
Vinári nalievali v našom chotári 
Desať modranských vinárov ponúkalo 28. júla vína priamo 
v našom chotári. Počas oficiálneho otvorenia podujatia Vinári 
v chotári uviedol primátor Modry Juraj Petrakovič spoločne 
s Michalom Petríkom zo združenia Víno z Modry do života no-
vú známku garancie pôvodu a kvality modranských vín, kto-
rou bolo označených 43 vybraných vín pochádzajúcich výhrad-
ne z viníc v Modre. Primátor uviedol: „Víno z Modry je stáročia 
známe a Modru preslávilo. Nová je však známka, ktorá má garan-
tovať ich kvalitu a pôvod. Osobne prajem vínam pod krídlami tej-
to značky, aby sa im darilo, aby robili dobré meno nášmu mestu, 
pretože v Modre sa vždy robilo a pilo dobré víno”.

O príjemný deň sa postarali spo-
ločne s vinármi aj Slovenská ľu-
dová majolika s tvorivými dielňa-
mi na tému „namaľuj si vlastnú 
magnetku“, Farma Pod Gaštan-
kou s ponukou chutných špecialít 
na zahnanie hladu aj smädu, tu-
ristický sprievodca Samo Závod-
ský, ktorý v niekoľkých vstupoch 
sprevádzal návštevníkov k mies-
tu známom ako Štúrova lavička. 
Rodina Dobrovodských ponú-
kala svoju osvedčenú kapustni-
cu, syrári z Kozej farmy grilovali 

a zberatelia traktorov Old Timer 
Traktor - rodina Matuškovičo-
vých rozprávali o svojom koníčku 
a popri tom stihli variť voňavú fa-
zuľovicu s domácimi slížami. Ce-
lodenné jazdy na traktoroch-ve-
teránoch z unikátnej zbierky viac 
než 40 kusov tejto obrábacej tech-
niky, zaujali nielen dospelých, ale 
najmä detských návštevníkov. 
Na lúke v lokalite Ingel bola in-
štalovaná výstava dobových fo-
tografií približujúca celoročnú 
prácu vinohradníkov a vinárov 

vo viniciach, mini vinohradnícke 
múzeum predstavilo tradičné vi-
nohradnícke náradia inštalované 
priamo pri niekdajšej kamennej 
vinohradníckej búde. Popolud-
ní bola otvorená výstava ilustrá-
cií akvarelistky Janky Lepejovej, 
ktorá stvárňuje jednotlivé sorty 
hrozna a organizátor Michal Pet-
rík poďakoval za vytvorenie loga 
na ponúkaných tričkách modran-
skému výtvarníkovi a pedagógovi 
Pavlovi Šima Juríčkovi. 
„Ďakujem umelkyni Janke Lepe-
jovej, že nám pomohla s novým 
projektom, ktorý stvárňuje desať 
odrôd viniča najviac rozšírených 
v Modre. V mene nášho spolku 
Víno z Modry chcem veľmi pek-
ne Janke poďakovať“. A autorka 
ilustrácií Janka Lepejová dodáva: 
„Pri projekte tohto typu som pra-
covala prvýkrát. Kto mohol tušiť, 
že zdanlivo rovnako vyzerajúce 
listy viniča, budú mať toľko od-
lišností, rôznych farieb a tvarov. 

Bola to pre mňa zaujímavá prá-
ca, projekt ma veľa naučil a mož-
no by som vo vinohrade už vedela 
povedať čo je ktorá odroda. Veľ-
mi pekne ďakujem za túto príleži-
tosť“.
Podvečer sa postupne míňali voľ-
né miesta v priľahlom stanovom 
mestečku a zábava pokračovala 
koncertom Bukasového masívu, 
Jazz Pops Up, Feelme a Andi Ray 
Haverda Band. O sobotnú letnú 
pohodu v modranskom chotári sa 
postarali desiati poprední mod-
ranskí vinári z vinárstiev: Purus 
Modra, Vinárstvo Rariga, Maledi-
vy.wine, Vinko Klimko, R.K. Vin 
Modra, Modran Klimko Wine, 
Rodinné vinárstvo Tri hony, Víno 
Šimonovič, Juran z Modry, Fedor 
Malík a syn. J. KUCHTOVÁ

Uzávierka MZ
Vážení čitatelia, augustová uzá-
vierka Modranských zvestí bude 
v stredu 15. 8. 2018 do 12.00 h.
 (red)
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Participatívny rozpočet BSK
Hlasujte za Komunitnú záhradu v Modre!
Participatívny rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja 
umožní tento rok svojim obyvateľom participovať na rozho-
dovaní o efektívnom využití časti finančných prostriedkov 
prostredníctvom poskytovania dotácií na malé komunitné 
projekty. O tom, kto získa podporu svojho projektu rozhod-
nú občania hlasovaním. Výška finančnej podpory pre jednot-
livé okresy je stanovená podľa počtu obyvateľov, pre okres 
Pezinok je 24 445 eur. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený 
žiadať maximálne 5 000 eur vrátane DPH. 

Mesto Modra predložilo v stano-
venej lehote do 2. 7. 2018 projekt 
s názvom Komunitná záhrada, 
kde hlavným prínosom projektu je 
vytvorenie krajšieho, kultúrnejšie-
ho a funkčnejšieho priestoru ko-
munitnej záhrady v Modre, ktorá 
už teraz ponúka príjemné prostre-
die pre malé komunitné stretnutia, 
relax a oddych občanom i náv-
števníkom kraja.
Celý priestor bude doplnený dre-
veným lavičkami, drevenou tre-
lážou, ktorá prekryje časť muro-
vaného plota na ktorom sa budú 
ťahať popínavé rastliny ako je 
ruža či klematis. Na bočnom ka-
mennom múre pribudnú tri roz-

právkové keramické kachlice od 
miestnych keramikárov. Vysadené 
budú ozdobné ale i úžitkové pre 
túto oblasť tradičné stromy a krí-
ky ako sú: marhule, figy, ríbezle, 
ruže. Celý priestor bude doplne-
ný výsadbou kvetinovej lúky. Pre-
chod cez dvor mestského meštian-
ského domu, kde je umiestnená 
informačná kancelária, kancelá-

ria prvého kontaktu mesta Mod-
ry a Oblastná organizácia cestov-
ného ruch do komunitnej záhrady, 
bude doplnený dubovými nádo-
bami - kvetináčmi s pestrou vý-
sadbou. Popri stene meštianskeho 
domu na niekoľkých miestach pri-
budne popínavá ruža. Komunitná 
záhrada je atraktívnym lákadlom 
i z pohľadu cestovného ruchu. Po-
núka atraktívne výhľady na veže 
Katolíckeho, Evanjelického i Ne-
meckého kostola, umožní jedineč-
ný prechod za mestské hradby do 
tradičného modranského chotá-
ra a viníc. Prezentuje zachovanie 
kultúrneho dedičstva mestských 
hradieb, tradičnej keramikárskej 

tvorby, tradičných odrôd stromov 
a kríkov. O tom, ktoré projek-
ty získajú podporu pre realizáciu 
rozhodnú hlasovaním obyvatelia 
BSK formou elektronického hla-
sovania cez portál BSK. Do hla-
sovania bude zaradených 136 pro-
jektov z Bratislavského kraja. 
Hlasujte za náš projekt: Komunit-
ná záhrada v Modre. A ako na to?
Z participatívneho rozpočtu Bra-
tislavského samosprávneho kraja 
môžeme získať na náš projekt 
Komunitná záhrada 4 600 eur. 

Podmienkou je získať dostatoč-
ný počet hlasov. Hlasovanie bolo 
spustené na www.rozhodni-bsk.
sk. Hlasovanie o jednotlivých pro-
jektoch prebieha od 26. júla do 27. 
augusta. Na uvedenej web stránke 
si zvoľte konkrétny okres (Pezi-
nok). V rámci neho si vyberte pro-
jekt z ponúknutého zoznamu. Za-
dajte e-mailovú adresu a kliknite 
na tlačidlo „Hlasovať“. Na zadanú 
e-mailovú adresu dostanete e-mail 
s linkom pre potvrdenie hlasova-
nia. Každý môže hlasovať iba raz 
(t.j. jeden hlasujúci = hlas za jeden 
projekt). Ďakujeme každému, kto 
podporí projekt Komunitnej zá-
hrady v Modre. (af, red)

10. novembra tu máme Komunálne voľby
Predseda Národnej rady SR Andrej Danko svojim rozhodnu-
tím zo 6. júla 2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí 
a určil dňom ich konania 10. november 2018.

Mestské zastupiteľstvo v Mod-
re podľa § 166 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskor-
ších predpisov uznesením č. 

105/32/20 zo dňa 12. 7. 2018 
určilo že MsZ bude mať 13 po-
slancov, ktorí sa budú voliť v 2 
volebných obvodoch. Vo vo-
lebnom obvode č. 1, ktorý zahŕ-
ňa okrsky č. 1, 2, 3, 4, a 6 sa vo-
lí 10 poslancov a vo volebnom 

obvode č. 2, ktorý zahŕňa okrs-
ky č. 5 a 7 sa zvolia 3 poslanci. 
Právo voliť do orgánov samo-
správy obcí má obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci 
a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku. Pre-
kážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osob-
nej slobody z dôvodov ochrany 
verejného zdravia. (red)
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Podporte 
projekty

Z participatívneho rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho 
kraja môžu získať finančné pros-
triedky na realizáciu tri projekty 
žiadateľov z Modry. 
Spomínaný Projekt: Komunitná 
záhrada žiadateľa Mesta Modry 
s požadovanou dotáciou 4 600 € 
a miestom realizácie: záhrada na 
Štúrovej 59
Projekt: Nové športové prvky na 
“školáku” v Modre žiadateľa OZ 
Kamoši. Požadovaná suma do-
tácie 5000 €, miesto realizácie: 
vonkajší spoločný areál troch 
základných škôl v Modre - Zák-
ladnej školy Ľudovíta Štúra, Zá-
kladnej školy Vajanského a Spo-
jenej školy Pezinok - Modra.
A do tretice Projekt: Bezpečný 
a príjemný dvor a ihrisko pre 
všetkých žiadateľa Sabuž - Slo-
venská asociácia bývalých žia-
kov a žiačok uršulínskych škôl. 
Požadovaná dotácia: 4.000 €
Hlasovanie bolo spustené na 
www.rozhodni-bsk.sk a prebie-
ha od 26. júla do 27. augusta. 

(red)



3

Ďalšia etapa obnovy mestskej veže ukončená 
Mesto Modra ukončilo ďalšiu etapu obnovy mestskej veže, ktorá 
je súčasťou farského kostola sv. Štefana Kráľa. Záujmom mesta 
ako vlastníka veže je obnoviť a ochrániť jej historický význam 
a kultúrne hodnoty pre ďalšie generácie. Zároveň tento symbol 
pozitívne využiť pre podporu cestovného ruchu v regióne.

400 ročná 
dominanta Modry

Mestská veža bola postavená v 1. 
polovici 17. storočia, pred gotic-
kou kaplnkou sv. Barbory ako 
strážna veža, v jadre historickej 
Modry. Pôvodne bola postavená 
ako samostatne stojaca stavba. Až 
neskôr sa stala súčasťou kosto-
la sv. Štefana. Mestská veža bola 
vždy dominantným architektonic-
kým skvostom slobodného krá-
ľovského mesta Modry. Spĺňala 
taktiež iné dôležité funkcie, na-
príklad obrannú. Bola pozorova-
teľňou a strážnym bodom v čase 
tureckého a vojenského oblieha-
nia. Stráž dávala bubnami signál 
o blížiacej sa hrozbe. Z veže v mi-
nulosti oznamovali požiare a iné 
živelné pohromy. Nemôžeme za-
budnúť ani na mestské hodiny, 
ktoré doteraz informujú občanov 
o aktuálnom čase. Priestor pred 
Mestskou vežou a pred historic-
kou radnicou býval už v minulos-
ti hlavným zhromaždiskom obča-
nov mesta pri rôznych mestských 
udalostiach. 

Symbol mesta 
s turistickým 
potenciálom 

Veža je aj zaujímavý „produkt” 
cestovného ruchu s príbehom. 
Môžeme sa na ňu pozerať ako na 
akúsi značku - symbol, s ktorým 
si turisti prirodzene Modru spoja. 
„Radi by sme umožnili návštevu 
pamiatky počas celého roka s od-
borným výkladom a sprevádzaním 
tak domácim ako aj zahraničným 
návštevníkom. Chceme, aby spo-
znali históriu veže a tým aj náš-
ho mesta a zažili panoramatický 
výhľad na Modru či chotár,” ho-
vorí o plánoch primátor Juraj Pet-
rakovič a dodáva, že mesto má na 
tento účel k dispozícii vyškole-
ných kvalifikovaných turistických 
sprievodcov. „V rámci obnovy 
máme záujem sanovať vonkajší aj 
vnútorný priestor pamiatky, ktorý 
je možné využiť ako výstavnú plo-
chu s galériou. Všetky aktivity tre-

ba plánovať a realizovať citlivo, 
aby nerušili funkciu veže ako sú-
časti kostola.”

Nevyhnutná obnova 
pod dozorom 
pamiatkarov

Pravidelné sprístupňovanie veže 
pre verejnosť a zabezpečenie jej 
celkovej trvalej udržateľnosti si 
vyžadovalo investície do obno-
vy jej exteriéru aj interiéru. Vežu 
mesto renovuje postupne. V os-
tatných rokoch boli už realizova-
né najdôležitejšie sanačné práce 
umožňujúce sprístupnenie veže. 
Išlo o vyčistenie od holubieho 
trusu a dezinfekciu, zvýšenie zá-
bradlia ochodze na štandardnú 
výšku. Bol vypracovaný odborný 
statický posudok, ktorý konštatu-
je vyhovujúci stav pamiatky, mož-
ný sprístupnenia za podmienok 
obmedzenia počtu návštevníkov 
a za účasti kvalifikovaných sprie-
vodcov. Na prevádzku pamiatky 
v intenzívnejšom režime je nutná 
zásadná obnova a pravidelná trva-
lá údržba s čistením. V roku 2016 
bola obnovené strešné oplechova-
nie, natretie novým náterom pod 
odborným dohľadom. „Vrchná 
časť vežičky je medená a dlhodo-
bým pôsobením poveternostnými 
vplyvmi a postupnou oxidáciou 
chytila klasickú patinu, takzvanú 
medienku. Po konzultácii s Kraj-
ským pamiatkovým úradom sme 
natreli jej druhú - plechovú časť 
vybranou tmavozelenou farbou,” 
vysvetľuje Juraj Petrakovič.

Rekonštrukcia na etapy
Prvú etapu rekonštrukcie mesto 
financovalo z dotačnej schémy 
Obnov si svoj dom vo výške 10 
tis. eur. Na druhú etapu vyčleni-
lo peniaze z vlastného rozpočtu. 
Celkovo vo výške takmer 20 tis. 
eur. „Po obúchaní pôvodných 
častí veže nasledovalo vapovanie 
pod tlakom vody, vyspravovanie 
sanačnou omietkou. Pod novým 
špeciálnym náterom určeným pre 
historické budovy je ešte proti-

plesňový náter a penetračný ná-
ter,” opisuje postup prác v rámci 
druhej etapy projektová manažér-
ka mesta Modry Monika Krnáčo-
vá. „Okná boli repasované kom-
pletne, vrátane okenných otvorov 
a drevených lamiel a povrchový 
náter dostali aj hodiny.” Náter 
plechovej strechy a sanácia vlhké-
ho muriva veže boli financované 
z mestského rozpočtu v celkovej 
sume 8 148 eur.

Spolupráca 
s katolíckou cirkvou

Mestská veža v Modre má svoje 
špecifiká aj z hľadiska jej staveb-
nej histórie a architektúry. Je vý-
nimočná, lebo stojí pred bývalou 
kaplnkou sv. Barbory, ktorá bola 

asanovaná a k mestskej veži bol 
v rokoch 1873 - 1876 dostavaný 
kostol sv. Štefana Kráľa. Na mest-
skú vežu sa návštevník dostane 
spoločným vstupom, ktorý vedie 
na chór kostola. Pri sprístupnení 
teda mesto musí brať do úvahy aj 
časy bohoslužieb, všetkých nábo-
ženských sviatkov a aktivít. Mesto 
ako vlastník veže spolupracuje pri 
obnove s katolíckou cirkvou, kto-
rá je vlastníkom kostola. „Kostol 
je vlhký a vrty v sokli majú zabrá-
niť vzlínaniu vlhkosti. Odkrytý so-
kel má pomôcť vysušeniu vlhkého 
muriva. S pánom dekanom rokuje-
me, kompletnej rekonštrukcii veže 
a kostola,” ubezpečuje primátor 
Petrakovič.

Zuzana TICHÁ, MsÚ Modra

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Mesto Modra a Ministerstvo 
vnútra SR sa dohodli

Okresný súd Pezinok vydal uzne-
senie, ktorým zastavil súdne ko-
nanie vo veci žaloby, ktorú poda-
lo mesto Modra na Ministerstvo 
vnútra SR o určenie vlastnícke-
ho práva k budove školy, jedálne 
a telocvične na Vajanského ulici 

v Modre. Objekt roky využívala 
Spojená škola aj ZŠ Vajanského. 
Aktuálne je tento dlhoročný spor 
urovnaný, mesto sa stalo spolu-
vlastníkom budovy a prebehli 
prvé rokovania o rekonštrukcii 
objektu. (red)
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Doba plastová, časť 1
Žijeme v dobe plastovej. Plast je neodmysliteľnou súčasťou 
nášho života a uľahčuje nám život. Stačí sa rozhliadnuť okolo 
seba, aby sme zistili, že ide o veľmi užitočný a najčastejšie po-
užívaný materiál v našom každodennom živote. Stretávame sa 
s ním na každom kroku, nájdeme ho dokonca v našom obleče-
ní a kozmetike. Okrem toho sa uplatňuje v medicíne, vyrábajú 
sa z neho totiž umelé kĺby alebo kontaktné šošovky, čím sa zvy-
šuje kvalita života ľudí. Vedeli ste, že plasty tvoria približne 15 
% hmotnosti auta, a tak znižujú emisie CO2?

Obalový priemysel je najväčším 
producentom plastov v Európe. 
Až 40 % produkcie plastov na 
európskom trhu končí v obaloch, 
menšia časť v spotrebnom tova-
re a výrobkoch pre domácnosť, 
v stavebníctve, pri výrobe auto-
mobilov alebo elektroniky. Eu-
rópania vyhodia každoročne 25 
miliónov ton plastového odpadu, 
z čoho sa zrecykluje iba 30 %. 
Plastové obaly však môžu byť aj 
prínosom pre životné prostredie. 
Ich nízka hmotnosť znižuje spot-
rebu paliva v doprave a dokonca 
aj množstvo potravinového od-
padu tým, že udržujú potraviny 
dlhšie čerstvé. Ak by sme všetky 
plastové obaly nahradili mate-
riálmi ako sklo, drevo alebo ko-
vy, hmotnosť týchto obalov by sa 
zvýšila na štvornásobok. Zároveň 
by sa nám cena dopravy a spotre-
ba energií, ako aj objem odpadu 
z obalov zdvojnásobili. Používa-
nie plastov sa v poslednom pol-
storočí zvýšilo dvadsaťnásobne, 
pričom v najbližších 20 rokoch 
sa má ešte zdvojnásobiť. Ak sa 
pozrieme na zloženie nášho ko-
munálneho odpadu, zistíme, že 
plasty sú po bioodpade a papieri 
hmotnostne najviac zastúpeným 
typom odpadu a podieľajú sa 11 
% na jeho tvorbe (zdroj: Euros-
tat).

Ako správne 
triediť plasty?

Triedime PET fľaše, fólie, plas-
tové obaly od potravín, plastové 
tašky a mikroténové vrecká, oba-
ly od kozmetických a čistiacich 
prostriedkov. Naopak, podlahové 
krytiny, novodurové rúrky, obaly 
z nebezpečných látok a znečis-
tené plasty (napr. obaly od che-
mikálií, motorových olejov, fa-
rieb, nespotrebované potraviny 
a pod.), guma, molitan a polysty-

rén do triedeného zberu nepatria. 
Rozšíreným mýtom je, že tégli-
ky od jogurtov treba poumývať. 
Nie je to pravda, pretože plasty 
sa v procese recyklácie dôkladne 
prepierajú. Dôležité je plastové 
fľaše pred vyhodením zošliap-
nuť, aby zberová spoločnosť ne-
odvážala vzduch. 

Negatívna 
stránka plastov

Plast je užitočný materiál z hľa-
diska jeho životnosti, nízkej 
hmotnosti a nákladov, čo však 
na konci jeho životného cyklu 
spôsobuje problémy. Polyméry, 
z ktorých sú plasty vyrobené, sa 
nedajú recyklovať donekonečna. 
Napríklad z PET fľaše nevznik-
ne v procese recyklácie nová 
a rovnako kvalitná PET fľaša bez 
pridania istého podielu primár-
nej suroviny. Recykláciu plastov 
preto môžeme nazvať „down-
cyklácia“, pri ktorej vzniká nový 
výrobok s nižšou kvalitou a úžit-

kovou hodnotou. Z plastových 
fliaš alebo tašiek tak vyrábame 
vlákna, z ktorých sa vyrába tex-
til (napr. fleecové bundy) ale-
bo sa z nich tkajú koberce. Tie-
to produkty sa zväčša už nedajú 
recyklovať. PET fľaša sa síce 
dokáže premeniť na kobercové 
vlákno, ale naopak to už nefun-
guje. Určite to však nie je dôvod 
na to, aby sme prestali plasty trie-
diť. Nadmerná spotreba plastov 
má však negatívny vplyv na ži-
votné prostredie a v konečnom 
dôsledku aj na ľudské zdravie. 
Plastový odpad sa nachádza vša-
de okolo nás. Nájdeme ho voľne 
sa povaľovať v lese, v rieke ale-
bo na okraji ciest, rovnako ako aj 
v moriach a oceánoch. Určite ste 
už počuli o ostrove odpadov v Ti-
chom oceáne, ktorého rozloha je 
13x väčšia ako rozloha Sloven-
ska. V súčasnosti pláva v mori 5x 
viac rýb ako plastov. Podľa odha-
dov by sa do roku 2050 mala táto 
bilancia zmeniť a v moriach by 
sa malo hmotnostne nachádzať 
viac plastov ako rýb. Predstav-
te si jedno plne naložené sme-
tiarske auto, ktoré každú minútu 
vysýpa odpad priamo do mora. 
To je ekvivalent pre 8 miliónov 
ton plastu, ktoré ročne pribudnú 
vo svetových oceánoch. Takmer 
polovicu odpadov, ktoré sa pova-
ľujú na európskych plážach, tvo-
ria plasty na jedno použitie. Ide 
najmä o vatové tyčinky, plastový 
riad, nádoby na potraviny, plas-

tové poháre a vrchnáky, plastové 
fľaše, vrecúška a ďalšie jedno-
razové obaly, ktoré spolu s ry-
bárskym výstrojom tvoria až 70 
% odpadu na morskom pobreží 
v Európe. Na to, aby sme videli 
skutočný ostrov plastov, nemu-
síme vôbec cestovať k moru. Ta-
kýto ostrov máme každoročne aj 
na slovenskej rieke Bodva alebo 
vodnej nádrži Ružín. Vždy, keď 
sa zdvihne hladina vody, rieka 
začne splavovať všetok plasto-
vý odpad rozhádzaný po jej bre-
hoch.
 

Počuli ste 
o mikroplastoch?

Ide o drobné úlomky plastov 
s veľkosťou menej ako 5 mm. 
V oceánoch sa rozkladajú na ma-
lé čiastočky, stávajú sa súčasťou 
potravinového reťazca morských 
živočíchov, ktoré potom kon-
čia na našom prestretom stole. 
Okrem toho sa mikroplasty zá-
merne pridávajú do niektorých 
kozmetických a čistiacich pros-
triedkov. Nájdeme ich v podobe 
čistiacich guľôčok v zubnej paste 
alebo peelingu. Nedávne štúdie 
preukázali výskyt mikroplastov 
vo vzduchu, v pitnej vode a v po-
travinách ako soľ alebo med. Ich 
účinok na ľudské zdravie zatiaľ 
ešte nie je známy.
Spracované z materiálu spoloč-
nosti Natur-Pack. Je to organi-
zácia zodpovednosti výrobcov 
(OZV), ktorá zabezpečuje finan-
covanie triedeného zberu (skla, 
papiera, plastov, kovov a nápo-
jových kartónov) vo vašej ob-
ci. Triedený zber je pre občana 
bezplatný. Občan teda nenesie 
náklady spojené s triedeným 
zberom v miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. Finančnú zod-
povednosť za triedený zber ma-
jú podnikateľské subjekty, kto-
rých výrobky alebo obaly končia 
v komunálnom odpade. Spoloč-
nosť Natur-Pack zastupuje pod-
nikateľské subjekty v tejto ich 
zodpovednosti a v spolupráci so 
zberovými spoločnosťami re-
alizuje triedený zber v partner-
ských samosprávach. Natur-Pack 
je partnerom viac ako 1 100 sa-
mospráv vrátane troch najväčších 
miest - Bratislavy, Košíc a Prešo-
va. (red)
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Káčer na bicykli 
Peter Káčer, správca nadácie TA3, je napriek detskej moz-
govej obrne veľký športový a cyklistický nadšenec. Podobne 
ako v predchádzajúcich troch ročníkoch, aj v tomto roku ab-
solvoval počas siedmich dní sedem cyklo etáp po Slovensku 
na špeciálne upravenom bicykli. Počas piatej charitatívnej 
tour sa 27. júna zastavil aj u nás Modre.

Podujatie je spojené s finančnou 
zbierkou prostredníctvom sms 
správ, ktorej výťažok je venovaný 
ľuďom v ťažkej životnej situácii. 
Nadácia je založená na podporu 
verejnoprospešného účelu a tým 
je: individuálna podpora sociál-
ne slabých znevýhodnených ob-

čanov, podpora organizácií zao-
berajúcich sa deťmi, dospelými 
osobami, ako aj seniormi a aktuál-
na pomoc pri živelných katastro-
fách a hromadných nešťastiach. 
V Modre Petra Káčera privítali 
a prišli povzbudiť v jeho chari-
tatívnom konaní deti našich zá-

kladných škôl, široká verejnosť 
a predstavitelia sociálnych zaria-
dení na čele s primátorom Modry 

Jurajom Petrakovičom, ktorý od-
štartoval Petra Káčera a športo-
vých nadšencov z Modry. (red)

Projekt „Na kolesách proti rakovine“ 
sa vracia do Modry

Nadácia Výskum rakoviny už 25 rokov do-
kazuje, že je serióznou mimovládnou orga-
nizáciou s prehľadnými finančnými tokmi 
a možnosťou neustálej kontroly využitia da-
rov darcami, ktorá supluje štátne zdroje na 

výskum rakoviny. Projekt „Na kolesách proti rakovine“ nadá-
cia rozbehla v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza 
v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kauf-
mana (Sydney 2000). V minulosti tento projekt bol úspešne re-
alizovaný aj v Modre. V aktuálnom 16. ročníku sa projekt pod 
záštitou primátora mesta vráti do Modry a naplno rozkrúti ko-
lesá na pomoc onkologickým pacientom.

Cieľom tohto projektu je zvý-
šenie informovanosti verejnosti 
o zákernosti tejto choroby, ktorá 
si nemilosrdne vyberá svoju daň 
za spôsob života v prostredí mo-
dernej a konzumnej civilizácie. 
Má preto veľký zmysel a opod-
statnenie stretnúť sa s pozitívne 
naladeným kolektívom, symbo-
licky rozkrútiť čo najviac kolies 

proti rakovine, užiť si hromad-
nú, aspoň 15 minútovú jazdu bi-
cyklom alebo iným kolieskovým 
prostriedkom (kolieskové kor-
čule, trojkolky, ale aj vozíčky) 
a pritom vyzbierať financie do 
Nadácie výskum rakoviny a za 
vyzbieranú sumu zakúpiť prí-
stroj slúžiaci v boji proti tomuto 
ochoreniu.

V roku 2018 je snahou kampane 
Na kolesách proti rakovine pod-
poriť Systém Obrazovej Analý-
zy, ktorého súčasťou sú špeci-
álny mikroskop, citlivá kamera 
a počítač so špeciálnym softvé-
rom. Jeho získanie a využíva-
nie bude neoceniteľné v základ-
nom a aplikovanom výskume 
biológie nádorových buniek a v 
diagnostike. Vedcom poskytne 
komplexný pohľad na špecifické 
parametre nádorových buniek 
v širokom spektre tak zákerné-
ho ochorenia ako je rakovina. 
Zariadenie poslúži ďalej pri vý-
uke a ako cenný archív nálezov 
a pozorovaní s možnosťou ďal-
šieho spracovania. Cena tohto 
zariadenia presahuje 25 tisíc eur. 
Tohto roku by nadácia chcela za-
kúpiť aspoň prvú, veľmi dôleži-
tú súčasť systému, a to špeciálny 

mikroskop, ktorý bude využiteľ-
ný zatiaľ aj bez ďalších súčastí 
Systému obrazovej analýzy. 
Akcia sa uskutoční v sobotu 22. 
septembra 2018 v dopoludňaj-
ších hodinách na priestranstve 
pred Kultúrnym centrom a na 
priľahlých uliciach. Jej súčasťou 
budú symbolické jazdy. Amba-
sádorom podujatia je Modran, 
pán Karol Kantek, ktorý rozpo-
vie svoj príbeh o jeho osobnom 
víťazstve nad touto zákernou 
chorobou, ktorú dokázal pora-
ziť vďaka cieľavedomému úsiliu 
a doslova ju vytočil na kolesách 
svojho bicykla. Vážení priatelia, 
pozývame vás na toto stretnutie 
čo v najširšom vekovom zlože-
ní, s prianím a cieľom roztočiť 
čo najviac kolies v našom meste 
a tak symbolicky „vytočiť“ tú-
to zákernú chorobu a finančnou 
zbierkou podporiť snahu nadá-
cie na zakúpenie vyššie uvede-
ných prístrojov. V. MEDLEN,

predseda JDS Modra 
a koordinátor projektu

Radovan Kaufman
(* 9. apríl 1978, Partizánske - † 16. jún 2003, Partizánske) bol slo-
venský paralympijský reprezentant v cyklistike, zakladateľ kam-
pane “Na kolesách proti rakovine”. Bol bratrancom neskoršieho 
slovenského tenistu Martina Kližana. (zdroj Wikipédia) 

Radovan Kaufman:
„Boj s rakovinou, týmto záker-
ným ochorením, si vyžaduje 
veľa síl nielen pacientov, ale aj 
ich rodín, blízkych a priateľov. 
Práve pomoc zo strany vedcov 

je v tomto boji veľmi dôležitá. 
A v tom vidím najväčší zmysel 
práce Nadácie Výskum rako-
viny. A ako to súvisí s kolesa-
mi? Kolesá predstavujú niečo, 
čo sa neustále pohybuje. Na-

príklad taký bicykel. Aby ne-
spadol, musí sa stále pohybo-
vať. A v tom vidím obrovskú 
symboliku! Aby sa uľahčil ži-
vot ľuďom trpiacim na rako-
vinu, musí sa niečo pohnúť, je 
tam potrebná tá dynamika, kto-
rú práve kolesá vedia zabez-
pečiť. Vyzývam všetkých vás, 
vašich priateľov, kamarátov 
a známych, aby ste sa pripojili 
k akcii Na kolesách proti rako-
vine a nasadli na svoje bicykle, 
kolobežky, skateboardy, či si 

obuli kolieskové korčule a pri-
pojili sa k širokej rodine bo-
jovníkov proti rakovine. Som 
presvedčený, že keď vás bude 
veľa, pocítia to aj onkologickí 
pacienti. Už teraz sa teším na 
stretnutie s vami, keď budeme 
môcť spoločne podporiť kam-
paň.“

(Príhovor Radovana Kaufmana 
pred 16. rokmi pri zrode kam-
pane „Na kolesách proti rako-
vine“ )
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BSK: Leto v znamení rekonštrukcií aj v Modre
Bratislavský samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu 10 ob-
jektov vo svojej správe. Ide o 8 stredných škôl, jeden domov 
sociálnych služieb a Malokarpatské múzeum v Pezinku s in-
vestíciou takmer 3 milióny eur. V opravách župa pokračuje aj 
v týchto letných dňoch, kedy rekonštruuje 31 objektov v celko-
vej sume investícií takmer 4 mil. eur.

Letný termín opráv sa týka 24 
škôl (medzi inými aj modranské 
Gymnázium K. Štúra), 5 DSS, 
Malokarpatského osvetové-
ho strediska v Modre a Divad-
la Astorka Korzo´ 90. Väčšina 
prác na školách sa cez leto aj 
ukončí. Rekonštrukciou prejdú 
aj priestory v Domovoch soci-
álnych služieb v správe BSK. 
čo sa týka Modry, v týchto 
dňoch sa finišuje s prácami na 
zatepľovaní objektu Gymná-
zia K. Štúra v Modre, ktorého 
celkové náklady sú 339 347,13 
€. Ďalšími prácami bude vybu-
dovanie chemického laborató-
ria v objekte školy v celkovom 
objeme 18 924,00 €. V súčas-
nosti sa realizuje 1. etapa a to 
stavebná časť v sume 7 167,- € 
(vybudovanie prípojky: voda, 
plyn, elektrika...). Do konca ro-
ka 2018 sa plánuje realizácia 2. 
etapy, ktorou je technologická 

časť vo výške 11 757,- € (ná-
kup zariadení: prístroje, náby-
tok...). Ďalej sa v Modre pripra-
vuje aj avizovaná rekonštrukcia 
Malokarpatského osvetového 
strediska na Hornej ulici. Vďa-
ka Programu spoluprá-
ce Interreg V-A SK-AT sa 
v priebehu 3 rokov preme-
ní kaštieľ v Modre na kul-
túrno kreatívne-centrum, 
podporujúce tradície a tra-
dičné produkty v cezhra-
ničnom území prostredníc-
tvom množstva kultúrnych 
a umeleckých podujatí, sú-
ťaží ako aj sprístupnením 
zdigitalizovaného fondu 
remeselných zbierok. 
„Projekt predstavuje je-
dinečnú spoluprácu šies-
tich projektových partne-
rov z dvoch krajín, pričom 
Bratislavský samosprávny 
kraj vystupuje v projek-

te ako hlavný partner, ktorý je 
zodpovedný za celkovú koordi-
náciu a vedenie projektu. Ma-
lokarpatské osvetové stredisko 
v Modre napĺňa projekt po ob-
sahovej stránke. Za sloven-
skú stranu v projekte vystupuje 
v pozícii strategického partnera 
pre oblasť vinohradníctva Ma-
lokarpatské múzeum v Pezinku. 
Za rakúskeho partnera sa pro-
jektu zúčastnia Museumsmana-
gement NÖ, Kulturvernetzung 

NÖ a Marktgemeinde Jeden-
speigen, ktorí zabezpečia reali-
záciu projektovej myšlienky na 
svojom území. Bratislavský sa-
mosprávny kraj podpísal dňa 
14. 6. 2018 Zmluvu o nenávrat-
ný finančný príspevok, ktorá do 
nášho regiónu, ako aj regiónu 
Dolného Rakúska, prinesie viac 
ako 3,6 miliónov eur“, uvide-
la Lucia Forman, hovorkyňa 
Bratislavského samosprávneho 
kraja. (red, bsk)

„Ver:mi kompostovanie“ je užitočné
Základná škola Ľudovíta 
Štúra v Modre sa v skonče-
nom školskom roku zapo-
jila do grantového progra-
mu „Pomáhame vyrásť “. 

Po napísaní projektu: Ver:mi kompostovanie je užitočné, sme zís-
kali 1000€ príspevok na vytvorenie 14 vermikompostovacích staníc. 
Koordinátormi projektu sú: Živica a Zelené škola. Partnermi pro-
jektu je nadačný fond DM drogerie markt v nadácii Pontis.

Podarilo sa nám zakúpiť všetky 
potrebné kompostovacie boxy 
pre dážďovky, vytvoriť letáky 
a plagát obsahujúci všetky dô-
ležité informácie. Umiestnili 
sme 7 kompostovacích staníc, 
pričom 5 z nich sa nachádza 
v priestoroch školy, 1 stanica 
v Claudiane a 1 stanica v ob-
ci Píla. Pri realizácii projektu 
sme využili medzipredmetové 
vzťahy, praktický spôsob vyu-
čovania, brainstorming, tvorbu 

myšlienkových máp, projek-
tové vyučovanie a rovesnícke 
vyučovanie, v priebehu ktoré-
ho žiaci so skúsenosťami s ver-
mikompostovaním vzdeláva-
li svojich spolužiakov. Počas 
projektu náš tím riešil reálne 
problémy, keď mušky napad-
li kompostovisko, prípadne sa 
dážďovky nemnožili dostatoč-
ne rýchlo alebo sa objavila ple-
seň v komposteri v dôsledku 
prekŕmenia. 

Chceli by sme sa poďakovať 
pani E. Ondrovej, ktorá s na-
mi spolupracovala a podarilo 
sa jej získať novú násadu a pa-
ni L. Paškovej za nezištnú po-

moc. Aj spolupráca našich žia-
kov, pedagógov a rodičov na 
uvedenom projekte nám otvo-
rila cestu k získaniu titulu Ze-
lená škola. Sme škola, kde to 
žije. 

Miroslava PETRUŠOVÁ 
a Zuzana GALÁŠOVÁ 
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Zo života v Základnej škole Vajanského 93
Roztratení, 

ale nestratení
„Viem o jednej krajine, ktorá vás 
očarí, ktorá je nádherná a má pl-
no bohatstiev. Tá krajina je vlasť 
mojich predkov, ich rodný kraj. 
Pôda, zem na ktorej oni stáli, 
ktorá ich poznala, keď ešte bo-
li malí, tá zem, ktorá sa starala 
o všetkých živých a hrôzy minu-
losti sa teraz snaží schovať pred 
mojimi očami.“ Slová dnešného 
dospievajúceho srbského muža, 
čo stále hľadá svoje korene. Tu. 
Na Slovensku.
Slováci nežijú iba medzi Tatrami 
a Dunajom, sú roztratení, ale ne-
stratení vo svete. Slovenskí svet 
v zahraničí - to je národ v malom. 
Je možné povedať, že je to druhá 
časť národa, ktorá žila, vyvíjala 
sa, pracovala v iných pomeroch 
a za zvláštnych okolností. Muse-
la sa podriaďovať cudzím záko-
nom, učiť sa cudziu reč, prijímať 
a rešpektovať cudziu kultúru. 
Stále je u nich spoločná sna-
ha udržiavať a prenášať kultúru 
ich predkov, tých, ktorí s veľkou 
odvahou a obetavosťou opus-

tili všetko v severných Uhrách, 
aby založili nový život na Dol-
nej zemi. Podarilo sa im zacho-
vať našu kultúru a jazyk, hoci 
aj archaicky, až do súčasnosti. 
Vďaka zanieteným a obetavým 
ľuďom, ako sú tí, ktorí navštívili 
našu školu 25. apríla tohto roku. 
Učitelia slovenského jazyka zo 
severovýchodného Maďarska, 
župy Boršodsko - Novoabovskej 
- Zemplínskej z obce Répáshuta, 
z Vojvodiny v Srbsku a učitelia 
z Chorvátska.

V Centre ďalšie-
ho vzdelávania Peda-
gogickej fakulty UK 
v Bratislave existuje 
jediné špecializované 
pracovisko na jazyko-
vú a odbornú prípravu 
cudzincov. Naša škola 
poskytla učiteľom slo-
venského jazyka v za-
hraničí náčuvy priamo 
na vyučovacích hodi-
nách na 1.stupni našej 
školy. Vo všetkých trie-
dach videli, ako prebie-
ha hodina čítania, Pí-
sania či Vlastivedy. Učitelia si 
navzájom vymenili informácie 
ohľadom výučby u nás a v cu-
dzine, porovnávali podmienky 
v školách, rozprávali, ako žijú 
a ktoré zvyky a tradície máme 
rovnaké. 
S návštevou sme sa rozlúčili vy-
stúpením žiakov literárno - hu-
dobným predstavením Hej, do 
školy. Našich malých hercov 
uvidia ich rovesníci ďaleko aj 
bližšie za hranicami. Video, kto-
ré si odniesli kolegovia domov, 

určite ich žiakov poteší. Uvidia 
svojich rovesníkov, budú po-
čuť čistú slovenskú reč, v kto-
rej im poslali odkaz, prečo musí 
prvák chodiť do školy. Mnohí sa 
v ňom nájdu, deti sú všade rov-
naké. Na vás, učiteľoch je, aby 
lásku k materinskej reči, ktorú 
svojim žiakom vštepujete, ste 
starostlivo pestovali. Tí, ktorým 
je zachovanie slovenskosti kaž-
dodenným chlebíčkom, nech 
slúžia príkladom, lebo ich slová 
o potrebe zachovávať a rozvíjať 

slovenské tradície, reč a kultú-
ru, sú najdôležitejšie. Sme šťast-
ní, že zachovaním materinského 
jazyka zostanete tvorivými prí-
slušníkmi slovenského národa 
a ustojíte v končinách, kde ste 
rodnú reč uchovali takmer tri 
storočia. Dovidenia budúci rok!

Na návšteve 
u pána prezidenta

V poslednú májovú stredu naši 
žiaci z 5.A navštívili pána pre-
zidenta Andreja Kisku. Pri prí-

chode sme všetci 
prešli detektorom 
kovov, vo vstup-
nej hale na nás 
čakala milá pa-
ni sprievodkyňa, 
ktorá nás zavied-
la do veľkej sály. 
Tam sme sa stretli 
s pánom preziden-
tom, jeho úsmev 
nás všetkých oča-
ril. Bol sympa-
tický a milý, člo-
vek ako každý iný 
a predsa výnimoč-
ný. 

Odovzdali sme mu pozdravy 
z Modry vo forme darčekov. Mod-
ranské vínko od pána Jurana a pá-
na Michalku a keramiku maľovanú 
modranským motívom. Karolínka 
Juranová zaspievala krásnym hla-
som pieseň „Hore Modru.“ Po roz-
lúčke s pánom prezidentom sme 
prešli cez hlavné schodisko, zele-
ný salón, hnedý salón a zlatý salón 
do záhrad Grasalkovičovho palá-
ca. Naša veľká vďaka patrí pani 
Hudekovej, ktorá sprostredkovala 
túto milú a nezabudnuteľnú náv-

števu a spolu s ďalšími rodičmi 
dofinancovala sumu za autobus. 
Veľmi pekne ďakujeme všetkým 
sponzorom a veríme, že pre žia-
kov 5.A triedy zostane stretnutie 
s pánom prezidentom nezabudnu-
teľným zážitkom.

Športový deň 
ZŠ Vajanského 
už po druhýkrát

V tomto školskom roku sme 
2.ročník športového dňa zor-
ganizovali 22.júna. Hoci nám 
počasie príliš neprialo, pretože 
bolo pomerne chladno, ale na 
druhej strane, lepšie sa deťom 
súťažilo. Žiaci súťažili v druž-
stvách v dvoch kategóriách, 
chlapci vo futbale a dievčatá vo 
vybíjanej. Ostatné deti sa mohli 
zapojiť do ďalších zaujímavých 
disciplín, ktorými boli napr. ská-
kanie vo vreci, preťahovanie la-
nom, hod lietajúcim tanierom 
alebo ceruzková koncentrácia. 
Deti tieto atrakcie veľmi bavili 
a zo športových disciplín si nie-
ktorí chlapci a dievčatá odniesli 
domov pekné medaily a diplo-
my. Všetkým víťazom srdečne 
blahoželáme a už teraz sa tešíme 
na 3.ročník športového dňa ZŠ 
Vajanského!

Monika MATICSEKOVÁ, 
Lýdia MARKOVIČOVÁ 
a Beata RAMPÁKOVÁ, 

učiteľky ZŠ

Na fotografiách: Momentka zo 
športového dňa; Škola ZŠ Vajan-
ského poskytla učiteľom sloven-
ského jazyka v zahraničí náčuvy 
na vyučovacích hodinách na 1. 
stupni.
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Odvezte sa Malokarpatským expresom!
Bratislavský samosprávny kraj spoločne s autobusovým doprav-
com Slovak Lines aj tento rok spustili projekt jedinečného auto-
busového spojenia „Malokarpatský expres“ - turistickým auto-
busom do Malých Karpát a k Neziderskému jazeru. Jeho sezóna 
sa začala v polovici júna a pokračuje až do 16. septembra. 

„Malokarpatský expres ponúka 
obyvateľom kraja spoznať krá-
sy a zaujímavosti Malých Karpát 
ako aj burgenlandskej Pannónie 
a naopak obyvateľom Burgenlan-
du, turistom, a vďaka prípojom aj 
obyvateľom a turistom z Viedne, 
navštíviť Bratislavu a najzaují-
mavejšie ciele pod Malými Kar-
patmi,“ priblížil bratislavský žu-
pan Juraj Droba.
Malokarpatský expres premáva 
každú sobotu a nedeľu a počas 
štátnych sviatkov na trase Brati-
slava-častá, červený kameň cez 

Svätý Jur, Pezinok, Zochovu cha-
tu až po červený Kameň. Cestu-
júci si lístky môžu zakúpiť priamo 
u vodiča autobusu, pričom na tej-
to linke platí Bratislava Card City 
& Region, ktorá umožňuje cestu 
zdarma. Neplatia tu tarify Slovak 
Lines, ani BID. Pri kombinácii 
s prímestskými autobusmi, resp. 
vlakmi je potrebné si zakúpiť ces-
tovný lístok podľa prepravných 
taríf autobusových a železničných 
dopravcov. K autobusu určené-
mu pre prímestskú autobusovú 
dopravu patrí aj prívesný vozík, 

ktorý odvezie až 40 bicyklov. Ce-
lodenný lístok stojí 4 eurá, lístok 
na jednu jazdu 2,50 eura. Autobus 
je sprevádzaný turistickým sprie-
vodcom, ktorý podáva informácie 
o trase a miestach záujmu.

Viac info: https://sway.com/16sY-
U9VxvPwMeCvx?ref=Link ale-
bo u turistickej sprievodkyne: in-
fo@modratours.com, 0903/ 50 51 
52.

(red, bsk)

Podvodníci sa stále obohacujú na úkor seniorov!
V uplynulom období sa v okrese Pezinok vyskytol opäť prípad 
podvedeného a okradnutého seniora. Páchateľ v doobedných 
hodinách zazvonil na rodinnom dome vo Svätom Jure s tým, 
že prišiel odpisovať elektrinu. 87-ročná žena ho pustila k elek-
tromeru, páchateľ následne ženu zamestnal zapisovaním úda-
jov z merania každej zásuvky v dome a potom po odpútaní jej 
pozornosti odcudzil z jednej z izieb domu uschovanú finančnú 
hotovosť vo výške 1500 eur a nepozorovane odišiel. Polícia po 
páchateľovi intenzívne pátra. Vyšetrovateľ Policajného zboru 
v Pezinku začal trestné stíhanie za zločin krádeže. 

Taktiež sa v tomto období vy-
skytujú prípady trestnej činnos-
ti páchanej na senioroch, kedy 
sa skupiny neplnoletých dievčat 

pochádzajúcich z balkánskych 
štátov v nákupných centrách po-
stavia do tesnej blízkosti seniora 
pri nakupovaní a platení a odsle-

dujú PIN kód k platobnej karte 
počas platby za nákup. Násled-
ne vyhliadnutú osobu nasledujú 
až k vchodu do obydlia, prípadne 
k motorovému vozidlu, kde oso-
bu oslovia s prosbou o pomoc pri 
hľadaní adresy lekára alebo inej 
adresy, pričom prestrú mapu nad 
kabelkou, taškou, kde by sa mala 
nachádzať platobná karta a túto 
odcudzia. Potom vykonajú neo-
právnené transakcie alebo výbe-
ry z bankomatov. 
Polícia upozorňuje starších ob-
čanov na tieto prípady, ktoré sa 

stavajú opakovane. Páchatelia 
využívajú ochotu seniora pomá-
hať a komunikovať a využijúc 
aj ich dôveru nepozorovane od-
cudzia mnohokrát celoživotné 
úspory seniora. Oslovia senio-
ra na ulici alebo v ich príbytku. 
Preto je namieste zvýšená opatr-
nosť a ostražitosť pri komuniká-
cii s akoukoľvek cudzou osobou. 
V prípade akýchkoľvek podozre-
ní neváhajte kontaktovať políciu 
na bezplatnom telefónnom čísle 
158. Z. MIŠOVIČOVÁ,

OR PZ SR Pezinok

MŠ SNP ďakuje za krásny Deň detí
Medzinárodný deň detí sme 
v našej materskej škole oslávi-
li v spoločnosti kúzelníka Iva-
na, zabavili sme sa na skáka-
com hrade a pochutili sme si na 
zmrzline zo „Starých časov“, 

ktorú nám majitelia zaspon-
zorovali. Týmto by sme sa im 
v mene celej MŠ a rodičov na-
šich detí chceli poďakovať. 
Ďalej naša vďaka patrí pánovi 
Malinovskému, ktorý bol ochot-
ný vystaviť naše tablo predško-
lákov vo svojom obchode s kera-
mikou. Nakoľko boli deti fotené 
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v krojoch, celé tablo sme poňali 
v tomto keramikárskom duchu. 
Nemalo by sa zabúdať na dedič-
stvo našich otcov a starých otcov, 
ktorí urobili keramikou meno 
nielen našej Modre, ale aj Slo-
vensku v zahraničí. 
Nesmieme zabudnúť na našu pa-

ni riaditeľku Mgr. Beatku Koz-
monovú, ktorej patrí najväčšia 
vďaka. Zorganizovala počas ce-
lého roka veľa krásnych akcií, 
z ktorých si deti odniesli množ-
stvo pekných zážitkov. 

Marika ECKERT, 
za učiteľky z MŠ SNP
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Agáta Petrakovičová Šikulová 
o Modranskej stope Samuela Zocha
21. júla bola uvedená do života nová kniha Modranská stopa 
Samuela Zocha. Autorkou diela je historička Agáta Petrako-
vičová Šikulová. Samuel Zoch je významnou osobnosťou na-
šich dejín. Miestom uvedenia knihy bolo priestranstvo pred 
niekdajšou mestskou vilou a zároveň budovou huncokárskej 
školy vedľa Zochovej chaty, ktorá bola postavená v 30. ro-
koch 20. storočia Klubom čs. turistov. 

Samuel Zoch je auto-
rom textu Martinskej 
deklarácie. Pôsobil 
v Modre ako evanje-
lický farár, neskôr sa 
stal biskupom Západ-
ného dištriktu evanje-
lickej cirkvi a prvým 
bratislavským župa-
nom. Ako správca 
modranského sirotin-
ca sa postaral aj o vý-
chovu a vzdelanie 
básnika Jána Smre-
ka. „Kniha Modran-
ská stopa Samuela 
Zocha zachytáva pô-
sobenie Samuela Zo-
cha v Modre. Preve-
die vás obdobím od 

prevratu do medzivojnovej Mod-
ry. Všíma si aktivity Zocha ako 
evanjelického farára, pôsobenie 
a dopad jeho funkcie ako prvé-
ho bratislavského župana a funk-
cie biskupa v Modre. Zvlášť sa 
venuje spolkovému a spoločen-
skému životu v Modre cez osob-

nosť Samuela Zocha, 
všíma si jeho pôso-
benie v modranskom 
sirotinci, jeho aktivi-
ty v modranskej ke-
ramickej dielni a pri 
výstavbe známych le-

tovísk“, uviedla autorka Agáta 
Petrakovičová Šikulová. Knihu 
uviedli do života riaditeľ úradu 
Bratislavského kraja Marián Vis-
kupič, modranská evanjelická fa-
rárka Eva Oslíková a JUDr. Ján 
Juran z Ministerstva kultúry SR. 
Kniha bola „pokrstená“ modran-
ským cirkevným vínom z mod-
ranského maľovaného džbánu. 
Medzi desiatkami prítomných 
hostí bola aj Zuzana Šajgalíko-
vá z BSK, viacerí zástupcovia 
Zochovskej rodiny, evanjelickej 
cirkvi, turisti z Modry a Pezinka 
a široká verejnosť. Knihu vydala 
Modranská Beseda a jej vydanie 
finančne podporil Bratislavský 
samosprávny kraj. (jk)

Na fotografiách: Kni-
hu o S. Zochovi je mož-
né zakúpiť v Múzeu Ľ. 
Štúra v Modre a v pre-
dajni Slovenská ľudo-
vá majolika; Uvedenia 
knihy sa ujali riadi-
teľ úradu BSK Mari-
án Viskupič, autorka 
Agáta Petrakovičová 
Šikulová, evanjelická 
farárka Eva Oslíková 
a JUDr. Ján Juran.

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

Položili základný kameň novej rozhľadne 
Primátor Modry Juraj Petrakovič 26. júna popoludní spoloč-
ne s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom 
Drobom a primátorom Pezinka Oliverom Solgom slávnostne 
položili a poklepali základný kameň na mieste budúcej novej 
turistickej vyhliadkovej veže na vrchu Veľká homoľa. 

Stretnutia sa zúčastnili aj po-
slanci Mestského zastupiteľstva 
mesta Modry, členovia Mod-

ranského turistického spolku 
a autor myšlienky pôvodnej 
rozhľadne postavenej v roku 

2001, turista a dlho-
ročný značkár Mi-
lan Ružek. Podľa už 
podpísanej zmluvy 
so zhotoviteľom by 
mala byť stavba do-
končená do piatich 
mesiacov od odo-
vzdania staveniska, 
teda v októbri 2018. 
Zhotoviteľom novej 
veže je firma Zikku-
rat s.r.o., Brestovany. 
Celkovo bude nová 
rozhľadňa stáť 119 
673,80 €, pričom BSK prispe-
je sumou 58 640,16 € a mestá 
Modra a Pezinok ukroja zo svo-
jich rozpočtov rovnaký diel a to 
po 30 516,82 €. Návrh novej 
rozhľadne si môžete pozrieť tu: 
https://modra.sk/turisticka-roz-
hladna-velka-homola/d-5151.
 (jk)

Na fotografii: Základný kameň 
novej rozhľadne poklepali (zľa-
va) primátor Pezinka Oliver 
Solga, primátor Modry Juraj 
Perakovič a župan BSK Juraj 
Droba. V pozadí na foto turis-
ti Milan Ružek a Anton Machá-
ček; Pohľad na stavenisko.
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Petang nad Modrou
Na Farme pod Gaštankou sa usku-
točnil Ix. ročník petangového tur-
naja zdravotne a sociálne znevý-
hodnených prijímateľov sociálnej 
služby v pôsobnosti Bratislav-
ského, Trnavského a Košické-
ho samosprávneho kraja. Domov 
sociálnych služieb a zariadenie 
podporovaného bývania Mere-
ma organizuje tento turnaj v spo-
lupráci s klubom La Boule, ktorý 
má v Modre už desaťročnú tradí-
ciu. Ako jediný petangový klub 
na Slovensku registruje zdravotne 
znevýhodnených ľudí, čím otvára 
priestor pre sociálnu inklúziu. 
Turnaj slávnostne otvoril pod-
predseda BSK pre sociálnu ob-
lasť Mikuláš Krippel. V priebehu 
zápolenia nás prišiel povzbudiť 
primátor mesta Modry Juraj Pet-
rakovič a ceny víťazom odovzda-
la riaditeľka odboru sociálnych 
služieb BSK Michaela Šopová. 
Deviateho ročníka sa zúčastnilo 
95 nadšencov petangu. O prven-

stvo bojovalo 18 hracích tímov. 
Športovci napriek veľkej konku-
rencii a silnému slnečnému žia-
reniu hrali fair play a vydržali až 
do konca. Do semifinále sa pre-
bojovali 4 tímy, ktorých konečné 
poradie určilo finálové kolo nasle-
dovne: 1. miesto Báhonská strela 
z DSS Báhoň, 2. miesto Šarkani 
z DSS pre deti a dospelých Javo-
rinská Bratislava a dve 3. miesta 
pre tím Kaštieľ z DSS a ZPS Stu-
pava a tím Optimisti z DSS a ZPS 
Pezinok. Naša úprimná vďaka 
patrí Mestu Modra, Nadácii pre 
človeka v núdzi a prevenciu kri-
minality, Farme pod Gaštankou, 
spoločnosti Chipita Slovakia s.r.o, 
rozhodcovi Slovenskej federácie 
petanque Michalovi Dzúrikovi, 
zanieteným zamestnancom DSS 
a ZPB Merema a najmä všetkým 
zúčastneným tímom, bez ktorých 
by sa Petang nad Modrou nemo-
hol uskutočniť.

Milada BARČÍKOVÁ

Nová vlna iniciatívy s uzavretým 
grantovým programom

Malokarpatský región bude do kon-
ca roka prostredníctvom Nadácie Re-
via a aktivitami svojich občanov opäť 
o trochu výnimočnejší. 

Koncom júna zasadla odbor-
ná grantová komisia Nadácie 
Revia a spomedzi uchádza-
čov vybrala najlepšie projekty, 
ktoré podporí v rámci svojho 
Grantového programu. Trinásť 
občianskych združení, jed-
notlivcov, skupín občanov či 
iných subjektov pôsobiacich 

v našom okolí ukázalo svo-
ju kreatívnu iniciatívu a bude 
môcť do konca roka zrealizo-
vať svoje aktivity pre komuni-
tu. Toto grantové kolo podporí 
4000 eurami oblasť vzdeláva-
nia, životného prostredia, špor-
tu, kultúry a zachovanie hod-
nôt a tradícií. Investujeme do 

rôznych kútov regiónu ako na-
pr. do obnovy Centra pre de-
ti a mladých v Modre, ochot-
níckeho divadelného festivalu 
Kasiopea Fest 2018 v Budme-
riciach, občianskeho združe-
nia Cestou Necestou z Lim-
bachu a ich cestovateľského 
festivalu, projektu Štartér vo 
Svätom Juri a mnoho ďalších, 
ktoré rovnako obohacujú naše 
okolie. Všetky podporené pro-
jekty nájdete na našom webe 
www.revia.sk. V Nadácii Re-

via sme nadšení, že každé ko-
lo objavíme ďalších aktívnych 
ľudí s myšlienkami skvalitňu-
júcimi život pod Malými Kar-
patmi a vždy sa radi obrátime 
za úspechmi tých 951 projek-
tov, ktoré sme do dnešného 
dňa podporili. Sme vďační, že 
predstavujeme spojenie medzi 
ľuďmi, ktorí prinášajú inová-
cie a iniciatívu do komunity 
a ľuďmi, ktorí ich môžu pod-
poriť, či už finančne, alebo 
dobrovoľnícky. Neprestáva-
me hľadať jedných aj druhých 
a novými spoluprácami pri-
niesť rozvoj nám všetkým v re-
gióne. Lucia FINKOVÁ,

za Nadáciu Revia

Príďte na letný tvorivý 
jarmok s Meremou
V popoludňajších hodinách 29. augusta sa uskutoční na 
Štúrovej ulici v Modre prezentácia práce, fantázie a krea-
tivity zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí žijúcich 
v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného 
bývania Merema v Modre. Projekt Tvorivý jarmok s Me-
remou je realizovaný vďaka finančnej podpore Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky.

Motiváciou k vytvoreniu pro-
jektu je túžba umelecky nada-
ných zdravotne znevýhodne-
ných ľudí žijúcich v domove 
sociálnych služieb zviditeľniť 
sa a začleniť sa do spoločnos-
ti ľudí žijúcich v ich blízkom 
okolí, v Modre, Kráľovej, Du-
bovej a častej. Tvo-
rivý jarmok s Mere-
mou je prehliadkou 
hmotných a nehmot-
ných umeleckých 
artefaktov, prezen-
táciou toho, čo tí-
to ľudia dokážu a v 
čom sú excelentní. 
Projekt je situovaný 
do priestorov Sta-
rej radnice a chrá-
neného pracoviska 
Musique Club Gale-
rie, kde klienti Me-
remy odprezentujú 
svoje nadanie a kre-
ativitu vnesenú do 
hliny, drôtu, maliar-
skeho plátna, voňavé-

ho mydla a bylín. Svoj herecký 
talent predvedú v divadelnej 
hre More a do tajomstva svoj-
ho umenia zasvätia každého, 
kto prejaví záujem a príde sa 
nadýchať tvorivej atmosféry. 
Srdečne všetkých pozývame.

Milada BARČÍKOVÁ

TVORIVÝ JARMOK S MEREMOU

29. augusta 2018 v MODRE

Musique Club Galerie, Stará radnica
Štúrova ul. Modra

MÚZY zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí
Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného

bývania MEREMA v Modre 
prezentácia našej práce, fantázie a kreativity,  

kto sme a kam smerujeme... 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

Program podujatia:

• 13:00 Slávnostné otvorenie 
• 13:30 MORE - predstavenie divadla  Agapé

 Tvorivé dielne
 keramická, drotárska, výtvarná, výroba mydla, 
 košíkov z papiera, náramkov šťastia...

 Nová perspektíva
  prezentácia transformácie DSS a ZPB Merema

• 17:00 Stará jedáleň – koncert
• 18:00 Záver podujatia

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality
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Rozprávky otvorili cestu k prázdninám
Ôsmy ročník Rozprávkovej Modry priviedol do Modry Paťu Ja-
riabkovú aj uja Mrkvičku. Medzi predstaveniami čítali deťom roz-
právky v stane plnom perín. Tradičná koláčová zbierka priniesla 
financie na rozšírenie Modranského keramického betlehema.

Prázdniny sa začali. Rozpráv-
kovo, šiator plný periniek 
a rozprávok sme odložili, Pa-
ťa Jariabková a ujo Mrkvič-
ka dogúľali Guľka Bombuľka, 
flašinet stíchol, bábky sa chys-
tajú na ďalšie predstavenia. Po 

ôsmy raz deti a rodičia trávi-
li víkend pri jazierku na Roz-
právkovej Modre, v tvorivých 
dielňach, hrách, pri divadel-
ných predstaveniach. Darova-
né koláče a zmrzlina priniesli 
do zbierky na Modranský ke-

ramický betlehem viac ako 
500 eur, za čo všetkým darcom 
a podporovateľom zo srdca ďa-
kujeme.
Ján Zigo, predseda Modran-
skej Besedy za všetkých dob-
rovoľníkov a ich partnerov, 
ktorí podujatie organizujú, bi-
lancuje: „Najväčší záujem di-
vákov zo všetkých ôsmych 
ročníkov nám potvrdil, že Roz-
právková Modra má svoje sta-

bilné miesto v kalen-
dároch rodín z Modry 
a okolia. S príchodom 
pol tretej deti a rodi-
čia zaplnili parkovis-
ko pred domom kultú-
ry a oba dni s napätím 
sledovali rozprávko-
vé príbehy a užívali si 
atrakcie až do večera. 
Tešíme sa na stretnutie 
opäť o rok.“

Partneri Rozprávko-
vej Modry 2018
Projekt z verejných 
zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia. Podujatie 
finančne podporili Bratislav-
ský samosprávny kraj, Mesto 
Modra, OOCR Malé Karpaty. 
Partneri podujatia sú Kultúr-
ne centrum Modra, Občianske 
združenie Ľusk, Média Mod-
ra, Televízia Pezinok, WellGi-
ving, Biolka, Pekáreň Harmó-
nia, Mlsná Ema, portál Sdeťmi.
com, OZ PermaVia, Park hra-
nia a oddychu, Domov použi-
tých kníh a 40. Skautský zbor 
Fénix. (mb)

Slávnosť hliny - Keramická Modra
Témou jubilejného 10. ročníka Slávnosti hli-
ny - Keramickej Modry sú prejavy ľudovej 
zbožnosti v keramickom dekore. Koná sa na 
tradičných miestach - v Slovenskom národ-
nom múzeu - Múzeu slovenskej keramickej 
plastiky a na Súkeníckej ulici na prelome au-
gusta a septembra.

Začíname 30. augusta o 17 hod. 
otvorením sprievodných vý-
stav, v piatok predpoludním 
bude odborný seminár, poobe-
de a v sobotu počas celého dňa 
hrnčiarsky jarmok, kultúrny 
program, tvorivé dielne, v so-
botu podvečer alegorický sprie-
vod.
Medzinárodný odborný semi-
nár s témou Prejavy ľudovej 
zbožnosti v keramickom deko-
re je počas celého piatka 31. 8. 
2018 v keramickom domčeku. 
Okrem odborných prednášok 
budeme spomínať aj na pred-
chádzajúce ročníky. Slávnosť 

hliny - Keramická 
Modra má každý rok 
množstvo sprievod-
ných podujatí, v tom-
to roku Vás okrem 
iných pozývame do 
nemeckého evanje-
lického kostola na 
výstavu modran-
ských, ale aj iných 
výtvarníkov.
Podujatie organizu-
je Modranská Bese-
da spolu s mestom 
Modra, Slovenskou 
ľudovou majolikou, 
Slovenským národ-

ným múzeom - Múzeom Ľudo-
víta Štúra a Múzeom sloven-
skej keramickej plastiky a s 
Cechom Kachliarov a Kultúr-
nym centrom Modra. Z verej-
ných zdrojov projekt podpo-
ril Fond na podporu umenia. 
Projekt sa realizuje s finanč-

nou podporou Bratislavského 
samosprávneho kraja a mes-
ta Modry. Destinačný partner 
OOCR Malé Karpaty a KOCR 
Turizmus regiónu Bratislava. 
Podujatie je realizované s fi-
nančnou podporou Minister-
stva dopravy a výstavby. 
Viac informácií nájdete na we-
be a facebooku Modranskej Be-
sedy. (mb)
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OPTIGEMINI

Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 55 80

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy na všetko tovar
Využite kvalitné služby za nízke ceny!

PONDELOK až PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 do 18.00
SOBOTA 
9.00 - 12.00

OPTIKA                
HODINKY                  

0903 736 626
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Ľudia z Modry 2
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Fotoseriál vznikol v spolupráci s talentovanou Modrankou Ninou 
Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modranom. Ďakujeme responden-
tom, ktorí sa do projektu zapojili.

Novinárka Karolína Klinková (22)
čerstvá absolventka žurnalistiky na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Už počas školy písala o zahra-
nično-politických témach pre denník SME. 
Stážovala v redakcii týždenníka srbských 
Slovákov vo Vojvodine. Aktuálne nastupu-
je do internetovej televízie DVTV v Prahe. 
Tento prvý publicistický videokanál v če-
chách preslávili svojimi rozhovormi mode-
rátori Martin Veselovský, Daniela Drtinová 
a Emma Smetana. „Veľmi sa z novej práce 
teším. Budem súčasťou tímu, ktorý moderá-
torom robí rešerše a prípravu k témam.”
Z Karolíninho detského koníčka sa stala 
práca. „Stále som si niečo písala, väčši-
nou to boli zle napísané poviedky,“ smeje 
sa pri spomienkach. Prirodzene si vybrala 
štúdium žurnalistiky, aby už ako 19 ročná 
zistila, že byť novinárkou je tvrdý chlebík. 
„Písanie článku je paradoxne tá posledná 
a najľahšia vec. Oveľa ťažšia je príprava - 
premyslenie a naštudovanie témy, zber fak-
tov a dát, stretnutia so zdrojmi.“ 
Zobrala nás na miesto s najkrajším výhľa-
dom na Modru. „Keď vyjdem na vodáreň 
a pozerám sa na mesto, hreje ma pri srd-
ci. Prídem sem, posedím si, porozmýšľam 
o živote...“ Karolína je patriotka. Aj keď ide 
na dlhšie preč, domov sa veľmi rada vracia. 
„Žije sa mi tu výborne. Mesto sa dramaticky 
nemení a to sa mi páči.“ 

Lezec Peter Walter (59)
Venuje sa modranským športovcom a tu-
ristom už 35 rokov. Vedie občianske zdru-
ženie Malé Karpaty Športový Klub, za-

merané na lezenie a turistiku. Lezú v ňom 
deti od 5 rokov a dospelí aj do 50 rokov. 
Každý utorok a štvrtok nadšenci tohto 
športu trénujú na lezeckej stene v priesto-
roch telocvične Gymnázia Karola Štúra 
v Modre. Chodia liezť aj na skaly v okolí 
Modry, po celom Slovensku i svete. Majú 
medaily z dedinských pretekov aj z maj-
strovstiev sveta. 
Peter pracuje vo výškach. „Maľujem stre-
chy na kostoloch, stožiare, orezávam stro-
my, montujem solárne panely, robím všet-
ko, čo si viete predstaviť vo výškach. Začal 
som liezť už ako dieťa, po modranských 
hradbách,“ spomína s úsmevom. Najvyš-
ší vrch (okrem vedenia klubu v Modre), 
ktorý sa mu podarilo „zdolať“, bola Be-
lucha. Je to najvyššia hora pohoria Altaj 

v západnej Sibíri, neďaleko ruských hra-
níc s Kazachstanom, Mongolskom a čí-
nou.
Lezenie si vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu 
a čistú hlavu. „Vo výške je človek sám, musí 
sa spoľahnúť sám na seba. Vrchol je jedna 
vec, ale najdôležitejšie je zísť dolu. Nieke-
dy je to ťažšie ako výstup.“ V okolí Modry, 
na rozlohe asi 25 km2, je viac ako desiatka 
skalných oblastí, kde sa dá liezť. My sme fo-
tili na jednej z nich - Medvedej skale. Pek-
ný zážitok podľa Petra Waltera ponúkajú aj 
Traja Jazdci, čertove zuby pod vrcholom 
Kukla, alebo Skalné mesto. A Petrov vzťah 
k Modre? „Som ako poštový holub - vždy 
sa sem vrátim. Mám rád túto časť Karpát 
a sveta. Modra je jedno z najkrajších mes-
tečiek, ktoré som doposiaľ vo svete videl“.

Žiačka ZŠ Vajanského 
Ema Tóthová (13)

Vo fotoseriáli „Ľudia z Modry“ píšeme 
o Modranoch, ale pri Emke sme urobili vý-
nimku. Hoci nie je rodená Modranka a žije vo 
Vinosadoch, predsa len je naša! Naša najpo-
pulárnejšia športovkyňa a najlepšia futbalistka 
mesta Modry za rok 2017 v kategórii Mládež-
nícky športovec. 
Ema hrá za FC Slovan Modra. Je to najstarší 
športový klub v Modre. Málokto vie, že prvý 
futbalový oddiel vznikol ešte v roku 1926 
a hrávali v ňom študenti vinárskej školy a uči-
teľského ústavu. Emkino družstvo vyhralo 
aktuálnu sezónu v kategórii U13 Mladší žia-
ci vidiek. „Chcela by som sa dostať do žen-
skej futbalovej reprezentácie a hrať za nejaký 
špičkový tím,“ hovorí o svojich túžbach. „Tri-
krát do týždňa trénujem a každý víkend niekde 
hrám.“ Zaujímavosťou je, že Ema má sestru 
- dvojča, ktorá hrá v tom istom klube a k fut-
balu obe priviedla najstaršia sestra. Telesná 
výchova patrí spolu s matematikou a fyzikou 
k Emkiným najobľúbenejším predmetom na 
ZŠ Vajanského. Veľmi ju baví Geochaching. 
Modru a okolie spoznáva pri hľadaní „pokla-
dov,“ ktoré sú ukryté v skrýšach alebo keš-
kách. „Na základe indícií sme našli kešky na 
Štúrovej lavičke, pri ZUŠ-ke aj nemeckom 
evanjelickom kostole alebo pri cintoríne a ve-
ľa ich je aj v modranských lesoch.“ 

Výtvarník a pedagóg Pavol 
Šima-Juriček (60)

Učí na Strednej odbornej škole pedagogickej 
v Modre výtvarnú výchovu s metodikou, de-
jiny umenia, výtvarné techniky, výtvarnú tvo-
rivosť. Sám tvorí postmodernistické obrazy 
rôznymi technikami: grafika, kresba, akryl, 
olej, akvarel. „Vzadu mám dielničku, kde ro-
bím drevené veci a hore na poschodí zas ilu-
strácie v menšom ateliéri. Keď maľujem s far-
bami, tak v škole, v kabinete. Rád chodím do 
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plenéru, urobím si skice a potom 
to v ateliéri dotvorím vo veľkom.“
Pavol svoje diela vystavuje a pre-
dáva v domácej galérii. Pri tvor-
be ho často osloví niečo, čo si 
iný nevšimne. Je presvedčený, 
že každý umelec sa od niekoho 
učil. „Obdivujem tvorbu Vincen-
ta Van Gogha, Picassa a z domá-
cich je to Miloš Alexander Bazov-
ský. Mám rád grafiky Pezinčana 
Igora Piačku, diela modranskej 
rodáčky Viery Krajcovej ale aj 
svojho pedagóga z Vysokej školy, 

u ktorého som robil diplomovku - 
Ľudovít Hološka je špičkový slo-
venský maliar.“
Pavol Šima-Juriček pochádza 
z Bardejova. Pred 33 rokmi pri-
jal ponuku učiť na 
tunajšej pedagogickej 
škole a už tu zostal. 
„Modra je domov, 
veľmi dobre sa nám 
tu žije. Neviem či by 
sme našli malé mesto 
na Slovensku s takým 
výtvarným potenciá-
lom. Na to, koľko tu 
máme profesionál-
nych aj amatérskych 
umelcov, nemáme kde 
vystavovať, ale verím, 
že sa to zmení,“ hovo-
rí s nádejou.

Keramikárka 
Hana Riganová 
Slaboňová (42)

Keramika bola vždy jej veľký 
koníček. Nadšená tvorbou Jozefa 
Franka - majstra ľudovej umelec-
kej výroby a akademického so-
chára Mariána Polonského, za-

čala študovať odbor Keramika na 
umeleckej priemyslovke v Bra-
tislave. „Každý umelec má svoj 
rukopis, svoj štýl, ktorý prenáša 
do hliny. Baví ma tvoriť pre kon-
krétneho človeka, do presne urče-
ného priestoru. Najradšej robím 
nástenné mozaiky, plastiky do in-
teriérov a sochy do záhrad,“ ho-
vorí Hanka o svojej práci.
Niekto sa špecializuje na úžitko-
vú, iný na figurálnu keramiku. 
Veľa majstrov sa venuje tradičnej 
ľudovej majolike, točeniu na kru-

hu, prípadne ich oslo-
vila dekoratívna tvor-
ba. Hanka si podľa 
vlastných slov vyskú-
šala všetko. „Trhové 
veci - hrnčeky, sviet-
niky, aroma lampy 
a iné drobnosti robím 
- dá sa povedať kvôli 
živobytiu. Väčšie die-
la na objednávku sú 
srdcovka. Sochy, mo-
zaiky, robila som aj 
dvojmetrové keramic-
ké fontány,“ spomína 
s nadšením.
Keramika je ché-
mia aj fyzika záro-
veň. Každá glazúra 

obsahuje oxidy kovov, inak vy-
zerá v prášku a inak po výpale. 
Pri konštrukcii väčších diel musí 
človek poznať materiál aj techni-
ku jeho spracovania. „Keď vidím 

svoju inštaláciu a páči sa ľuďom 
- hreje to pri srdci.“ Tento pocit 
ju ovládne, aj keď sa spýtame na 
vzťah k rodnému mestu. „Zbož-
ňujem Modru! Rada sa prejdem 
lipovou alejou na Dolnej ulici, 
hlavne na jeseň, keď padá zlatisté 
lístie.“ Zuzana TICHÁ

Otvorené viechy
Milovníci vína si môžu každý týždeň vybrať zo 40 vinárstiev 
a v rámci projektu Otvorené viechy ochutnať tekuté poklady 
malokarpatských vinárov. Cez víkend alebo štátny sviatok ich 
za vínom odvezie Malokarpatský expres.

Projekt Otvorené viechy je jedi-
nečnou príležitosťou pre priame 
spojenie výrobcov vín a ich kon-
zumentov. Vinári svojim hos-
ťom pri ochutnávkach rozprá-
vajú o jednotlivých odrodách, 
spracovaní hrozna a výrobe vína 
v priestoroch svojich vinárstiev. 
„Možnosť hovoriť o víne, ktoré 
práve pijem s človekom, ktorý toto 
víno vyrobil dáva konzumácii úpl-
ne iný rozmer,” opisuje atmosféru 
riaditeľka oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malé Karpaty 
Elena Palčáková. „Cieľom pro-
jektu je podporiť malokarpatských 
vinárov, zosobniť ich vína, aby si 
k nim ľudia našli cestu. Vytvorili si 
k vinárom osobný vzťah a kupova-
li si vína s vedomím, aký príbeh za 
ich výrobou je.” 
Predaj produkcie vína súkrom-
ných osôb, tzv. výčap pod vie-
chou, bol už súčasťou rímskeho 
vinohradníctva a vinárstva. Naj-
staršia písomná zmienka o výča-
pe vína pochádza z roku 45 pred 
Kristom od spisovateľa Publicia 
Lochia Syra. Právo výčapu bolo 
v Uhorsku kráľovským právom, 
ale vďaka privilégiu Ondreja III. 
prešlo v roku 1291 na mesto a je-
ho obyvateľov. Pôvodne mešťania 
v slobodných kráľovských mes-
tách čapovali víno bez akýchkoľ-
vek obmedzení priamo vo svojich 
domoch. Tak to bolo ešte začiat-
kom 14. storočia, ale neskôr na-
stali postupné zmeny s jednodu-
chým cieľom: získať viac peňazí 
do mestskej pokladnice. Z roku 
1497 pochádza najstarší štatút, 
ktorý upravoval voľný predaj ví-
na. V roku 1888 vydal Uhorský 
štát zákon, podľa ktorého mal len 
on právo rozhodovať o povolení 
výčapu všetkých liehovín, čo sa 
týkalo aj vinohradníkov a preda-
ja vína pod viechou. V roku 2014 
na tradíciu starých viech ako prví 
nadviazali pezinskí vinohradní-
ci a vinári v spolupráci s Malo-
karpatským múzeom v Pezinku. 
Neskôr sa pridali vinári z Rače, 
Svätého Jura, Limbachu, Šenkvíc, 
Vinosád, Modry a Dolian. Cieľom 

projektu je zatraktívniť turistickú 
ponuku malokarpatského regió-
nu a poskytnúť domácim obyva-
teľom a návštevníkom priestor na 
posedenie priamo u vinára. 
Na cestách vás pohodlne odve-
zie turistický autobus. „Celoden-
ný lístok na Malokarpatský expres 
stojí 4 eurá a môžete si ho kúpiť 
priamo v autobuse,” hovorí Ele-
na Palčáková. Tohtoročnou no-
vinkou je cestovanie s bicyklom.  
„Záujemcovia sa môžu odviesť do 
Neusiedla a bicyklovať sa okolo 
jazera, alebo vyskúšať horský te-
rén v Modre - Harmónii, navští-
viť hrad Červený kameň, alebo sa 
prejsť po vinohradníckom mesteč-
ku Svätý Jur.” Cestovný poriadok 
a podrobnejšie informácie o Ma-
lokarpatskom exprese nájdete na 
https://malekarpaty.travel/sk/
Malokarpatská vinohradnícka ob-
lasť je najrozsiahlejšou a súčas-
ne najvýznamnejšou vinárskou 
oblasťou na Slovensku. Tvorí ju 
dvanás vinohradníckych rajónov 
so stodvadsiatimi katastrami vino-
hradníckych obcí siahajúcich od 
Bratislavy cez Pezinok, Orešany 
až po Vrbové. Typické odrody pre 
malokarpatskú vinohradnícku ob-
lasť sú Rizling vlašský, Veltlínske 
zelené, Silván zelený, Rulandské 
biele, Dievčie hrozno, Frankovka 
modrá, Modrý portugal a Sväto-
vavrinecké. V posledných rokoch 
sem prenikli aj moderné odro-
dy na výrobu kvalitných bielych 
vín - Chardonnay, Devín, Muškát 
moravský, Aurélius. Väčší záu-
jem o moderné červené vína urči-
te podporujú výsadby Alibernetu, 
Neronetu, tiež Cabernetu Sauvig-
non, či slovenského novošľach-
tenca Dunaj. 
Kalendár Otvorených viech náj-
dete na www.otvorene-viechy.sk. 
Tento projekt je realizovaný s fi-
nančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, Bratislavského samo-
správneho kraja a krajskej organi-
zácie cestovného ruchu Turizmus 
regiónu Bratislava. 

Zuzana TICHÁ, red., krátené
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Vinári a letná nálada v našom chotári...
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Tichá spomienka
Dňa 4. 8. 2018 uplynie 30 rokov, čo nás navždy 
opustil otec, svokor, dedko, pradedko Jozef Kern. 
Ďakujeme za tichú spomienku, ktorú mu venujete 
spolu s nami. Syn Dušan Kern s rodinou.

Spomienka
Slza v oku, v srdci veľký žiaľ, čo najdrahšie nám 
bolo, krutý osud vzal. Veľký bôľ a tak trochu pocit 
zrady, ostal v srdciach tých, čo Ťa mali radi. Nedá 
sa zabudnúť, no ešte ťažšie žiť s vedomím, že tu 
s nami naša drahá už nemôžeš byť. Nikdy na Teba 
nezabudneme. Dňa 29. 6. 2018 nás navždy opustila naša drahá ma-
mička, babička, prababička, sestra a svokra pani Žofia Karbulová. 
So smútkom v srdci, láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. Kto 
ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Spomíname
Dňa 7. 7. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, babka, prababka a sestra Má-
ria Kintlerová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou v srdci spomínajú deti s rodi-
nami a sestra s rodinou.

Tichá spomienka
Dňa 23. júla sme si pripomenuli neuveriteľných 25 ro-
kov, čo od nás navždy odišiel náš otec Milan čukan. 
S láskou, vďakou a stále s hlbokým žiaľom spomínajú 
deti Marta, Darina, Igor a Milan s rodinami. Za tichú 
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.

Spomíname
Už sedem bolestných i ťažkých rokov uplynulo od 
nečakanej chvíle, keď očká svoje modré navždy pri-
vrela. Naša drahá, nami milovaná manželka, mama, 
sestra a babka Malvínka Mária Kľúčiková. „Ó Bože, 
niet jej. Vraví sa, že každý siedmy rok sa v tele člo-

veka mení krv, vskutku však prežíva ten silnejší, čo príde prv... čo už 
len jedinec na tomto svete zmôže, keď ani vrchnosť časom nepomô-
že... Chýbaš nám preveľmi, či už v dňoch slnečných, za vetra, za daž-
ďa alebo v polotme, žiaľ nevídať Ťa už v šate bielom ani v polosne... 
Malvínka, náš rodinný drahokam, buď šťastná všade tam, v priestore 
Božej vôle. Tam, kde voniaš s blízkymi nádherným Nebeským záhra-
dám...“ Manžel Milan s rodinou

Nezabudneme
Dňa 13. 7. 2018 uplynuli tri roky od smrti nášho 
manžela, otca, syna a brata Miroslava Dubana. Od-
počívaj v pokoji. Smútiaca rodina.

Spomienka
Náš drahý otecko, mali sme Ťa radi, a Ty si mal rád 
nás. Kto poznal nášho otecka Jozefa Závodského, 
nech mu venuje svoju spomienku. Opustil nás 12. 
augusta 1992. S láskou a úctou na svojho otca spo-
mínajú už len tri dcéry Brigita, Marta a Elka.

Na základe zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ako vydavateľ periodickej tlače 
nezodpovedáme za pravdivosť informácií v inzercii, informácie uvedené v inzercii sú zverejnené na základe objednávky inzercie v nezmenenej podobe, údaje z nej nie sú evi-
dované, archivované a následne po zverejnení likvidované. Ako vydavateľ plníme povinnosti nám vyplývajúce z tlačového zákona a zo zmluvného vzťahu medzi vydavateľ-
stvom a objednávateľom inzercie. V prípade, ak niektoré osoby sa cítia byť dotknuté na svojich právach, nech nás kontaktujú na e-mailovej adrese: konatel@mediamodra.sk.

Spoločenská kronika 
a ochrana osobných údajov

Milí čitatelia Modranských 
zvestí. Strana číslo 15 zvyk-
la byť po dlhé roky miestom, 
kde ste nachádzali rubriku 
s názvom Spoločenská kroni-
ka. Z nej ste sa dozvedali in-
formácie o spoluobčanoch 
a známych, o narodeniach, ju-
bileách, zosnulých aj zosobá-
šených. Kronika bola zosta-
vovaná na základe údajov od 
kolegov z Mestského úradu 
v Modre. Spoločenskú kroniku 
od vydania 6/2018 v MZ ne-
nájdete. V súvislosti s novými 

pravidlami spracúvania osob-
ných údajov (GDPR), nie je 
možné takéto údaje zverejňo-
vať a rubriku pripravovať.
Ďakujeme vám za porozu-
menie. V prípade doplňujú-
cich otázok nás kontaktujte na 
zvesti@mediamodra.sk alebo 
telefonicky na t.č.: 0911 999 
784, prípadne priamo na Evi-
dencii obyvateľstva Msú, t. č.: 
033 6908 327.

Jana KUCHTOVÁ, Média 
Modra, s.r.o - vydavateľ 

Modranských zvestí

Riadková inzercia
 z Kúpim 3-izbový byt v Mod-

re. Cena dohodou.
Kontakt: 0910 211 640

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

Tel.: 0918 250 910 
 z Kúpim vinohrad - záhradu 

200 - 300m2 v lokalite Modra 
Plázle, m2 cca za 10 eur.
Ponúknite na č. t. 0950 834 355

 z Kto kúpi oplotený vinohrad 

nad Modrou s krásnym výhľa-
dom? Trojpodlažná chatka. Za-
stavaná plocha 22 m2. Ovocné 
stromy, záhrada, kvety a kríky. 
Cena: 35 000 eur. 

Tel.: 0917 798 206
 z Kúpim garáž alebo malý po-

zemok vhodný na garáž v Mod-
re. Tel.: 0905 696 787

 z Kúpim vinohrad aj neobrá-
baný do 20 árova vínnu pivnicu 
v Modre.

Tel.: 0905 696 787
 z Kúpim v Modre garáž.

Tel.: 0905 491 430

Darovali krv 21. júla
Modranskí kynológovia z KK 
Jána Stolárika opäť spoloč-
ne s ďalšími obyvateľmi Mod-
ry a okolia darovali krv. Júlový 
odber tejto vzácnej tekutiny sa 
uskutočnil ako zvyčajne v Kul-
túrnom dome Ľ. Štúra. Kyno-
lógovia bývajú najpočetnejšou 
skupinkou darcov, ktorí nevyne-
chajú ani jeden z odberov a vždy 
využijú príležitosť pomôcť pri 
záchrane zdravia a života. V me-
ne miestnej pobočky Slovenské-
ho červeného kríža patrí každé-
mu bezpríspevkovému darcovi 

srdečná vďaka. Ďakujeme za po-
moc aj sponzorom vinárom J. 
Rychelovi a M. Dudovi a mestu 
Modre. (red)
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Príbehy z modranskej histórie 2
Pokračujte spolu s nami na objavnej ceste za modranskou históriou. Možno sa 
niečo nové o svojom meste dozviete v našom letnom seriáli.

Evanjelický sirotinec
Modranské domy sú plné príbehov, spája-
jú sa s miestom, kde boli postavené a najmä 
s ľuďmi, ktorí v nich žili. Medzi takéto stav-
by patrí aj budova evanjelického sirotinca 
stojaca na Vajanského ulici. Modranský si-
rotinec bol prvým slovenským sirotincom 
v Uhorsku, začal písať svoju históriu vďaka 
Pavlovi Zochovi. Prvé siroty prichýlila v ro-
ku 1905 s podporou slovenskej evanjelickej 
cirkvi vdova Mária Hýllová v súkromnom 
dome na Dolnej ulici. Jej dom bol plný detí, 

preto sa malí bezdomovci museli presťaho-
vať do priestrannejšieho domu na Moyze-
sovej ulici. 
S novými deťmi rástli aj nároky na priestor, 
domov sirotám definitívne zabezpečila cir-
kev a farár Samuel Zoch v roku 1913, kedy 
otvorili pre deti novú priestrannú poscho-
dovú budovu. Sirotinec projektoval známy 
slovenský architekt Dušan Samo Jurko-
vič, priateľ farára Zocha. Stavali ho všetci 
modranskí remeselníci. Spoločne vytvori-
li priestor so spálňami aj zázemím pre za-

mestnancov ústavu. Deti v sirotinci sa uči-
li v evanjelickej škole a vo voľnom čase 
pomáhali okolo sirotincového hospodár-
stva. Počas prázdnin navštevovali chlap-
ci a dievčatá príbuzných, alebo brigádova-
li v evanjelických rodinách. V sirotinci žila 
silná komunita malých bezdomovcov a za-
mestnancov, ktorí spolu nažívali ako rodi-
na. Prežili veselé aj smutné časy, roky kríz 
aj vojnové roky. Napriek nedostatku de-
ti v sirotinci nikdy nestrádali, vždy sa na-
šli dobrodinci, ktorí sirotám pomohli. Tak 
tomu bolo aj počas druhej svetovej vojny, 
keď našli v ústave útočisko aj židovské deti. 
Evanjelický farár Július Dérer, aby deti za-
chránil pred gestapom, chlapcov a dievčatá 
prekrstil a premenoval. Vďaka nemu a kap-
lánovi Gábrišovi prežilo v sirotinci takmer 
30 židovských detí. Za záchranu detí bolo 
obom in memoriam udelené najvyššie vy-
znamenanie štátu Izrael Yad Vascem. Príbeh 
sirotinca a jeho detí sa prestal písať po ro-
ku 1948, kedy prevzal starostlivosť o siro-
ty štát. Deti z modranského sirotinca boli 
prevezené do Starej Turej a do sirotinco-
vej budovy bol načas presídlený Generálny 
biskupský úrad. Každý z nás si nesie svoj 
životný príbeh, ten sirotincový je jedným 
z tých najsilnejších. 

„Pri obrázku“
Sú miesta, ktoré svojou atmosférou navo-
dzujú zvláštne pocity. Takúto náladu vy-
žarovalo aj miesto v modranských horách, 
v časti Harmónia, prezývané „Pri obráz-
ku“. Modranské hory mali vždy výnimoč-
né a pekné mená, vyjadrovali konkrétne 
miesto, boli výplodom obrazotvornosti, ale-
bo si ich ľudia prispôsobili podľa starých 
názvov predkov. Takýmto miestom bola aj 
časť lesa s visiacim mariánskym obrazom na 
strome. Trafiť k obrázku bolo jednoduché, 
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viedol k nemu udržiavaný lesný chodník. 
Miesto malo duchovný rozmer, slúžilo ako 
akási modlitebňa v prírode. Zasvätené bo-
lo Panne Márii, ktorú mali veriaci vo veľkej 
úcte. Mariánsky kult sa na území Slovenska 
prehĺbil už v období tatárskeho vpádu a zin-
tenzívnil v čase tureckej invázie. Ľudia ve-
rili, že Mária zachráni krajinu pred nebezpe-
čenstvom. úcta k Panne Márii nadobudla až 
taký rozmer, že koncom 17. storočia v Hor-
nom Uhorsku nebolo katolíckej rodiny, kto-
rá by nevlastnila ochranný reliéf s vyobra-
zením Panny Márie. Táto úcta sa odrazila aj 
vo verejnom priestore, Panne Márii boli za-
svätené kostoly, kaplnky, božie muky, sošky 
a obrazy. Stavby podávali svedectvo o ná-
boženskej úcte miestnych obyvateľov, ale aj 
o zručnosti tvorcov. Aj Modrania vytvorili 
mariánske miesto ako výraz úcty a zbož-
nosti so zámerom, aby sa výletníci a turisti 

pristavili na krátku modlitbu. Obrázok Pan-
ny Márie s malým Ježiškom bol umiestnený 
v hlbokom, vyrezávanom drevenom ráme, 
tvoriacom malý oltárik. Maľba bola vyhoto-
vená v secesnom duchu, preto možno pred-
pokladať, že bola osadená niekedy v druhej 
polovici 19. storočia, v období správy les-
ného radcu Alexandra Filípka. Aby sa mohli 
pocestní vrúcnejšie modliť, pred obrázkom 
stálo kľakadlo. Výletníci a rekreanti býva-
júci vo vilách letoviska často navštevovali 
obrázok Panny Márie. Bol totiž opradený 
povesťami o zázrakoch, ktoré sa po návšte-
ve miesta udiali. Mária údajne vedela vy-
počuť chorých, zaľúbených aj chudobných, 
horšie to bolo so stratenými alebo neveriaci-
mi, pretože miesto malo aj ďalšiu vlastnosť. 
Tak ako vyžarovalo duchovnú silu, bolo aj 
miestom kde sa diali čudné veci. Mnohých 
výletníkov aj domácich tu “povodilo“, stra-
tili sa v lese a blúdili ním celé hodiny. Stá-
valo sa to aj ľuďom, ktorí hory poznali veľ-
mi dobre. Zablúdenci bývali potom šťastní, 
keď sa vymotali z hôr. Mnohí zostali takí 
preľaknutí, že sa miestu začali navždy vy-
hýbať. Modranské hory sú tajomné, tmavé 
a plné zaujímavých príbehov, ktoré je lepšie 
milovníkom hôr nerozprávať.

Kino Svetlo
Malé nenápadné dvere oproti budove pošty 
málokomu pripomenú zašlú slávu niekdaj-
šieho modranského kina s výstižným ná-
zvom Svetlo. Modranský „bioskop“ vlastnil 
Otto Krása a predstavoval jedno z najluxus-
nejších verejných miest. Povolenie na pre-
mietanie získal majiteľ už v roku 1907, teda 
ešte v ére začiatkov nemého filmu. Keďže 
národná kinematografia v tom čase nee-
xistovala, bioskopy si zapožičiavali najmä 
filmy americkej a európskej proveniencie. 
V programe modranského bioskopu prevlá-

dali najmä komédie, zaľúbené a dobrodruž-
né filmy. Modrania mali najradšej Chapli-
na a Friga. V ére nemého filmu atmosféru 
filmu dopĺňal zvuk gramofónu alebo klaví-
ra, v medzivojnovom období túto profesiu 
vykonávala dcéra správcu kina, učiteľky 
dievčenskej školy a Pezinčan, neskôr zná-
my hudobný skladateľ, Eugen Suchoň. Ki-
no malo 167 plyšom potiahnutých sedadiel, 
išlo o najluxusnejší podnik v meste. Správ-
ca sa tejto povesti nebránil, naopak, počas 
prestávok striekal vydýchaný vzduch vôňou 
z flakónu a predával divákom vlastné mali-
novky. Majiteľom licencie kina Otta Krásu 
boli v roku 1928 miestne spolky - Občian-
ska beseda a Sokol. Okresný úrad v Mod-
re nariadil kinu povinných 6 predstavení na 
dobročinné ciele s presne stanovenými dňa-
mi premietania aj adresátmi, kam sa zasielal 
výťažok. Počas vinohradníckych robôt bý-
valo kino prázdne, to bol tiež dôvod, pre-
čo majiteľ žiadal pravidelne mestskú radu 
o zníženie poplatku za premietanie. V tri-
dsiatych rokoch klavír postupne nahradili 
zvukové filmy. Prvým odpremietaným zvu-
kovým filmom v Modre bol film On a jeho 
sestra v hlavnej úlohe s Vlastom Burianom. 
Špecialitou Modranov bolo počúvanie fil-
mov pred kinom, to však správca kina ne-
mal rád a „načúvačov“ pravidelne odháňal. 
Trvalo pomerne dlho, kým sa Modrania na-
učili chodiť do kina. Zuzana TICHÁ

v spolupráci so SNM -
Múzeom Ľ. Štúra

Fotografia na str. 16 hore: Týmto premie-
tacím strojom sa premietali bezzvukové fil-
my do roku 1932 v prvom modranskom kine, 
ktorého majiteľom bol pán Otto Krása.
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Dychová hudba zo Záhoria
V rámci kultúrneho leta neza-
búdame ani na našich seniorov. 
V auguste sme pripravili vystú-
penie vynikajúcej dychovej hud-
by Záhorienka, ktorá nedávno 
oslávila svoje 30. výročie za-
loženia. Repertoár Záhorien-
ky je pomerne pestrý a bohatý. 
Chlapci a dievčatá hrajú takmer 

všetko, čo sa im páči. Prevaž-
ne skladby zo Záhoria, blízkej 
Moravy, ale nechýba ani česká 
klasika, slovenské hity a radi si 
odskočia aj do iného repertoáru. 
K úspechom Záhorienky patrí 
niekoľkoročná spolupráca s krá-
ľom českej dychovky Josefom 
Zímom ako i spoločné koncerty 

s brnianskou Moravěnkou. Pev-
ne veríme, že aj vám prinesie 
Záhorienka dobrú pohodu, po-
bavenie a potešenie v horúcich 
augustových dňoch. 
Koncert sa uskutoční v nedeľu 
12. augusta o 18.00 hod v par-
ku pri jazierku za Kultúrnym do-
mom v Modre. Vstup je voľný. 
Srdečne pozývame. 

Ján SKLENÁR, 
KC Modra

Jazzová legenda na festivale Hudba Modre
Na trinástom ročníku medzinárodného festivalu jazzu a ko-
mornej hudby vystúpia okrem renomovaných domácich in-
terpretov aj vynikajúci hostia zo zahraničia. 

V piatok to bude legendárny čes-
ký jazzový kontrabasista Miro-
slav Vitouš (na foto). V sobot-
ňajšom programe sa predstavia 
aj členovia rakúskeho súboru 
Wiener Instrumentalsolisten a v 
nedeľu bulharský multi-bicista 
Kiril Stoyanov. Okrem hudby si 
v piatok večer diskusiou pripo-
menieme aj 100. výročie vzniku 

prvej československej republiky 
a v sobotu v podaní Veroniky Ši-
kulovej aj úryvky z jej tvorby.
Všetky koncerty sa uskutoč-
nia v Nemeckom evanjelickom 
kostole (Dolná ul. 1) v Modre. 
Vstupné je dobrovoľné. Projekt 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, hlavný 
partner festivalu.

Program:
• piatok 17. 8. 2018 
18:00 Modra v čase vzniku prvej 
československej republiky - dis-
kusia, uvádza: Adam Herceg, 
miesto: Záhrada evanjelickej fa-
ry (Štúrova 1)
20:00 Altar Quartet a Miroslav 
Vitouš (CZ), hosť koncertu: Bra-
nislav Dugovič

• sobota 18. 8. 2018 
17:00 Malý koncert veľkých ná-
dejí, účinkujú žiaci a pedagógo-

via Základnej ume-
leckej školy v Modre 
a hostia
19:00 Moyzesovo 
kvarteto a Wiener In-
strumentalsolisten 
Karl Eichinger (AT) - 
klavír 
Rudolf Gindlhumer 
(AT) - flauta
zo svojej tvorby číta: 
Veronika Šikulová 

• nedeľa 19. 8. 2018
19:00 Bergerovo trio 
a Kiril Stoyanov (BG)

Ján SKLENÁR, 
dramaturg 
KC Modra 
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Graperun 
Doľany 

2018
V sobotu 29. 9. 2018, v čase 
Modranského vinobrania, pozý-
vame milovníkov behu a vína na 
jedinečný bežecko-degustačný 
a gurmánsky zážitok Graperun 
Doľany 2018. Hostiteľom degus-
tácie bude rodinné vinárstvo Jo-
zefa Mikuša JM Vinárstvo Do-
ľany.
Trailové trasy 6 a 12 kilomet-
rových tratí vás zavedú do oko-
litých vinohradov a lesov na 
úpätí Malých Karpát. Trasa vás 
privedie k horárni Šišoretné, ob-
čerstvenie bude vo vinárskom 
domčeku a napokon vás čaká 
prebeh višňovým sadom. Vo vi-
nohradoch zažijete autentické vi-
nobranie, strapce hrozna a víno 
vás čaká na občerstvení ,ale aj 
v cieli pretekov. Pre odvážlivcov 
sme pripravili netradičnú bežec-
ko-degustačnú disciplínu - vín-
nu míľu. Oceníme najrýchlejších 
bežcov, ale aj meninových oslá-
vencov, nositeľov mena Michal 
a Michaela. Dobehom sa sobot-
ný program iba začína. Okrem 
povinnej degustácie čakajú na 
bežcov a ich hostí aj kulinárske 
dobroty, sprievodný program 
a o zábavu sa postará DJ Lesky 
a cimbalová hudba. Tešíme sa na 
vás v Doľanoch na bežeckej po-
dobe vinobrania. 

Jana OBERNAUER, 
tour operator



19
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Aké bude Vinobranie 2018?
Hudobná dramaturgia tohtoroč-
ného Vinobrania je zostavená tak, 
aby potešila fanúšikov všetkých 
vekových kategórií. Veríme, že zo 
širokej palety a žánrovej pestrosti 
si vyberie naozaj každý. 
Počas troch festivalových dní bu-
de na Hlavnom pódiu, v Komu-
nitnej záhrade ako aj vo Vino-
hradníckom dvore znieť folklór, 
populárna hudba, balkánska mu-
zika, rock, dychová hudba, hip-
-hop, jazz či reagge. Piatkový 
program bude patriť opäť domá-
cim kapelám, pretože považujeme 
za dôležité podporovať práve ich 
tvorbu. Nebude chýbať ani stálica 
na domácej hudobnej scéne - Bu-
kasový masív. Sobotný program 
je na Modranskom vinobraní už 
tradične najsilnejší. Okrem pôso-
bivého alegorického sprievodu, 
obohateného tento rok o dôležité 
historické udalosti, sa môžete te-
šiť aj na kombináciu balkánskej 
hudby a folklórneho tanca v po-
daní formácie Balkansambel & 

FS Rozsutec. Vystúpi aj náš po-
predný detský folklórny súbor 
Magdalénka, sympatickí Funny 
Fellows či reggae rockers, ako sa 
označuje kapela Medial Banana. 
Vrcholom sobotného programu 
na hlavnom pódiu bude vystúpe-
nie prvej dámy slovenského popu 
Jany Kirschner. Nedeľná drama-
turgia poteší aj starších obyvate-
ľov nášho mesta. Predstaví sa po-
predná slovenská dychová hudba, 
vystúpi aj vokálno-inštrumentálna 
úderka Banda, pre mladších náv-
števníkov sme pripravili koncert 
speváčky a tanečníčky Liny May-
er no a pevne veríme, že celý ví-
kend budeme mať v Modre jeden 
nádherný svet, ktorý nám sprí-
tomní kapela Hex (na foto). Vino-
hradnícky dvor sa premení na vie-
chu, bude znieť folklórna hudba, 
nebudú chýbať prešovačky, vína 
Modranského vinobrania a vystú-
penia. Priestor Komunitnej záhra-
dy bude počas dňa patriť rodinám 
a deťom. Privítame popredného 

slovenského míma Vlada Kulíš-
ka, nebudú chýbať detské pred-
stavenia či workshopy. Večer sa 
záhrada premení na alternatívnej-
šiu hudobnú scénu. Prípravy na 
tohtoročné Vinobranie sú v plnom 
prúde a veríme, že sa nám podarí 
naplniť vaše očakávania.
A čo by ste podľa dramaturga ne-
mali zmeškať?
Pôsobivé bude vystúpenie for-
mácie Balkansambel & FS Roz-
sutec - pružnej rytmike balkán-
skych tancov neodolá azda nikto. 

Bradatí a dredatí a vždy s obrov-
skou dávkou pozitívnej energie, 
šesťčlenná bratislavská formácia 
Medial Banana vás dostane zaru-
čene do varu. Jana Kirschner je 
v súčasnosti v tej najlepšej for-
me a má skvelú česko-slovenskú 
kapelu, ktorá hrá naozaj vynika-
júco. Raperi a poéti Lyrik a Bene 
z generácie x, s rozdielnym tem-
peramentom, hlasom a prejavom 
sú zárukou kvality menom Mod-
ré hory. No a nenechajte si ujsť 
ani vystúpenie kapely čisté tvary 
v Komunitnej záhrade, ktoré bude 
aj pôsobivou vizuálnou show.

Ján SKLENÁR, KC Modra
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PIVNÝ FEST

MODRA
since 2018

I. rocníkˇ

organizátori

sport bar
budmerice

i i

1600 MUSIC ART 
1900 BLUESWEISER • 2200 DJ

16 druhov piva a pivné sútaze´ ˇ

priestranstvo pred 
Kultúrnym domom Modra

Sokolská 8, Modra

 25. august 2018 od 1400

noviny.indd   1 19. 7. 2018   12:04:24

BRAŇO
JOBUS

23. august 2018
18.00 hod.

Autorské čítanie a beseda s Braňom Jobusom o jeho tvorbe 
pre deti a najnovšej knihe Muflón Anciáš a mimozemšťan
Letná čitáreň Mestskej knižnice v Modre, Sokolská 8

Autorské čítanie a beseda
pre rodiny s deťmi

www.kcmodra.sk

HLAVNÝ PARTNER ORGANIZÁTOR
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Oživujú vinohradnícke tradície v Modre
Mesto Modra, hlavné mesto vína, má bohatú vinohradnícku a vi-
nársku tradíciu. Vinohradnícka výroba v malokarpatskom regió-
ne sa traduje od 13. storočia, kedy Modra patrila popri Bratislave 
k najvýznamnejším slovenským vinohradníckym mestám.

V minulom storočí bola z Bra-
tislavy do Modry presťahovaná 
Stredná vinohradnícka a ovoci-
nárska škola, ktorá patrí k naj-
starším odborným poľnohos-
podárskym školám v strednej 
Európe. V  Modre pôsobila sta-
nica Komplexného výskumného 
ústavu vinohradníckeho a vinár-
skeho v Bratislave a pôsobil tu 
jeden z najväčších špecializova-
ných družstevných podnikov na 
Slovensku Vinohradnícke a poľ-
nohospodárske družstvo Modra 
s výmerou viac ako 5 tisíc hek-
tárov poľnohospodárskej a vino-
hradníckej pôdy. Na území mes-
ta pôsobil aj Školský majetok 
SOVOŠ v Modre. Súčasne tre-
ba spomenúť aj Slovenské vino-
hradnícke družstvo (SVD), ktoré 
malo v Modre v medzivojnovom 

období v čase hospodárskej krízy 
svoju výrobňu. SVD zachránilo 
vinohradnícku výrobu pod Malý-
mi Karpatmi, vybudovalo v mes-
te hotel Modra, ktorý preslávil 
Štúrove mesto v rozvoji cestov-
ného ruchu na Slovensku.
Na tieto vinohradnícke a vinár-
ske tradície chce poukázať malá 
expozícia vinohradníckeho nára-
dia a dokumentov, ktorú 
pripravujú Spolok Vincúr, 
Modranská muzeálna spo-
ločnosť a Nezisková orga-
nizácia rozvoja vidieckej 
turistiky v Modre. Expo-
zícia bude otvorená počas 
Modranského vinobrania 
v dňoch 28. - 30. septem-
bra 2018. Výstavka bu-
de zriadená v priestoroch 
spolku Vincúr vo dvore 

Starej radnice. Na výstave bu-
dú využité aj exponáty z depo-
zitu SNM Múzea Ľudovíta Štúra 
v Modre a ďalších inštitúcií, súk-
romných zberateľov. Podľa pred-
bežného zoznamu budú vystave-
né vinohradnícke preše, súdky, 
postrekovače, kopále, škrabáky, 
nožnice, vývrtky a iné náradie. 
Ďalšou skupinou exponátov bu-
dú staré fotografie, pohľadnice, 
odborné knihy, časopisy, diplo-
my a iné ocenenia na vinárskych 
výstavách. Suveníry, keramické 
výrobky a iné propagačné mate-

riály spojené s vinohradníctvom, 
vinárstvom pod Malými Kar-
patmi poskytnú ďalšie inštitúcie 
v meste a okolí. Budú vystavené 
fotografie rekonštruovaných vi-
nohradníckych domov v meste, 
ocenené v súťaži Akademie Is-
tropolitana vo Svätom Jure.
Organizátori výstavky sa tým-
to obracajú na širokú verejnosť 
s požiadavkou o zapožičanie za-
ujímavých súkromných exponá-
tov a dokumentov s vinohrad-
níckou a vinárskou tematikou 
súvisiacou s našim mestom. Zá-

ujemcovia o spoluprácu 
majú možnosť kontakto-
vať organizátorov na tele-
fónom čísle 0918 124 794.
 František MACH,

Matik Modra

Na fotografii: O kolekciu 
historického vinohradníc-
keho náradia v Modre sa 
vzorne stará Samuel Číž na 
Dolnej ulici. FO
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Aj tím prípravky FC Slovan Modra 
sa má čím pochváliť
V predošlom vydaní MZ sme si priblížili aktuálne úspechy druž-
stva mladších žiakov futbalového klubu FC Slovan Modra. Mod-
ranský futbal má opäť čo ukázať a pochváliť sa. V tomto roku 
sa darilo najmä mladším žiakom a deťom z prípravky. O úspe-
choch sme si pohovorili s trénerom prípravky René Féderom. 

René Féder je pri mužstve prí-
pravky piaty rok a v predchádza-
júcich sezónach sa s mužstvom 
umiestnil vždy v hornej polovici 
tabuľky. V predchádzajúcej se-
zóne to bolo druhé miesto a dl-
horočná snaha v podobe tabuľ-
kového umiestnenia vyvrcholila 
v tomto ročníku, kedy jeho zve-
renci vyhrali súťaž prípraviek 
pre okres Pezinok v kategórii 
U11. O tento úspech sa zaslúži-
li hráči Adam Jurčík, Denis Mi-
chael Kintler, Martin Kulifaj, Ja-
kub Richter, Nikol Tešovičová, 
Lukáš Tichý, Šimon Urbanec, 
Adem Useini, Dávid Useini, Sa-
muel Varga, Emil Galánek, Mi-
chal Abrama a Jakub Hanic. Tré-
nerovou pravou rukou bol vedúci 
mužstva Boris Urbanec. Samot-
ný tréner René Féder označil za 
dôvod tohto úspechu viacero 
faktorov. „Celoročne trénujeme, 
okrem dvoch týždňov počas via-
nočných sviatkov a v mesiaci júl 
máme voľno. Posledné tri roky 
sme však vždy organizovali fut-
balový kemp. V zime sa mužstvo 
zúčastňuje halovej futbalovej li-

gy organizovanej Bratislavským 
futbalovým zväzom. Dôležitým 
faktorom je aj skutočnosť, že ká-
der máme dlhodobo stabilizo-
vaný. Odchádzajú nám iba deti, 
ktoré prechádzajú do vyšších ka-
tegórií, ale zabránili sme odcho-
du hráčov do iných klubov na re-
gionálnej úrovni, ako tomu bolo 
v minulosti. Taktiež zlepšené vý-
kony a výsledky v jarnej časti sú-
ťaži, kedy sme zatiaľ neprehrali, 
nám dopomohli k tomuto úspe-
chu“. K výkonom v zápasoch 
René Féder uviedol, že „dôleži-
tým bol vstup do sezóny, kedy sme 
v 1. kole vyhrali nad Jabloncom 
2:1 gólom z poslednej minúty. 
Za dôležité víťazstvo považujem 
aj výhru vo Svätom Jure, ktorý 
patrí dlhodobo k špičke v tejto 
kategórii. Na jar bolo najdôleži-
tejšie víťazstvo 2:1 nad Sloven-
ským Grobom, ktorý má vo svo-
jom tíme najväčšie individuality 
v tejto súťaži“. René Féder ďalej 
uviedol, že prioritou pre neho je 
kolektívny výkon celého muž-
stva, a aj kvôli tomu jeho zveren-
ci dokázali poraziť súperov, kto-

rí majú vo svojich radoch naozaj 
kvalitných hráčov. „Vďaka tomu 
sa chlapcom podarilo uspieť vo 
väčšine zápasov, aj napriek to-
mu, že vždy nám niekto chýbal“, 
dodal René Féder. Záslužná je 
i skutočnosť, že sa snaží budovať 
pozitívny vzťah k futbalu. „Naši 
hráči boli napríklad dvakrát vy-
prevádzať futbalistov vo Fortuna 
lige v najväčšom slovenskom 
derby Slovan Bratislava - Spar-
tak Trnava, z čoho mali chlapci 
veľký zážitok“. Tréner príprav-
ky a zároveň prezident FC Slo-
van Modra záverom uviedol: 
„som rád, že o deti, ktoré začína-
li s futbalom v Modre, je záujem 
aj v slovenských veľkokluboch. 
Kristína Kollárová, René Fé-
der ml. a Marcus Féder pôsobia 
v mládežníckych mužstvách Slo-
vana Bratislava a Martin Kovár 
v Interi Bratislava. Toto taktiež 
možno považovať za úspech na-
šej práce“. 
V závere by sa rád tréner Féder 
poďakoval rodičom, mestu Mod-
ra, futbalovému klubu a každé-
mu, kto akokoľvek pomáha. Aj 
v tomto prípade platí, že práca 
prináša svoje ovocie a to v podo-
be úspechov detí a mladých, kto-
rí sa poctivo venujú športu. Všet-
kým želáme mnoho športových 
úspechov. Igor KOLEK

Memoriál Žofie 
Lomnickej

Druhého júla 2018 sa v Malac-
kách v areáli Spojenej školy sv. 
Františka Asiského uskutočnili 
Krajské športové hry seniorov. 
Za okresnú organizáciu bolo na 
toto športové podujatie nomino-
vaných 17 športovcov seniorov. 
Medzi nimi boli aj 3 členovia 
z našej modranskej „jednoty“.
Celkovo sa Krajských športo-
vých hier zúčastnilo 85 špor-
tovcov seniorov z piatich okre-
sov Bratislavy, Malaciek, Senca 
a Pezinka. Najlepšie si počínali 
seniori z okresu Pezinok, kto-
rí získali spolu 23 medailí. Na 
tomto úspechu sa podieľali aj 
Modrania.
V kategórii nad 70 rokov obsa-
dil Vladimír Klima 1. miesto 
v disciplíne vrh guľou a 2. 
miesto v streľbe zo vzduchovky. 
Vladimír Košnár sa umiestnil na 
1. mieste v behu na 100 m a Mi-
lan Kľúčik vybojoval 3. miesto 
vo vrhu guľou. Za úspešnú re-
prezentáciu mesta a miestnej or-
ganizácie JDS ďakujeme a pra-
jeme ešte veľa zdravia. (vk)
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Z našej hádzanej
Muži sa udržali 

v extralige
Po minulej najúspešnejšej se-
zóne v mužskej extralige sa na-
ši muži v tomto ročníku nevy-
hli bojom o záchranu. Najmä 
úvod sezóny nám nevyšiel a po 
polovici základnej časti bolo 
jasné, že cieľ skončiť po zák-
ladnej časti do ôsmeho miesta 
nesplníme. V nadstavbe o 7. - 
10. miesto sme však začali uka-
zovať našu lepšiu hernú tvár. 
Napriek zlepšeným výkonom 
a neprehratým šiestim po sebe 
nasledujúcim stretnutiam, sme 
sa baráži o udržanie v Slov-
naft Handball Etralige nevyhli. 
Našim súperom v baráži bolo 
družstvo Crows Košice, kto-
ré sa v 1. lige umiestnilo na 2. 
mieste. Prvé stretnutie baráže 
sme odohrali na pôde súpera. Po 
z našej strany nerovnom úvode, 

sme v druhom 
polčase hru 
vyrovnali. Po-
stupne sme 
si vybudova-
li štvorgólové vedenie. Žiaľ, 
v polovici druhého polčasu za-
čali naši hráči vyrábať jednu 
chybu za druhou. Súper naše 
zaváhanie využil a nakoniec zá-
pas doviedol do víťazného kon-
ca. Napriek prehre 31:32 sme 
verili, že v domácej odvete si 
extraligovú príslušnosť udrží-
me. Súboj v domácej Knott aré-
ne pred vypredaným hľadiskom 
sme začali dobre. Napriek ma-
lému zaváhaniu hneď v úvode 
stretnutia, kedy sa hostia uja-
li vedenia, sme diktovali hru 
my. Postupne sme zveľaďovali 
svoj náskok, až na polčasových 
14:7. V druhom polčase sme 
žiadnu drámu nepripustili a zá-

pas sme doviedli do víťaz-
ného konca. Výsledok 29:20 
nám zaručil aj v ďalšej sezó-
ne extraligovú príslušnosť. 
Sme radi, že aj v tomto roku 
tvorili väčšinu družstva naši 
odchovanci a že sa podarilo 
do družstva úspešne zapojiť 

aj niekoľko starších dorasten-
cov, ktorí sa vôbec nestratili. 
Touto cestou chceme poďako-
vať hráčom, trénerom, našim 
fanúšikom, sponzorom, Mes-
tu Modra a všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o udržanie extraligy 
v našom meste.

Starší dorastenci 
bronzoví

Aj v ostatnej sezóne sa na-
ši mladší a starší dorastenci 
predstavili v slovenskej do-
rasteneckej extralige. Súťaže 
sú to kvalitné a najmä súťaž 
starších dorastencov bola veľ-
mi dramatická. O poradí na pr-
vých miestach sa rozhodovalo 

až v posledných kolách. Pre 
nás je potešujúce, že naši starší 
dorastenci si nakoniec vybojo-
vali 3. miesto a získali tak pre 
náš klub bronzové medaily. Tie 
trénerom a hráčom odovzdali 
v polčase barážového stretnu-
tia primátor mesta Juraj Pet-
rakovič, viceprimátor Marián 
Gavorník a Marián čech, pod-
predseda komisie rozhodcov 
Slovenského zväzu hádzanej. 
Chlapcom gratulujeme a praje-
me im v ich ďalšej kariére ve-
ľa úspechov. Mladší dorastenci 
obsadili v najvyššej slovenskej 
súťaži celkové 7. miesto.

Umiestnenie ďalších 
našich družstiev

Prípravka „A“ v súťaži Maj-
strovstiev BKZH - 3. miesto
Prípravka „B“ v súťaži Maj-
strovstiev BKZJ - 8. miesto
Staršie žiačky v súťaži Maj-
strovstiev BKZH - 4. miesto

Milan HÝLL

Neúnavný mladý boxer Šimon Turčina 
Ak sa mladý človek a vlastne ešte len dieťa rozhodne zmyslu-
plne tráviť svoj čas a venovať ho napríklad pohybu aj svojmu 
zdraviu, má takpovediac vyhraté. V Modre máme viacero de-
tí, ktoré žijú pre šport a všetok svoj čas mu vedia aj prispôso-
biť. Máme úspešných hádzanárov, futbalistov, lezcov, šachis-
tov, florbalistov. A môžeme byť právom hrdí aj na chlapca 
menom Šimon Turčina, ktorý študuje na osemročnom špor-
tovom Gymnáziu v Nitre a venuje sa boxu.

Mama Lucia Turčinová spomí-
na na synove začiatky: „Šimon 
je fyzicky zdatný chlapec, ktorý 
sa do 10 rokov hľadal v rôznych 
športoch. Prešiel kolektívnymi 
športami - hádzanou, futbalom, 
floorbalom až po bojové umenie 

Jiu jitsu. A možno práve toto bo-
jové umenie v ňom vyvolal záu-
jem o box.”
Keď bol Šimon žiakom ZŠ Ľu-
dovíta Štúra, absolvoval v škol-
skom roku 2015/2016 prijí-
mačky na 8-ročné Gymnázium 
v Modre, ktoré síce zvládol, no 
nie až tak, aby sa ocitol medzi 
prijatými žiakmi. Veľký záujem 
o štúdium na gymnáziu spolu so 
záujmom o box ho dotiahol až 
do Nitry, kde v druhom termíne 
prijímacích skúšok uspel a bol 
prijatý na osemročné športové 
gymnázium. Šimonova mama 
nám mladého boxera predstavu-
je ďalej: „Ujali sa ho špičkoví 
tréneri - otec a syn Hlavačkov-
ci. Ako sa hovorí, hodili sme ho 
do vody a on musel plávať. V je-
denástich rokoch musel Šimon 

zvládať týždenné cestovanie do 
a z Nitry, pobyt na internáte, sa-
mostatnosť a celkovo adaptáciu 
v cudzom prostredí. Odlúčenie 
od rodiny bolo pre neho ťažké, 
v súťažnom období sa domov 
dostal po dvoch, niekedy až po 
troch týždňoch, no neustále ho 
poháňala motivácia ku športu 
a postupne jednotlivé výhry v pr-
vých zápasoch.“
A že sa všetka doterajšia snaha 
vyplatila potvrdzuje aj prvý Ši-
monov veľký úspech, ktorý sa 
dostavil v roku 2017 a ním bolo 
hneď prvé miesto na Majstrov-

stvách Slovenska vo váhovej ka-
tegórii do 40 kg. Druhý veľký 
úspech bolo tretie miesto na sú-
ťaži Olympijských nádejí v tom 
istom roku. Jeho talent ho dostal 
až na Majstrovstvá Európy do 
bulharskej Albeny, kde sa síce 
neumiestnil, no nasal atmosfé-
ru medzinárodnej súťaže. Tento 
rok si Majstra Slovenska v ťaž-
kom a vyrovnanom súboji opäť 
obhájil vo váhovej kategórii 44 
kg. Aj keď je leto a prázdniny, 
Šimon Turčina nezaháľa. Absol-
vuje niekoľko sústredení, a my 
mu držíme palce, aby aj nasle-
dujúci rok mal minimálne taký 
úspešný, ako ten terajší.
 (red, lt)
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OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

tel.: 0944 646 718

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

MODRA

DUBOVÁ
Hlavná 87

Vajanského 73

DOCK FOR DOGS
DOCKFOR DOGS

SALÓN PRE PSOV

“ten najlepsí prístav pre vásho milácika”

Nádražná ul. (vedľa stavebnín) 

Šenkvice 900 81 Otváracie hodiny

Po - Pia: 08:00 - 16:00

So: 08:00 - 12:00

pozicovnasenkvice@gmail.com

stavebné náradie, záhradné náradie
lešenie, miešačky

0903 370 767

Prenájom prívesných vozíkov, lešenia, 
miešaèok 125 l, 145 l na 220 V.
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Mobil: 0904 850 333

Mobil: 0904 850 333A
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Preprava sypkého a paletového 
materiálu s nosnos�ou do 1,5 tony. 
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Kultúrne podujatia v auguste
2. 8., 19.00 h: Ruzká Klazika, literárny ve-
čer s autorom knihy Danielom Majlingom, 
moderuje Dado Nagy, hudobní hostia: Pe-
ter Bonzo Radványi & Ľuboš Beňa, miesto: 
Letná čitáreň pri Kultúrnom dome, organi-
zátor: KC Modra - Mestská knižnica

4. 8., 19.00 h: Organový festival v Modre, 
Keiko Inoue / Japonsko, miesto: Kostol sv. 
Štefana Kráľa, organizátor: Bachova spoloč-
nosť na Slovensku, vstupné dobrovoľné

10. 8., 19.00 h: Organový festival v Mod-
re, Daniele Ferretti/Taliansko, miesto: Kos-
tol sv. Štefana Kráľa, organizátor: Bachova 
spoločnosť na Slovensku, vstupné dobro-
voľné

12. 8., 18.00 h: DH Záhorienka - koncert 
dychovej hudby, miesto: park pri jazierku 
pri Kultúrnom dome, organizátor: KC Mod-
ra, Mesto Modra, vstup voľný

17. - 19. 8., 19.00 h: Hudba Modre, festival 
jazzu a komornej hudby, miesto: Nemecký 

evanjelický kostol, organizátor: OZ Hudba 
Modre, KC Modra, vstupné dobrovoľné

23. 8., 18.00 h: Braňo Jobus, autorské čí-
tanie z najnovšej knihy pre rodiny s deťmi, 
miesto: Letná čitáreň pre Kultúrnom dome, 
organizátor: KC Modra - Mestská knižnica, 
vstup voľný

25. 8., 14.00 - 24.00 h: Pivný festival Mod-
ra, I. ročník festivalu pre milovníkov zlaté-
ho moku, 16 druhov piva a pivné súťaže,, 
koncerty: 16.00 Music Art, 19.00 Blueswe-
iser, 22.00 DJ, miesto: priestranstvo pred 
Kultúrnym domom, organizátor: Lovino, s. 
r. o, KC Modra

29. 8. 2018: Tvorivý jarmok 
s Meremou, 13.00 Slávnostné 
otvorenie, 13.30 More - predsta-
venie divadla Agapé, Tvorivé diel-
ne, Nová perspektíva - prezentácia 
transformácie DSS a ZPB Me-
reme, 17.00 Stará jedáleň - kon-
cert, miesto: Musique Club Gale-

rie, Historická radnica Modra, organizátor: 
DSS Merema

30. 8., 15.30 h: Výročie SNP - spomienko-
vé stretnutie, miesto: park pred Kultúrnym 
domom Modra, organizátor: Mesto Modra

30. 8. - 1. 9. Slávnosť hliny - Keramická 
Modra 2018, odborný seminár a hrnčiarsky 
jarmok, organizátor: Modranská Beseda, 
SNM-Múzeum Ľ. Štúra Modra

31. 8., 18:18 h: Otvorené dvere, otvore-
nie výstavy diel výtvarníkov nielen z Mod-
ry a koncert Zuzany Mikulcovej s, kapelou, 
miesto: Nemecký evanjelický kostol, orga-
nizátor: ECAV Modra. (kc)

1. 8. / 21.00 / STREDA
ERIC CLAPTON
réžia: Lili Fini Zanuck / VB 2017 / dokument /
135 min / ČT 
Dokumentárny film prináša nevšedný a intímny pohľad 
na ikonu hudobného sveta, na jeho osobný život, kariéru, 
vzostupy a pády. Dokument je doplnený o rozprávanie 
samotného gitaristu a jeho blízkych zostavené z minulých 
i novo zaznamenaných rozhovorov.

8. 8. / 21.00 / STREDA 
TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM
réžia: Martin McDonagh / USA/VB 2017 /
krimi, dráma / 115 min / ČD  
Dráma o smútku, hneve a súcite, prepletená riadnou dáv-
kou čierneho humoru. Filmové postavičky z mestečka na 
severozápade USA spoločne vytvárajú impozantný mikro-
kozmos spoločnosti, v ktorom každá z postáv je dôležitá 
a každá prináša ďalšie sklíčko do mozaiky príbehu. 

15. 8. / 21.00 / STREDA
STRATILI SME STALINA
réžia: Armando Iannucci / VB/FRA 2018 / komédia /
106 min / ČT  
Veľký vodca padol. Priamo na koberec. Volá sa Stalin. 
Nad jeho mŕtvolou sa začína tragikomický boj o ná-
stupníctvo. Ak sa vám to nezdá ako dostatočne dôvtipná 
zápletka, tak verte, že film Stratili sme Stalina vo svojej 
tragickosti a schopnosti uťahovať si z vysokých vecí je 
veľmi vtipný. V Rusku tento film zakázali.

22. 8. / 21.00 / STREDA
NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
réžia: Michael Gracey / USA 2017 / muzikál / 105 min / 
ČD / MP 12
Originálny muzikál inšpirovaný životom P. T. Barnuma, 
muža, pre ktorého každá prekážka a nezdar boli len ďal-
ším odrazovým mostíkom na ceste ku hviezdam. A práve 
vďaka jeho vizionárstvu a energii vznikol šoubiznis.

28. 8. / 21.00 / STREDA
RUKOJEMNÍK
réžia: Juraj Nvota / SR/ČR 2014 / tragikomédia / 110 min 
Rodinný film na pomedzí drámy a komédie sa zameriava 
predovšetkým na svet detských hrdinov - syna komu-
nistického funkcionára a malého rukojemníka rodičov, 
ktorý emigrovali na Západ v polovici šesťdesiatych rokov 
minulého storočia. Kamarátstvo, prvé veľké objavy, lásky, 
súboje znepriatelených bánd a veľké očakávania sú kon-
frontované s realitou „veľkáčského“ sveta. 

LETNÉ KINO MIER / NÁDVORIE HISTORICKEJ RADNICE, 
ŠTÚROVA 54 / VSTUPNÉ JE 1€.
V auguste sme pre vás pripravili letné kino pod hviezda-
mi. Štýlové premietanie sa uskutoční každú stredu o 21.00 
hod. Môžete sa tešiť na päť večerných premietaní s výni-
močnou atmosférou.
Zmena programu vyhradená.

www.kinomodra.sk, www.kcmodra.sk

ART – umenie na plátne, SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, 

OV – originálna verzia / Kino – pokladňa: 033 647 23 22, mier@kinomodra.sk

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 

finančne podporil Audiovizuálny fond. 
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