vnútri je 
druhý muž, uhladený 

europoslanec Viktor. Prijmite na-
še pozvanie na skvelú španielsku 
divadelnú komédiu o manipulá-

cii, podvodoch a mimoriadnom 
prekvapení na záver. Inscenáciu 
môžete vidieť v Kultúrnom do-

me v Modre 6. febru-
ára 2020 o 19:00 hod. 
V predstavení hrajú 
Maroš Kramár, Marko 
Igonda, Henrieta Mič-
kovicová / Lenka Ba-
rilíková (réžia: Michal 
Spišák). Vstupenky si 
môžete zakúpiť v pred-
predaji v kancelárii Kc 
Modra (Sokolská 8) 
každý pracovný deň od 
9:00 do 16:00 alebo on-
-line v sieti tootoot. (js) 

Čítanie vám pristane
Oslovili sme ďalších hostí knižnice a prinášame vám nové tipy 
na výbornú literatúru pre deti aj dospelých, ktorú samozrejme 
nájdete v Mestskej knižnici v Modre (na poschodí kultúrneho 
domu). Nechajte sa inšpirovať, príďte a čítajte! 

Eva Kenderessy, prekladateľka 
a redaktorka, odporúča čitateľom 
modranskej knižnice prečítať si 
s deťmi knihu Vianočné mysté-
rium. Príprava na Vianoce v rodi-
ne môže vyzerať trochu inak, ako 
sme zvyknutí, keď si vezmeme 
na pomoc túto vynikajúcu knihu. 
„Kniha Josteina Gaardera Via-
nočné mystérium je ako adventný 
kalendár. Jej stránky neobsahu-
jú čokoládky, ale príbeh. Lepšie 
povedané príbehy: o súčasnom 
nórskom chlapcovi Joachimo-
vi, ktorý si kúpil neobyčajný ad-
ventný kalendár a dennodenne 
si z neho číta príbeh o putovaní 
malého nórskeho dievčatka Eli-
sabety do Betlehema. Elisabet 

však nejde len naprieč Európou, 
ale aj naspäť v čase. A necestu-
je sama, vedie ju ovečka, ktorej 
sa zunovalo drnčanie pokladní 
v nákupnom centre, a postupne 
sa k nej pripájajú rôzne biblické 
a nadprirodzené postavy - anjeli. 
Neprchavý zážitok z tohto pred-
vianočného čítania výnimočnou 
krásou umocňujú ilustrácie Vla-
da Krála. Ja za jej slovenské zne-
nie vzdávam hold kolegovi Mila-
novi Žitnému, na ktorého budem 
počas tohto Adventu opäť s jeho 
prekladom v rukách už, žiaľ, len 
spomínať. Kniha možno aj Vám 
pomôže objaviť najväčšiu zo 
všetkých právd - že nebeská nád-
hera sa poľahky šíri - najmä, ak 

sa na tom podieľame i my ľudia.”
od Ľuby Lesnej, investigatívnej 
novinárky, spisovateľky a dra-
maturgičky prinášame hneď dve 
výnimočné odporúčania, novelu 
od Thomasa Manna a ruskú spi-
sovateľku, poetku Marinu cve-
tajevovú a jej tvorbu. „Mario 
a kúzelník, novela nemeckého 
spisovateľa Thomasa Manna, je 
situovaná do malého talianskeho 

kúpeľného mestečka a na príbe-
hu vystúpenia pochybného kúzel-
níka, ktorého kúzlom je hypnotic-
kými postupmi získať si publikum 
a ovplyvniť ho, priam geniálne 
vystihuje atmosféru nástupu fa-
šizmu. Na malej ploche Mann 
ukázal jeho obludnosť a predzna-
menal hrôzy, ktoré kvôli naciz-
mu a fašizmu budú nasledovať. 
Novela sa končí tým, že Mario 
sa vzbúri voči kúzelníkovi a za-
strelí ho. Žiaľ, v skutočnosti to 
také jednoduché nebolo. Zahy-
nuli milióny ľudí, kým sa fašiz-
mu a nacizmus podarilo poraziť. 
Marina Cvetajevová, vynikajúca 

ruská poetka, patrí k autorom, 
ktorí sa stali slávni v dvadsia-
tych rokov dvadsiateho storočia. 
Spájala niekoľko prúdov poetiky, 
vrcholiacej v dvadsiatych rokov 
- symbolizmus, vystriedal v jej 
tvorbe expresionizmus, akméiz-
mus a futurizmus. Nezameniteľná 
je aj hudobnosť jej veršov. V jej 
živote sa odrážala tragika stali-
nizmu. Jedna z jej dcér vo veku 

troch rokov zahynula od hladu, 
manžela popravili v tridsiatych 
rokoch, syn zomrel ako vojak po-
čas druhej svetovej vojny a dru-
há dcéra prežila v gulagu po vy-
konštruovanom procese dlhých 
sedemnásť rokov. Samotná Cve-
tajevová spáchala samovraždu 
v roku 1941. Pochovaná je na 
neznámom mieste. Jej poézia ale 
fascinuje svojou hĺbkou a melo-
dickosťou dodnes.“
Kampaň z verejných zdrojov fi-
nančne podporil fond na podpo-
ru umenia, hlavný partner projek-
tu. Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre
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U nás taká obyčaj
Po Troch kráľoch sa začína obdobie Fašiangov, ktoré v Modre 
už tradične oslávime súťažou vo varení tej najlepšej kapusto-
vej polievky. Z kvasenej kapusty sa aj v minulosti varili mno-
hé jedlá, ale najznámejšia bola polievka – kapustnica, ktorá 
sa varila s údeným mäsom alebo klobásami. V pôstnych obdo-
biach len so sušenými hubami a slivkami. 

Korene fašiangových zvykov 
siahajú až do dávnej minulosti 
slovanských pohanských pred-
kov. Výraz fašiang pochádza 
z nemeckého slova „vast-scha-
ne“, čo by sme mohli voľne 
preložiť ako posledný nápoj. 
Toto slovo symbolizovalo na-
stávajúci 40-dňový pôst pred 
Veľkou nocou. Práve preto ma-
li byť posledné fašiangové dni 
dňami bujarej zábavy. Iný ná-
dych získali fašiangy po prijatí 
kresťanstva. To, čo z nich ako 
fragment zostalo, boli sprievo-
dy v maskách. V minulosti ma-
li masky dôležitý rituálny výz-
nam. Tie fašiangové boli najmä 
zvieracie a vyzerali strašidel-
ne. Čím bola maska strašidel-
nejšia, tým mala väčšiu moc 
a ľudia verili, že démoni a zlí 
duchovia sa vyplašia a nebudú 
ich obťažovať. Kedysi nesmel 
chýbať Turoň, medveď či vlk. 

Dnes sa prezliekajú muži za 
ženy a naopak a v maskách sa 
vždy zvýrazňujú atribúty výzo-
ru, charakteru alebo zlozvykov 
opačného pohlavia. V prvej po-
lovici 20. storočia k maskám 
pribudol aj vojak so šabľou 
a práve na túto šabľu napicho-
vali gazdiné svoje potravinové 
podarúnky. Príďte osláviť fa-
šiangy spolu s nami. Prihláste 
svoj tím do súťaže o najlepšiu 
kapustnicu, alebo sa so svo-
jou originálnou maskou zapoj-
te do tradičného fašiangového 
sprievodu. fašiangy v Modre 
oslávime 22. februára 2020 na 
priestranstve pred Kultúrnym 
domom. Viac informácií ako aj 
prihlášku do súťaže nájdete na 
www.kcmodra.sk/
Tešíme sa na vašu účasť, le-
bo na fašiangy sa musí výskať 
a v pôste zas brucho stískať!

Ján SKLENÁR

Čo sa sníva trpaslíkom
Na pozadí búrlivých, nevyjas-
nených rodinných vzťahov ne-
úspešného operného speváka, 
jeho bývalej milenky, večne ne-
spokojnej manželky–učiteľky 
a jej novej zanietenej priateľky 
nám autor trpkej komédie Čo 
snívajú trpaslíci Stanislav Štep-
ka ponúka zaujímavú a iste aj 
vtipnú dramatickú konfrontáciu: 
možnosť nahliadnuť nielen do 
dusného, utápajúceho sa manžel-
ského vzťahu, ale zároveň nám 
prostredníctvom snaživého spe-
váka dáva nazrieť do zákulisia 
kšeftárskej agentúry vyrábajúcej 

a sprostredkujúcej tzv. ľudové 
zábavné umenie pre nenáročné 
vrstvy. Nazrieme spolu do pro-
cesu vzniku, fungovania, ale naj-
mä masovej či verejnej televíznej 
prezentácie nevkusu a gýču, čo 
sa miestami vydáva za zábavnú 
tvorbu. Lebo našim podnikateľ-
ským umeleckým „trpaslíkom“ 
sa nesníva o tom, aby umelecky 
vyrástli, ale ide im o jediné: aby 
sa všetci naokolo znížili na ich 
úroveň. 
Trpkú komédiu či „správu o vý-
skyte trpaslíkov“ u nás, uvedieme 
v Kultúrnom dome v Modre 25. 

februára 2020 o 19:00 h. Vstu-
penky si môžete zakúpiť v kan-
celárií Kc Modra (Sokolská 8) 

každý pracovný deň od 9:00 do 
16:00 príp. rezervovať telefonic-
ky na čísle 033/647 21 12. (js)

Dobroty na jablkovom hodovaní
Prvá októbrová sobota sa v Modre aj v ďalších mestách a ob-
ciach regiónu niesla v znamení tradičných jesenných plodov – 
jabĺk. Modranské, medzi návštevníkmi vyhľadávané a obľú-
bené Jablkové hodovanie, sa konalo v areáli Školskej pivnice 
Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej na Hornej 20.

I napriek nie príliš vľúdne-
mu počasiu sa akcie zúčastnili 
stovky fanúšikov jabĺk a dobrôt 
z nich. Do dažďa sa každý vy-
bral v pršiplášti alebo s dáždni-
kom. V ponuke boli jablká vo 

všetkých svojich formách, čer-
stvé, pečené, varené, odšťave-
né, džemy, palacinky, dekorácie, 
keramika, hand-made výrobky 
a veľa ďalších. Jablkové hodo-
vanie v Modre sa uskutočnilo 

pod taktovkou Malokarpatské-
ho osvetového strediska Modra, 
ktoré s týmto nápadom prišlo eš-
te v roku 2008. Hodovanie býva 
úzko späté s prehliadkou coun-
try a folkovej hudby. 
Podujatie je organizované v rám-
ci projektu „Kultúrno-kreatívne 
oživenie tradícií (Heritage SK-
-AT), ktorý je spolufinancovaný 
z prostriedkov Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja v rám-

ci Programu spolupráce Interreg 
V-A Slovenská republika – Ra-
kúsko.  (red)
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História a súčasnosť modranských 
športových oddielov
Šport tvorí už od antických čias významnú súčasť ľudskej 
kultúry. O tom, aké podoby mala telesná výchova a orga-
nizovaný šport v Modre v minulosti a aké športy a športo-
vé oddiely sú v našom meste aktívne dnes sa mali možnosť 
oboznámiť počas tohoročného vinobrania návštevníci vý-
stavy História športu v Modre. 

Keďže expozícia nemohla kvô-
li časovému i finančnému ob-
medzeniu zachytiť všetky špor-
ty, osobnosti a udalosti, rozhodli 
sme sa doplniť informácie aj pro-
stredníctvom seriálu článkov. 
obraciame sa na všetkých pa-
mätníkov, aktívnych športovcov, 
trénerov, rozhodcov a fanúšikov, 
aby nám svojimi spomienkami 
napomohli obohatiť jednotlivé 
časti seriálu.

Z najstaršej histórie 
športu v Modre

Veľa poznatkov o športových pr-
vopočiatkoch nie je k dispozícii. 
Vieme však, že už v neskorom 
stredoveku aj v ranom novoveku 
existovali na území nášho mesta 
určité formy telesných cvičení. 
Keď Modra získala v roku 1607 
privilégiá slobodného kráľov-
ského mesta, o bezpečnosť sa 
museli začať starať samotní ob-
čania. Povinne sa cvičili narábať 
so zbraňami, mečmi, v streľbe 
z pušiek a pištolí, ovládať jazdu 
na koňoch a pod. V 17. i 18. sto-
ročí sa európski osvietenci za-
oberali myšlienkami včlenenia 
telesnej výchovy do škôl a vzde-
lávacieho procesu. Na začiatku 
19. storočia, so vznikom hnu-
tí národných obrodení, začali 
vznikať národné gymnastické 
systémy – nemecký náraďový 
telocvik f. L. Jahna, sokolský 
telocvik M. Tyrša, švédska zdra-
votná gymnastika atď. V tejto 
súvislosti možno pripomenúť 
telovýchovné aktivity Ľ. Štúra. 
Počas univerzitných štúdií v ne-
meckom Halle sa oboznámil so 
systémom nemeckého športova-
nia študentov. Vieme, že sa te-
lesnej príprave a jej propagácii 
medzi mládežou potom venoval 
nielen počas pôsobenia na pre-
šporskom lýceu, ale aj počas ro-
kov strávených v Modre.

Dôležitý posun v uhorsku, kam 
Modra vtedy patrila, nastal v ro-
ku 1868, keď sa telesná výchova 
zaviedla ako povinný predmet na 
základných a meštianskych ško-

lách, čo súviselo najmä so zave-
dením povinnej vojenskej služby. 
od roku 1883 sa tak stalo aj na 
stredných školách a vyvolalo to 
potrebu odborného vzdelávania 
a prípravy učiteľov telesnej vý-
chovy. Najskôr v rámci kurzov 
organizovaných telocvičnými 
spolkami, od roku 1881 v rám-
ci štátnych učiteľských ústavov. 
V tomto smere zohrala Modra 
neskôr významnú úlohu.

Počiatky novodobého 
športu a sokolské 

hnutie
Moderný šport sa začal do Eu-
rópy šíriť koncom 19. storočia 
z Anglicka. Na Slovensku vtedaj-
šie „telocvičné spolky” preorien-
továvali svoju činnosť na špor-
tovú. Telovýchovné organizácie 
a športové kluby mohli existovať 
len pod maďarskými názvami. 
Najlepší športovci pred 1. sveto-
vou vojnou pretekali v dresoch 
uhorska. Zlepšenie podmienok 
pre rozvoj slovenskej telesnej 
výchovy a športu nastalo po 1. 
svetovej vojne, po vzniku Česko-
slovenskej republiky. V Prahe sa 
zrodila myšlienka potreby zalo-

ženia českého telocvičného spol-
ku. Jej otcom bol Dr. Miroslav 
Tyrš, ktorý sa stal v roku 1862 
zakladateľom Sokola. Myšlienky 
tohto národného vlasteneckého 
hnutia pre udržiavanie a zveľa-
ďovanie zdravia, telesnej zdat-
nosti a vôľovo-morálnych hod-
nôt sa začali šíriť na Slovensko 
prostredníctvom prílevu českých 
úradníkov, učiteľov a i. V rokoch 
1923 – 1928 patril evanjelický 

Sokol spolu s katolíckym orlom 
k najsilnejším telovýchovným or-
ganizáciám. Vďaka učiteľskému 
ústavu sa Modra stala význam-
ným centrom sokolského hnutia. 
V Sokole sa vo väčšej miere pes-
toval náraďový telocvik, ale po-
stupne sa presadzovali aj ďalšie 
športy ako volejbal, lyžovanie, 
basketbal, plávanie a i. Futbal 
bol stále zakázaný. Mnohoraké 
formy gymnastiky tvorili obsah 
väčšiny skladieb masových te-
lovýchovných vystúpení česko-
slovenských spartakiád. V roku 
1985 sa uskutočnila v Prahe po-
sledná spartakiáda.
Činnosť Sokolov v počiatočných 
rokoch bola úzko prepojená s po-
litikou, s počiatkami nášho ná-
rodného školstva i telovýchovy. 
Veď práve v Modre v ťažkých 
povojnových rokoch pôsobili 
najvýznamnejší predstavitelia tak 
novej republiky, ako aj Sokola. 
Stačí spomenúť mená ako Vavro 
Šrobár, prvý správca Sokolskej 
župy Masarykovej, ktorý rád ak-
tívne oddychoval na svojej cha-
te v Harmónii, ale tiež významní 
sokolskí aktivisti a organizátori 
ako Samuel Zoch, ferdinand Pí-

secký alebo Ivan Branislav Zoch. 
Práve ich generácia a generácia 
ich nasledovníkov majú najväč-
šiu zásluhu na rozvoji novodobej 
telesnej výchovy a moderného 
športu na Slovensku. A zaslúžili 
by si, aby im Modra venovala sa-
mostatnú publikáciu.

Význam modranského 
učiteľského ústavu

Slávnostne bol otvorený 21. 9. 
1870 ako jeden zo štyroch učiteľ-
ských ústavov v hornom uhor-
sku. Po vzniku Československa 
bol premenovaný na 1. slovenský 
učiteľský ústav a od 28. 4. 1919 
mal názov Masarykov I. štátny 
československý učiteľský ústav 
v Modre. Jeho správcom bol po-
bočník generála M. R. Štefánika 
ferdinand Písecký. Škola pripra-
vovala do praxe aj učiteľov te-
lesnej výchovy. učitelia telesnej 
výchovy viedli študentov k láske 
k športu a pod ich vedením pre-
kvitalo v Modre veľa druhov or-
ganizovaného športu. Nezabú-
dame ani na priekopníka telesnej 
výchovy I. B. Zocha, ktorý vy-
tvoril teoretické i praktické zák-
lady telesnej výchovy a rozvoja 
sokolstva na Slovensku. Počas 
pôsobenia na revúckom gymná-
ziu začal ako prvý na Slovensku 
vyučovať telocvik a na vyučova-
nie telocviku zhotovil za pomoci 
svojich kolegov a študentov telo-
cvičné náradie. Nechýbala kladi-
na, hrazda, bradlá, sťažne na šplh, 
koly zapustené do zeme, na kto-
rých si študenti skúšali udržiava-
nie rovnováhy, povrazové rebríky 
a ďalšie náradie. Svoje teoretické 
poznatky a praktické skúsenos-
ti zhrnul do učebnice s názvom 
Krátky návod k vyučovaniu telo-
cviku hlavne pre národnie školy 
(Revúca, 1873). Dielo obsahu-
je základné telesné cvičenia, ich 
názvoslovie a 140 vlastnoručne 
kreslených obrázkov. Po odchode 
do dôchodku sa presťahoval do 
Modry a aktívne sa tu zapojil do 
skupiny národovcov, medzi kto-
rými hral vedúcu úlohu S. Zoch.
V budúcej časti si zaspomíname 
na lyžovanie v Modre.
 Karol KANTEK

Na fotografii: najlepší športovci, 
reprezentanti JSŠ v Modre z ro-
ku 1957.
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

FARMÁRSKY KOŠÍK

TO PRAVÉ SLOVENSKÉ
NA VÁŠ VIANOČNÝ STÔL

Údené mäso a klobásky, stupavské 
kyselé zelé priamo zo suda, sušené hríby, 

čerstvé ryby, domáca hydina, lokše a mnohé 
ďalšie dobroty iba zo Slovenska

TEŠÍME SA NA VÁS  
NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 

(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)
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Kultúrne podujatia v januári
1. 1., 13.00 h: Stretnutie na Veľkej ho-
moli, každoročné vítanie nového roka 
a pripomienka vzniku Slovenskej repub-
liky, miesto: Veľká homoľa, organizátor: 
Modranský turistický spolok

11. 1., 19.00 h: Mestský ples, otvorenie 
plesovej sezóny v Modre v štýle Rakúsko-
-uhorskej monarchie, miesto: Kultúrny 
dom Modra, organizátori: Mesto Modra, 
Kultúrne centrum Modra, vstupné: 39 €, 
www.kcmodra.sk 

12. 1., 10.00 h: Pietna spomienka na 
Ľudovíta a Karola Štúrovcov, slávnost-
né služby Božie a pietna spomienka na 
modranskom cintoríne pri príležitosti, vý-
ročia úmrtia Karola a Ľudovíta Štúrov-
cov, miesto: Evanjelický kostol, modran-
ský cintorín, organizátori: EcAV Modra, 
Mesto Modra, Múzeum Ľ. Štúra

17. – 19. 1.: Zimné huncokárske sláv-
nosti, miesto: Penzión Huncokár, Modra 

– Piesok, organizátor: Penzión Huncokár 

22. 1., 19:00 h: Peškovci, Divadlo na Ko-
lene z Častej pozýva na komédiu, ktorá je 
autorskou hrou ich režisérky Lily Nesho-
dovej a rieši zložité vzťahy rodín dvoch 
súperiacich bratov a ich matky, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Di-
vadlo na kolene, Kc Modra, vstupné: dob-
rovoľné

27. 1., 18.00 h: Labyrint literatúry, hosť: 
John Minahane, írsky básnik a preklada-
teľ, autorské čítanie z najnovšej pôvodnej 
a prekladateľskej tvorby, miesto: Musique 
club galerie, organizátor: EcAV, Klub ne-
závislých spisovateľov, Spoločnosť priate-
ľov poézie

27. 1., 18.00 h: Novoročný koncert, účin-
kujú žiaci hudobného odboru ZuŠ v Mod-
re, miesto: Sobášna sieň, Súkenícka ul., 
organizátor: ZuŠ Modra

3. 1. / PIA / 19.30
STAR WARS: VZOSTUP SKY-
WALKERA
5€ / USA 2019 / 155min / ST / 12+

4. 1. / SO / 15.30
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II
5€ / USA 2019 / 94min / SD / MP

4. 1. / SO / 17.30
VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO?
5€ / USA 2019 / 94min / ČT / 12+

4. 1. / SO / 20.00
NA NOŽE
5€ / USA 2019 / 130min / ST / 12+

5. 1. / NE / 17.30
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
5€ / NÓR/KAN 2018 / 90min /
SD / MP

5. 1. / NE / 19.30
MÔJ PRÍBEH
5€ / ČR 2019 / 90min / OR / 12+

7. 1. / UT / 19.30
LEONARDO: NAJSLÁVNEJŠIE 
DIELA – ART
6€ / VB 2019 / 90min / ČT / 12+

8. 1. / STR / 19.30
ANTOLÓGIA MESTA DUCHOV
5€ / KAN 2019 / 97min / ČT / 12+

9. 1. / ŠTV / 19.30
BITKA O MIDWAY
5€ / USA 2019 / 138min / ST / 15+

10. 1. / PIA / 19.30
CATS
5€ / USA/VB 2019 / 106min /
ČT / 12+

11. 1. / SO / 15.30
MASKOVANÍ ŠPIÓNI – 3D
6€ / USA 2019 / 100min / SD / MP

11. 1. / SO / 17.30
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL
5€ / USA 2019 / 113min / ČT / 12+

11. 1. / SO / 20.00
NENÁVISŤ
5€ / USA 2019 / 93min / ST / 15+

12. 1. / NE / 17.30
ZAKLIATE PIERKO
5€ / ČR 2019 / 94min / OR / 7+

12. 1. / NE / 19.30
ŠPINDL 2
5€ / ČR 2019 / 107min / OR / 12+

14. 1. / UT / 19.30
PARDON, NEZASTIHLI SME 
VÁS
5€ / VB/FRA 2019 / 100min /
ČT / 15+

15. 1. / STR / 19.30
ZBOHOM, SYNU
5€ / ČÍNA 2019 / 185min / ČT / 15+

16. 1. / ŠTV / 19.30
NÁRODNÍ TŘÍDA – K4
5€ / ČR/NEM 2019 / 91min /
OR / 12+

17. 1. / PIA / 19.30
POD VODOU
5€ / USA 2020 / 95min / ČT / 12+

18. 1. / SO / 15.30
VEĽKÉ ŽELANIE
5€ / MEXIKO 2019 / 95min /
SD / MP

18. 1. / SO / 17.30
CHARLIEHO ANJELI
5€ / USA 2019 / 118min / ST / 12+

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

19. 1. / NE / 17.30
DOLITTLE
5€ / USA 2020 / 90min / SD / MP

19. 1. / NE / 19.30
VLASTNÍCI
5€ / ČR/SR 2019 / 96min / OR / 12+

21. 1. / UT / 19.30
LUCIAN FREUD: AUTOPOR-
TRÉT – ART
6€ / VB 2019 / 80min / ČT / 12+

22. 1. / STR / 19.30
RICHARD JEWELL
5€ / USA 2019 / 129min / ST / 12+

23. 1. / ŠTV / 19.30
MILOSŤ – K4 
5€ / POĽ/ČR/SR 2019 / 100min / 
ČT / 12+

24. 1. / PIA / 19.30
AMUNDSEN
5€ / NÓR/ŠVE/ČR 2019 /
125min / ČT / 12+

25. 1. / SO / 15.30
MASKOVANÍ ŠPIÓNI
5€ / USA 2019 / 100min / SD / MP

25. 1. / SO / 17.30
KRÁLIČEK JOJO
5€ / USA 2020 / 108min / ČT / 7+

25. 1. / SO / 20.00
DOKTOR SPÁNOK
5€ / USA 2019 / 110 / ST / 15+

26. 1. / NE / 17.30
MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA 
DO PRAVEKU
5€ / ČÍNA 2020 / 90min / SD / MP

26. 1. / NE / 19.30
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
5€ / SR/ČR 2020 / 100min /
OR / 12+

28. 1. / UT / 19.30
U ZLATEJ RUKAVIČKY
5€ / NEM 2019 / 110min / ČT / 15+

29. 1. / STR / 19.30
LE MANS´66
5€ / USA 2019 / 152min / ST / 12+

30. 1. / ŠTV / 19.30
PRVÝ ZRADCA – K4 
5€ / TAL/FRA 2019 / 152min /
ČT / 12+

31. 1. / PIA / 19.30
STAR WARS: VZOSTUP SKY-
WALKERA
5€ / USA 2019 / 155min / ST / 12+

WWW.KINOMODRA.SK ART – Výstavy na plátne, K4  – Filmklub K4, SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – 
české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | JANUÁR

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

Pripravujeme
1. 2., 19.00 h: 21. Ples seniorov, organizátori: 
JDS v Modre

6. 2., 19.00 h: Už Ti nikdy nenaletím, skve-
lá španielska divadelná komédia, hrajú: Ma-
roš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mičko-
vicová / Lenka Barilíková, miesto: Kultúrny 
dom Modra, vstupné: 14€, 12€. V predpredaji 
v kancelárii Kc Modra každý pracovný deň od 
9.00 - 16.00 alebo on-line v sieti www.totoot.
fm.

25. 2., 19.00 h: Čo sa sníva trpaslíkom, trp-
ká komédia Stanislava Štepku v podaní Rado-
šinského naivného divadla, miesto: Kultúrny 
dom Modra, vstupné: 19 €, 17 €, V predpredaji 
v kancelárii Kc Modra každý pracovný deň od 
8.00 - 16.00 h.

22. 2.: Fašiangy v Modre 2020, súťaž vo va-
rení kapustnice, fašiangová ochutnávka mla-
dých vín, kultúrny program, sprievod masiek. 
Bližšie informácie a prihlášku na súťaž nájde-
te na www.kcmodra.sk, miesto: priestranstvo 
pred Kultúrnym domom Modra. (kc)


