
Ako sa tvorí slávnosť z hliny
10 rokov Slávnosti hliny - Keramickej Modry
Každý rok Slávnosť hliny v Modre uzatvára Súkenícku ulicu pre 
autá a vplýva na život jej obyvateľov. Je obdivuhodná ich trpezli-
vosť, ústretovosť a pomoc. Počas 10 ročníkov otvárajú svoje pod-
bránia hosťom. Za tie roky sa počty predávajúcich remeselníkov 
posunuli z 12 na viac ako 40, prichádzajú zo Slovenska, Čiech, Ma-
ďarska, Slovinska, keramikár z Bulharska absolvuje viac ako tisíc 
kilometrov. Viacerí remeselníci prečkajú noc priamo na ulici, a tú 
im šesťkrát spríjemnila aj tradičná vonkajšia pec, v ktorej sa páli.

Organizátorom podujatia je Ob-
čianske združenie Modranská 
Beseda, ktorú tvorí partia 8 dob-
rovoľníkov, ktorí majú stretnutia 
počas celého roka. S podporou 
rodín, priateľov a partnerov za-
bezpečujú financovanie, drama-
turgiu, obsah, organizáciu, spo-
luprácu s partnermi, vyúčtovanie 
niekoľkých projektov ročne, vy-
dávajú knihy, najväčšími pod-
ujatiami sú Rozprávková Mod-
ra a Slávnosť hliny - Keramická 
Modra. To, že je v tomto roku 
už 10. ročník považujú za ma-
lý zázrak. Nehovoriac o tom, že 
všetku prácu robia zadarmo vo 
svojom voľnom čase a Slávnosť 

hliny je pre všetkých bez vstup-
ného.
Počas 10 ročníkov podali členo-
via Modranskej Besedy viac ako 
50 žiadostí o financovanie. Vy-
účtovania narástli na 500 strán. 
Každý rok si beseďáci kladú 
otázku, koľko ešte chýba do na-
plnenia rozpočtu, kde ušetria a na 
koho sa obrátia. Tradiční partneri 
pomáhajú finančne (BSK, mesto 
Modra, FPU aj Ministerstvo kul-
túry SR), dôležitá je však aj tech-
nická pomoc (mesto Modra, KC 
Modra, MOS), materiálna po-
moc - Biolka, pekáreň Harmonia, 
Častovská pekáreň a gazdinky 
z Modry nezištne ponúkajú kolá-

če a chlieb do charitatívneho stán-
ku, predajcovia jedla občerstve-
nie pre trhovníkov. Organizačne 
aj vystúpeniami iba za drobné 
občerstvenie pomáhajú OZ Ľusk, 
OZ Kráľovan, DFS Magdalén-
ka a bez skautov by sa stany na 
jarmoku stavali ťažko. Tvorivé 
dielne zabezpečuje Marián Liška 
v spolupráci s kolegami z mod-
ranska a so Slovenskou ľudovou 
majolikou. SNM - Múzeum Ľ. 
Štúra v Modre je garantom od-
borného semináru a výstav. Me-
diálni partneri ako Modranské 
zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok 
a internetové médiá každoročne 
šíria informácie o podujatí.
Dobrovoľná zbierka na slávnos-
ti mala vždy svoj cieľ, z ktoré-
ho sa podarilo zrealizovať bustu 
majstra Landsfelda, knihu o Krá-
ľovej, obnovu modranského si-
rotinca a budovanie modran-
ského keramického betlehemu. 
Modranské pekárky zamiesi-
li na dobré skutky, ktoré stáli za 

to. Program na pódiu je tvorený 
vždy trochu inou zmesou hudby. 
Jeho hlavnú kostru navrhuje zná-
my porotca zo Zem spieva Samo 
Smetana z Bandy.
Slávnosť hliny prináša príjem-
né a aj odbornou verejnosťou 
vysoko akceptované podujatie, 
ale najmä oživenie spomienok 
na osobnosti - majstrov Barčíka 
a Landselda a aj zachovanie re-
mesla pre ďalšie generácie. Má 
významný podiel na obnovení 
výroby v Slovenskej ľudovej ma-
jolike a na tom, že Modra ostáva 
naďalej výnimočným vinohrad-
níckokeramickým mestom. 
Podrobné informácie nájdete na 
stranách 10 a 11. (mb)

Na fotografii: Hrnčiarska labov-
ka - alegorický sprievod ulicami 
Modry.

Uzávierka MZ
Septembrová uzávierka Mod-
ranských zvestí bude v stredu 
12. 9. 2018 do 12.00. Kontakt: 
zvesti@mediamodra.sk (red)
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Jedinečná pamiatka v Modre je zachránená
Rekonštrukcia kostola Sv. Jána Krstiteľa na cintoríne
Modranský kostol Sv. Jána Krstiteľa je nielen najstaršou 
sakrálnou pamiatkou v meste, ale zároveň ho možno ozna-
čiť aj za pamiatku, ktorá mala ako jedna z mála výnimoč-
né šťastie. Prečo? Pretože si ju všimli nadšenci, ktorým jej 
osud nezostal ľahostajný. Pretože za osem rokov, čo bola 
obnova unikátnej pamiatky realizovaná, sa o celkovú koor-
dináciu a všetku komunikáciu s úradmi, partnermi a dob-
rovoľníkmi staral Rímskokatolícky farský úrad v Modre 
s dekanom Jozefom Mišíkom a OZ Záchrany cirkevných 
pamiatok v Modre na čele s podpredsedníčkou, neúnavnou 
a precíznou pani Katarínou Machatovou. 

Obnova kostola sa začala v ro-
ku 2011, prebieha pod dohľadom 
Krajského pamiatkového úradu 
a nikdy by nebola možná bez vý-
znamnej finančnej i nefinančnej 
pomoci partnerov a dobrovoľ-
níkov. Pri príležitosti ukončova-
nia reštaurátorských prác bola 
24. júna 2018 v kostole sv. Jána 
Krstiteľa celebrovaná slávnost-
ná svätá omša, spojená s požeh-
naním obnoveného chrámu. Sv. 
omšu odslúžil J. E. mons. Jozef 
Haľko, bratislavský pomocný 
biskup. Koordinátorka 8-ročného 
projektu, dobrovoľníčka Katarí-
na Machatová povedala: „Cel-
kovo vnímam náš projekt ako 
požehnaný, od začiatku obnovy 
sa nám dostávalo mnohorakej 
podpory, za čo som veľmi vďač-
ná. V roku 2017 sme sa zamera-
li aj na obnovu poškodeného ba-
rokového pieskovcového súsošia 
Golgoty z lipovej aleje pred cin-
torínom. Pamiatka bola preveze-
ná do reštaurátorského ateliéru, 
práce pokračujú v rámci finanč-
ných možností. Našim prianím je 
inštalovať zreštaurované súsošie 
ešte v tomto roku“. 
Kostol bol sprvu považovaný 

za stavbu z druhej polovice 14. 
storočia. Posun doby vzniku asi 
o sto rokov dozadu nastal obja-
vom najstaršej vrstvy nástenných 
malieb a úzkych ranogotických 
okien. Po počiatočnom arche-
ologickom výskume, kedy bo-
li objavené aj viaceré zaujímavé 
skutočnosti, bolo realizovaných 
od 2011 do 2018 mnoho rekon-
štrukčných prác.

Reštaurovanie 
v exteriéri

Umelecko-historický výskum, 
architektonicko-historický vý-
skum, archeologický výskum 
- obvod kostola, veža a sondy 
v interiéri, reštaurátorský vý-
skum - kameň, omietky, sta-
tické posudky krovu a klenieb, 
hydrologické výskumy, násled-
ne obnova krovu, výmena streš-
nej krytiny, obnova štítov, nový 
bleskozvod, odstránenie exte-
riérových omietok, vysušovanie 
základového muriva a spodnej 
časti múrov, natiahnutie nových 
omietok v exteriéri, korigova-
nie okolitej zelene, komunikácií, 
obnova okolitých náhrobkov, 
exteriérové osvetlenie. 

Reštaurovanie 
interiéru

Nástenné maľby a omietky, 
drevený maľovaný parapet zá-
padnej empory, hlavný oltár sv. 
Jána Krstiteľa, severný bočný 
oltár sv. Jána Nepomuckého, 
južný bočný oltár sv. Michala 
archanjela, kazateľnica, sochy 
(Božské srdce, Ukrižovaný, 
sochy z oltárov a z kazateľni-
ce v počte cca 25), obrazy (Ne-
pomucký, Trnavská Panna Má-
ria, 3 oltárne obrazy), kamenné 
články (kamenná mníška, ro-
zeta, okenné ostenia a portá-
ly), okenné a dverové výplne, 
podlahy na empore, schodisko-
vé stupne, reštaurovanie kovo-
vých okeníc na sakristii, vstup-
ná predsieň - omietky, okno, 
podlaha, strecha, južný portál, 
interiérové osvetlenie a ozvu-
čenie kostola.

Plánované 
obnovné práce

Zreštaurovanie barokovej orga-
novej skrine, kamenné sväte-
ničky, gotické kamenné lavabo 

(umývadlo na umytie rúk kňaza 
pred slúžením omše, ktoré bo-
lo objavené pri obnove sever-
nej sakristie), vstupný kamen-
ný portál, umelecko-remeselná 
obnova lavíc v interiéri kostola.
Podpora financovania projektu
Ministerstvo kultúry SR, Bra-
tislavský samosprávny kraj, 
Mesto Modra, Malokarpatská 
komunitná nadácia Revia, Na-
dácia Orange, Nadácia Baumit, 
Nadácia VÚB, Nadácia Tatra-
banky.

Nefinančná pomoc
ako pri každej, aj pri obnove 
modranského kostola na cin-
toríne sú neodmysliteľnou po-
mocou aj nefinančné dary, a to 
poukázanie 2% -3% z daní fy-
zických a právnických osôb, 
tisícky hodín dobrovoľníckej 
práce, charitatívny predaj na 
vianočných trhoch, výťažok 
z benefičných koncertov a z 
predaja nástenných kalendárov, 
každoročného daru Tlačiarne 
Dóša. (jk), Informácie 

poskytla K. Machatová
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Ďalší úsek mestských hradieb čaká renovácia
Modra získala dotáciu vo výš-
ke 15 tisíc eur od Ministerstva 
kultúry na obnovu ďalšej časti 
mestského opevnenia, ktoré sa 
nachádza v pamiatkovej zóne. 
Hĺbkové škárovanie, domuro-
vanie kavern a premurovanie 
rozobratého kamenného muri-
va sa bude realizovať na úseku 
o rozlohe 136 m2 v súčinnosti 
s Krajským pamiatkovým úra-
dom.
Fortifikačný systém v Modre 
bol postavený na etapy v ro-
koch 1610 - 1646 ako renesanč-
ná kamenná hradba do výšky 4 

- 5 m. Hradbové múry lemova-
li nepravidelný pôdorys mesta 
a tvorili ich bastióny, kurtiny, 
bašta a brány. 
Hradby majú dĺžku 1 680 m, 
čo predstavuje asi 70 % ich 
pôvodného rozmeru. Renová-
cia hradieb, na ktorú sa mesto 
snaží získavať externé zdroje je 
postupný proces. Rekonštruk-
cie sa začali ešte v roku 2015. 
Vlani mesto spolu s Modran-
ským okrášľovacím spolkom 
zreštaurovalo hradby na úseku 
Východného bastiónu na plo-
che približne 142 m2. (zt)

Je to definitívne
Do Modry smeruje vyše 640 tis. eur z EF regionálneho rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpísalo 23. 
7. 2018 s rakúskou obcou Purbach (hlavný prijímateľ podpory) 
zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Sloven-
skej republiky. V Modre bude na základe tejto zmluvy preinvesto-
vaných viac ako 640 tisíc eur na projekty zamerané na zachovanie 
prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom. 

Celkové výdavky na realizáciu 
aktivít projektu s názvom „Sieť in-
tegratívneho turizmu kvality v re-
gióne Neusiedler See - Modra“ 
v rámci programu „interreg V-a 
Slovenská republika - Rakúsko,“ 
predstavujú 1 450 160,62 eur. 
Z toho nenávratný finančný prí-
spevok z Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja je 1 232 636,53 
eur a zvyšok sú vlastné zdroje 
hlavného prijímateľa a partnerov 
vo výške 153 224,73 eur.

Prírodné kúpaliská
Modra aj Purbach budú zo 

schválených peňazí revitalizo-
vať svoje prírodné kúpaliská. 
Nádrž v lokalite Modra - Piesok, 
ktorá bola pôvodne vytvorená 
s cieľom udržať prebytočnú vo-
du z potoka, sa tak opäť zmení 
na horské kúpalisko. Celý areál 
sa zatraktívni pre návštevníkov, 
ktorí budú mať k dispozícii le-
žadlá, lavičky a ďalší mobiliár 
na kúpanie. 

Náučné chodníky
Purbach plánuje z projektových 
peňazí zatraktívniť svoj náuč-
ný chodník a Modra chce vy-

budovať úplne nový. V Modre 
na Piesku sa v polovici 18. sto-
ročia usídlila najväčšia osada 
Huncokárov v Malých Karpa-
toch. Spoločnú históriu lesných 
robotníkov a ich rodín rakúske-
ho a nemeckého pôvodu oživí 
náučný chodník s trojjazyčným 
audiosprievodcom, ktorý bude 
spájať lesné biotopy s mestom 
Modra. Prírodno-kultúrny náuč-
ný chodník, vydanie cyklomapy, 
príprava publikácie o Huncoká-
roch v slovenskom a nemeckom 
jazyku, festival na ich počesť 
a putovná výstava s vernisážou 
by mali prilákať turistov z oboch 
krajín. 

Ekomobilita
V obci Jois vznikne kombino-
vaný cyklo-turistický chodník 
k Neziderskému jazeru. Para-
lelne s ním aj asfaltová cesta, na 
ktorej umiestnia nabíjaciu stani-

cu pre elektrické bicykle a osob-
né automobily s cieľom ekolo-
gizovať dopravu. Cesta bude 
poskytovať spojenie s obľúbe-
nou cyklotrasou Neusiedler See 
alebo Čerešňovou cyklotrasou, 
prípadne sa bude dať kombino-
vať s ďalšími atraktívnymi turis-
tickými chodníkmi.
• Začiatok projektu: 1. 7. 2017
• Plánovaný koniec projektu: 
31. 12. 2019 s možnosťou predĺ-
ženia termínu
• Obec Purbach (vedúci part-
ner), rozpočet projektu: 
388.682,00 € *
• Mesto Modra (projekto-
vý partner), rozpočet projektu: 
642.993,60 €* 
• Obec Jois (projektový part-
ner), rozpočet projektu: 
418.485,00 €*
*85% z uvedenej sumy je pod-
pora EÚ.
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Organizácia školského roka 2018/2019
Organizácia školského roka je 
vypracovaná v zmysle záko-
na o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a v sú-
lade s pedagogicko-organizač-
nými pokynmi na školský rok 

2018/2019 vydanými Minis-
terstvom školstva vedy, výsku-
mu a športu SR.

Školský rok sa začína 1. sep-
tembra 2018 a do školy naše 
deti vstúpia v pondelok 3. sep-
tembra 2018. Školské vyučo-
vanie sa člení na prvý a druhý 
polrok, vyučovanie v prvom 
polroku sa končí 31. januára 
2019 a v druhom polroku sa 
začne 4. februára končí sa 28. 
júna 2019.
Podľa školského zákona v ob-
dobí školského vyučovania 
môže riaditeľ školy poskyt-
núť žiakom zo závažných dô-
vodov, najmä organizačných 
a prevádzkových, najviac päť 
dní voľna. O poskytnutí voľna 
informuje riaditeľ školy zria-

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

Aktuálne investície v meste
Chodník na 

Štefánikovej má zelenú
Chodcov už dlhšie trápi pra-
vostranný chodník na Štefáni-
kovej ulici smerom z Bratislavy. 
ide o náročný úsek, ktorý je ne-
vyhnutné rekonštruovať v dvoch 
etapách. Dobrou správou je, že 
mesto ukončilo verejné obstará-
vanie na výber zhotoviteľa i. eta-
py rekonštrukcie chodníka. Spo-
ločnosť Duvystav z Pezinka do 
konca októbra vybuduje úsek od 
Dukelskej po Erneyho ulicu za 
zmluvnú cenu 47,5 tisíc eur. Pro-
jektovo pripravený je aj druhý 
úsek od Erneyho ulice po Ulicu 
1. mája s prechodom na Komen-
ského ulicu. Dva metre široký 
chodník bude pokrývať zámková 
dlažba a v priestore medzi chod-

níkom a odstavným pásom budú 
medzi vjazdami obnovené zelené 
pásy.

Nový chodník 
v škôlke na Kráľovej

Materská škola na Partizánskej 
ulici bude mať nový chodník. 
Rekonštrukciu spevnenej plo-
chy už existujúceho chodníka 
o výmere približne 108 m2 re-
alizuje Peter antalec z Modry. 
Dláždený chodník, ktorý vedie 
od vstupnej bránky pozdĺž bu-
dovy bude stáť 4850,90 eur.

Nové šatne 
pre futbalistov

Cez leto sa na futbalovom štadió-
ne na Kalinčiakovej ulici neod-
dychovalo. Správca mestských 

budov - spoločnosť Teplo Mod-
ra, využil prázdniny na komplet-
nú rekonštrukciu šatní (fotografia 
vľavo). Zmenila sa ich dispozícia 
tak, aby v priestore bolo možné 
prirodzene vetrať. V budove je 
kompletne vymenená elektro-
inštalácia, podlaha, omietky aj 
okná. V každej šatni pribudne 
kúrenie, ktoré doteraz chýbalo 
a moderné šatňové vybavenie. 
Futbalisti ocenia zrekonštruova-
né sprchy a sociálne zariadenia. 
Na investícii sa nákladovo podie-
ľala spoločnosť Teplo Modra vo 
výške 10 tisíc eur a mesto Mod-
ra investovalo sumu 40 tisíc eur. 
Celkovú rekonštrukciu realizo-
vala spoločnosť R&P z Bratisla-
vy, ktorá vyhrala verejné obsta-
rávanie.

Škôlka na 
Sládkovičovej po 

čiastočnej rekonštrukcii
V novom školskom roku už bu-
de mať škôlka na Sládkovičovej 
ulici zrekonštruovanú kuchyňu. 
Osadenie kanalizácie v školskej 
kuchyni s presahom na umy-
várku špinavého riadu aj prípra-
vovňu zeleniny (foto vpravo) si 
vyžadovalo kompletné rozbitie 
podlahy a úpravu podložia. Po 
uložení novej kanalizácie a la-
pača tukov nasledovalo vylia-
tie spádových poterov, nalepe-
nie dlažby, soklov, vyšpárovanie 
a silikónovanie. V rámci rekon-
štrukčných prác bola vykonaná 
aj kompletná výmena rozvodov 
vody. Dielo realizovala firma 
Gamak, s.r.o. z Modry s finálny-
mi úpravami za 24 979,18 eur.
 (zt)
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Termíny prázdnin (okrem materskej školy) 
Prázdniny Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po 

prázdninách
jesenné 30. október 2018 31. október - 2. november 2018 5. november 2018
vianočné 21. december 2018 23. december 2018 - 7. január 

2019
8. január 2019

polročné 31. január 2019 1. február 2019 4. február 2019
jarné 22. február 2019

(Bratislavský kraj)
25. február - 1. marec 2019 4. marec 2019

veľkonočné 17. apríl 2019 18. apríl - 23. apríl 2019 24. apríl 2019
letné 28. jún 2019 1. júl - 31. august 2019 2. september 2019
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Komunálne voľby
Rozhodnutím z 6. 7. 2018 vy-
hlásil predseda Národnej ra-
dy SR andrej Danko voľby 
do orgánov samosprávy obcí 
a dňom konania určil 10. no-
vember 2018. Mestské zastupi-
teľstvo v Modre bude mať 13 
poslancov, ktorí sa budú voliť 
v 2 volebných obvodoch. Vo 
volebnom obvode č. 1 (Modra) 
volíme 10 poslancov a vo vo-
lebnom obvode č. 2 (Kráľová, 
Harmónia, Piesok), ktorý zahŕ-
ňa okrsky č. 5 a 7 volíme 3 po-
slancov.
Volič môže voliť len v obci 
svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, kde je v  zo-
zname zapísaný. Je povinný 
preukázať okrskovej voleb-

nej komisii svoju totožnosť. 
Prevzatie hlasovacích lístkov 
a obálky potvrdí volič vlast-
noručným podpisom. Voličovi, 
ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, okrsko-
vá volebná komisia hlasovanie 
neumožní. Na hlasovacom líst-
ku pre voľby poslancov mest-
ského zastupiteľstva môže vo-
lič zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v prís-
lušnom volebnom obvode zvo-
lených. Na hlasovacom lístku 
pre voľby primátora mesta mô-
že volič zakrúžkovať poradové 
číslo len jedného kandidáta.

(red), zdroj: modra.sk

Názor

Ako to bolo s prípravou projektovej dokumentácie 
centra Kráľovej v minulom volebnom období
V Modranských zvestiach vo feb-
ruári t. r. vyšiel môj príspevok 
„Centrum Kráľovej“, v ktorom 
som vyjadrila svoj názor na kon-
krétny návrh riešenia tohto verej-
ného priestranstva v Kráľovej. 
V reakcii na môj článok v tom is-
tom čísle primátor Juraj Petrako-
vič uviedol: „...keď sme pred viac 
ako tromi rokmi po voľbách pre-
vzali vedenie mesta, neexistovala 
projektová dokumentácia rieše-
nia verejných priestorov na Krá-
ľovej.“ 
Toto konštatovanie bolo pravdi-
vé, ale nebolo úplné. Nedalo mi to 
a trochu som sa „pohrabala“ v do-
kumentoch z rokovaní MsZ v ro-

ku 2013 na webovom sídle mes-
ta. a našla som návrh rozpočtu na 
rok 2014, ktorý predkladala bý-
valá primátorka Hana Hlubocká. 
Návrh obsahoval v kapitálových 
výdavkoch položku Prípravná 
a projektová dokumentácia - ka-
nalizácia v Modre - 35 000 eur 
s poznámkou: PD - riešenie ulič-
ného priestoru Súkenícka ulica, 
Moyzesova ulica, Kráľová cen-
trum (pozri Materiály do zastu-
piteľstva/2013/ MSZ20131212). 
Tento návrh bol riadne zverejnený 
v zákonnej lehote na úradnej tabu-
li pred rokovaním MsZ. 
Čo sa však nestalo - vtedajší po-
slanec M. Gavorník (teraz aj zá-

stupca primátora) predložil na 
rokovaní MsZ dňa 12. 12. 2013 
poslanecký návrh rozpočtu, kto-
rý okrem niekoľkých poslancov 
nikto predtým nevidel a ktorý má 
v uvedenej položke sumu 0 eur 
- slovom: nula eur (pozri Uzne-
senie č. 395/37/2013 zo dňa 12. 
12. 2013 a schválený rozpočet 
na rok 2014). Za tento poslanec-
ký návrh hlasovali nasledovní 
poslanci: JUDr. Dominik Buču-
rič, ing. Marián Gavorník, ing. 
Ján Jašek, Mgr. art. Jakub Liška, 
Mgr. Juraj Petrakovič, Michal 
Petrík a ing. Ján Zigo (pozri Zá-
pisnice, uznesenia a hlasovania 
MsZ/37. zasadnutie MSZ 12. 12. 

2013/hlasovanie č. 13). 
Takže aby bolo jasné - títo kon-
krétni 7 poslanci, ktorí boli v ro-
koch 2013 a 2014 takisto súčasťou 
vedenia mesta, sa postarali o to, že 
nebola (nemohla byť) v r. 2014 
spracovaná projektová dokumen-
tácia nielen pre centrum Kráľovej, 
ale ani pre Súkenícku a Moyze-
sovu ulicu, rovnako ako pre ná-
mestie Ľ. Štúra v Modre! Zaují-
mavé, však? 
(Poznámka: Všetky údaje, kto-
ré som uviedla v tomto mojom 
príspevku, sú zverejnené na we-
bovom sídle mesta Modry www.
modra.sk.)

Božena UHERČÍKOVÁ

Reakcia
Vážená pani Uherčíková, vo 
svojom príspevku píšete o hla-
sovaní k rozpočtu na rokovaní 
MsZ dňa 12. 12. 2013 a odka-
zujete čitateľa na webové sídlo 
mesta Modry. Na tom istom we-
bovom sídle je zverejnený aj vi-
deozáznam zo spomínaného za-
stupiteľstva, v diskusii si môžete 
vypočuť argumenty poslancov 
pred hlasovaním, ako aj verejný 

prísľub pani primátorky k téme. 
Vaše posolstvo vnímam ako uve-
domenie si skutočnosti, že sa 
v minulom období nič viditeľ-
né nespravilo. Verím, že väčšinu 
obyvateľov nášho mesta nebude 
zaujímať päť rokov stará rozpráv-
ka o dobrej primátorke a zlých po-
slancoch. Modra má podľa môjho 
názoru naozaj dobré poslankyne 
a poslancov. Stretávame sa, ko-

munikujeme, polemizujeme, ale 
najmä korektne spolupracujeme. 
Šesť z tých, ktorých menujete, 
sú aj v súčasnom zastupiteľstve. 
Verte či nie, poslanecký zbor nám 
v dobrom závidia mnohí primáto-
ri, starostky a starostovia z okoli-
tých samospráv.
Ctím si Váš názor, pani Uherčí-
ková, vážim si aktivitu všetkých 
Modranov. Vždy sa teším, že bu-
dem môcť reagovať na Vaše ná-
zory. Vnímam to však aj ako Váš 
spôsob zviditeľnenia sa.

Prekvapil ma Váš postoj ku 
skrášleniu Kráľovej. Očakával 
som radosť a nadšenie, že ideme 
rekonštruovať a revitalizovať 
centrum, ale zjavne som sa mý-
lil, čo ma úprimne mrzí. 
Milá pani Uherčíková, želám 
Vám čo najviac pohody, radosti 
a veľa úspechov v rodinnom aj 
verejnom živote.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor, v spomínanom 

čase (december 2013) 
poslanec MsZ

ďovateľa. V materskej škole 
s celodennou starostlivosťou 
možno prevádzku obmedziť aj 
prerušiť. Prerušenie alebo ob-
medzenie cez letné prázdniny 
zverejní riaditeľka dva mesia-
ce vopred a informuje zákon-
ných zástupcov. Prevádzka 
MŠ sa preruší najmenej na tri 
týždne. 
Zápis detí do prvého roční-
ka ZŠ v školskom roku bude 
v čase od 14.00 do 18:00 v tre-
tiu stredu v apríli a po nej na-
sledujúci štvrtok, ktorý pred-
chádza začiatku školského 
roka, v ktorom má dieťa plniť 
povinnú školskú dochádzku 
(VZN č. 7/2015).
Do materskej školy sa prijíma-
jú deti priebežne alebo pre na-

sledujúci školský rok. Miesto 
a termín podávania žiados-
ti pre nasledujúci školský rok 
zverejní riaditeľ od 15. feb-
ruára do 15. marca, kde spo-
lu s miestom a termínom zve-
rejní aj podmienky prijímania 
detí do materskej školy. Pred-
nostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku, deti 
s odloženou povinnou škol-
skou dochádzkou a deti s do-
datočne odloženou povinnou 
školskou dochádzkou. Ostat-
né podmienky prijímania detí 
určí riaditeľ a po prerokovaní 
s pedagogickou radou školy 
verejní na viditeľnom mieste.
 (red, gal)
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Spomienka na Štefana Žáka
Osobnosť Modry
V roku 2011 Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turisti-
ky v Modre vydala publikáciu „V zrkadle času,“ v ktorej boli 
publikované osudy viac ako sto odborníkov pôsobiacich v ag-
rokomplexe a na slovenskom vidieku. Autori publikácie no-
vinári Milan Maloch a Rudolf Haspra zaradili do publikácie 
i životnú cestu Dpt. Štefana Žáka z Modry, ktorý venoval svo-
je odborné skúsenosti na sklonku svojho života agroturistike 
a svojmu mestu. Pri príležitosti jeho 7. výročia úmrtia publi-
kujeme prierez jeho plodným životom.

Dpt. Štefan žák pracoval 
od roku 1969 na odbore sú-
hrnného plánu Slovenskej 
plánovacej komisie (SlPK), 
kde pôsobil do roku 1986. 
Od roku 1987 ďalšie štyri 
roky vykonával funkciu ve-
dúceho sekretariátu. ako 65 
ročný odišiel do dôchodku. 
Jeho pracovné zameranie 
sa orientovalo na pomerne 
špecifickú oblasť - vo funk-
cii špecialistu mal veľa naj-
mä ekonomických informá-
cií o vývoji ekonomiky na 
Slovensku v jej celej šírke.
V období demokratizácie 
samosprávy, od roku 1991 
pôsobil v meste Modra vo funk-
cii prednostu mestského úradu. 
V prvých rokoch, podľa jeho 
názoru, sa odvetvie poľnohos-
podárstva neuváženým spoliti-
zovaním dostalo do krízy, ktorá 
sa mohla zmierniť premysle-
nejším prechodom družstiev na 
poľnohospodárske farmy súk-
romných vlastníkov pôdy. Poľ-
nohospodárstvo sa ocitlo v cha-
ose, ktorý nedával vlastníkom 
pôdy šancu na prežitie najmä 
v okrajových horských oblas-
tiach. Vtedy vznikla myšlien-
ka riešenia, odpozorovaná od 
rakúskych poľnohospodárov, 
ponúknuť postihnutým vidieča-
nom pomoc rozvojom vidieckej 
turistiky a agroturistiky. 
S iniciátorom ing. Františkom 
Machom, CSc. Štefan žák za-
čal spolupracovať na vytvore-
ní organizácie Zväzu vidiec-
kej turistiky a agroturistiky. 
S podporou ministerstiev pô-
dohospodárstva a hospodárstva 
a so skupinou nadšencov prešli 
mnohými mestami Slovenska 
a propagovali zásady a pod-
mienky rozvoja týchto činností. 

Na mnohých miestach Sloven-
ska dnes pôsobia, pri využití 
priestorov bývalých roľníkov, 
vkusne upravené ubytovacie 
kapacity, návštevníkov láka-
jú prírodné, historické a mno-
hé iné osobitosti našich regió-
nov. Mnohí záujemcovia našli 
v tomto podnikaní nový zmysel 
života.
Popri týchto aktivitách Šte-
fan žák sa venoval aj proble-
matike mesta Modry, ktorá ho 
prijala za svojho a stala sa je-
ho druhým domovom. Mod-
ra zažila cez stáročia mnoho 
negatívnych udalostí - obišla 
ju železničná trať, čo nadlho 
ochromilo jej rozvoj, vinohrady 
jej v 19. storočí zničila choro-
ba viniča - fyloxéra, čo sa tiež 
prejavilo na jej vývoji, priva-
tizáciou podnikov koncom 20. 
storočia zanikli tzv. „podnikové 
rekreácie“ čím v katastri Mod-
ra navnivoč vychádza do 120 
veľkokapacitných rekreačných 
zariadení, poľnohospodársko-
-vinohradnícka politika Európy 
spôsobuje (pri nezáujme štátne-
ho riadenia) radikálnu likvidá-

ciu plôch modranských viníc, 
dosiaľ rodiacich znamenité ví-
na. V roku 2003 inicioval spra-
covanie Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Modry 
(Strategický plán), pripravil 
metodiku a ako člen riadiace-
ho výboru tejto činnosti prispel 
k jeho vyhotoveniu. Spracoval 
tzv. Profil mesta (vyhodnote-

nie všetkých aspektov existen-
cie mesta), zabezpečoval účasť 
občanov na prerokovávaní od-
vetvových a iných problémov 
mesta a špecifikovaní opatre-
ní, úloh a projektov, ktoré budú 
problematiku rozvoja Modry 
postupne riešiť. 
Závažná časť problémov Mod-
ry je v oblasti poľnohospodár-
stva, osobitne vinohradníctva 
a vinárstva a Strategický plán 
navodzuje postupy, zamerané 
na aktivizovanie týchto odvet-
ví. Pri spracovávaní tzv. pro-
jektu rodovej rovnosti v rám-
ci aktivít eurofondov, ktorého 
účastníkom bolo i mesto Mod-
ra, pripravil výslednú štúdiu 
k obhajobe projektu.
Koníčkom Štefana žáka v po-
slednom období jeho života sa 
stala história kráľovského slo-
bodného mesta Modry a tiež 
história Slovenska od prícho-
du starých Slovanov až dodnes, 
osobitne jej vplyv na spoluži-
tie s Maďarmi v tisícročnom 
Uhorsku i s Čechmi v Česko-
-Slovensku za tri štvrťstoročia. 
„Vychádzam skôr z pohľadu na 

negatívne trendy, ktoré z tých-
to spolužití postihli Slovensko. 
Riadim sa síce tým starorím-
skym „sine ira et studio“ - bez 
hnevu a zaujatosti, ale to, k čo-
mu sa prepracovávam, je za-
rážajúce.“ Takto opísal svoje 
spomienky v uvedenej knihe. 
V publikácii sa Štefan žák vy-
jadril k nášmu súčasnému poľ-
nohospodárstvu a jeho perspek-
tívam. Nielen malé Slovensko, 
ale všetky malé a ekonomicky 
zaostalé štáty zo „socialistickej 

oblasti“ sa stávajú určitým 
spôsobom vazalmi vyspelej 
západnej 15-ky. individuál-
ne nedosiahnu nič - kolek-
tívne sa stávajú iba odbyto-
vým priestorom západných 
štátov Európy, pravdaže 
s následkom likvidovania 
mnohých odvetví (napr. aj 
nášho poľnohospodárstva). 
„Rád by som veril, že spo-
jená Európa nebola vytvo-
rená iba za týmto účelom 
a že najmä spoločný postup 
malých štátov Európy pri-
pomenie druhej strane, že 
akákoľvek nerovnovážna 
cesta v riadení osudov Eu-

rópy povedie k jej koncu. Náš 
spoločný štát s Čechmi - Česko-
-Slovensko je toho príkladom. 
Za trištvrte storočia viac vinou 
českého centralizmu a unio-
nizmu, ako túžby Slovákov po 
svojprávnosti a rovnocennos-
ti, došlo k rozpadu spoločného 
štátu, ktorý za takú dlhú dobu 
neprejavil cieľavedomú a sku-
točne účinnú snahu po vyrov-
naní vysokých rozdielov, ktoré 
v podstate zostávali takmer za-
konzervované. Je však dnes na 
nás, či chceme a vieme využiť 
a použiť nástroje rozvoja cie-
ľavedome. Zatiaľ to nevieme.“ 
aj tieto myšlienky sú uverejne-
né v publikácii „V zrkadle ča-
su.“ Veľa príspevkov publiko-
val i v Modranských zvestiach. 
Na stránke www.tik.sk je pub-
likovaná práca Š. žáka o M.R. 
Štefánikovi a historické výro-
čia z dejín Modry. Štefan žák 
zomrel 9. augusta 2011 v Mod-
re. František MACH

Na fotografii: Riaditeľka Mú-
zea Ľ. Štúra Viera Jančovičová 
a Štefan Žák
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Dušan Samuel Jurkovič
Osmičkové roky sú v našich dejinách významné, viažu sa 
k nim totiž udalosti, ktoré sa stali priam epochálnymi. Azda 
z tohto dôvodu zanikajú popri nich príbehy osobností, ktorých 
výročia sa prekrývajú. Takouto osobnosťou je aj Dušan Sa-
muel Jurkovič, ktorý sa narodil 23. augusta 1868 v Turej Lúke 
a od jeho narodenia uplynulo už 150 rokov.

Narodil sa v čase, kedy po rakúsko 
- uhorskom vyrovnaní Slováci za-
čali pociťovať čoraz intenzívnej-
šie politické a kultúrne vplyvy 
silnejúceho maďarského národa. 
Daná situácia prinútila Slovákov 
zintenzívniť kontakty s českým 
národom a hľadať u nich podporu. 
Takéto prepojenia bolo možné sle-
dovať najmä v evanjelickom pro-
stredí. aj rodina Jurkovičovcov 
žijúca v Brezovej bola známa svo-
jimi kultúrnymi vzťahmi k českej 
inteligencii, ktoré rozvíjal už starý 
otec Dušana Jurkoviča, Samuel, 
aj jeho strýko Miloslav Hurban. 
Rodinné prostredie aj breznian-
sky región formovali charakter 
najmladšieho syna Juraja Jurko-
viča, otca známeho architekta. 
Zásluhou všetkých priaznivých 
okolností sa Dušan Samuel Jurko-
vič nestratil vo veľkom Rakúsko 
- Uhorsku, naopak našiel sa vo 
výnimočnej oblasti architektúry 
a stavebníctva, kde uplatnil svoj 
jedinečný talent a svoje národné 
povedomie.
Po štúdiu na štátnej priemyselnej 
škole vo Viedni sa usadil na Mo-
rave, kde začal veľmi úspešnú ka-
riéru staviteľa, architekta. V práci 
uplatňoval ľudové motívy a prvky 
tradičnej slovenskej a česko-mo-
ravskej architektúry, ktorými sa 
stal známym a vďaka ktorým sa 
stal uznávaným architektom. Prá-
ce mladého staviteľa sa vymyka-
li tradičnému secesnému vplyvu, 
boli svojráznymi a osobitými, pri-

tom zo slohu lineárne vychádzali.
Po vzniku Československa sa Du-
šan Samuel Jurkovič presťahoval 
do Bratislavy a stal sa Vládnym 
komisárom na ochranu pamiatok. 
Nová práca umožnila Jurkovičovi 
sústrediť pozornosť na architektú-
ru, ochranu pamiatok a slovenskej 
kultúry a tradícií. Práve v tomto 
období sa zintenzívnili aj Jurko-
vičove styky s Modrou, mestom 
spájajúcim architekta rodinný-
mi väzbami. Modra bola v me-
dzivojnovom období známa ako 
stredisko kultúry, spoločenského 
života, priťahovala veľa osobnos-
tí vďaka klimatickým kúpeľom 
v letovisku Harmónia, keramickej 
tradícii aj pre dobré víno. V meste 
žilo viacero osobností, ktoré pre-
sahovali región. žili tu dve gene-
rácie Zochovcov, biskup Samuel 
Zoch a jeho strýko ivan Branislav 
Zoch, pobočník generála Štefá-
nika, riaditeľ učiteľského ústa-

vu Ferdinand Písecký, redaktor 
Šimon Roháček, Martin Rázus, 
farár Karol Hollerung aj Jurko-
vičov brat, farár Vladimír Jurko-
vič s neterou Elenou Štetkovou. 
Modra bola pre Dušana Samuela 
Jurkoviča mestom, kam rád cho-
dil a kde našiel príjemné rodinné 
a domáce prostredie. Jurkovič pre-
to uvítal ponuky a v Modre vďa-
ka priateľom zrealizoval viacero 
svojich návrhov. Spomedzi zre-
alizovaných a dodnes zachova-
ných stavieb stojí na poprednom 
mieste budova evanjelického si-
rotinca a komplex úradníckych 
mestských domov. architektovu 
stopu nesie aj dom pre evanjelic-
kého farára Hodžu za nemeckým 
evanjelickým kostolom a letný 
vinohradnícky dom v chotárnej 
časti Hamrštíle postavený pre ne-
ter Elenu Štetkovú. V úvode som 
uviedol obľúbené miesto výletov, 
letovisko Harmóniu. Toto miesto 
sa stalo vyhľadávaným aj pre sl-
nečný kúpeľ, stavbu, kde mali 
rekreanti a kúpeľní hostia mož-
nosť využívať blahodarné účinky 
slnka. Táto stavba ako aj viacero 
miestnych víl nesie, alebo niesli, 
znaky Jurkovičovho rukopisu. 
Medzi pozoruhodné menšie prá-
ce Dušana Samuela Jurkoviča 

patria modranské a kráľovanské 
náhrobníky pre rodinu Štetkovú, 
farára Erneiyho, brata Vladimíra 
a Ernestínu Čistú. Viacero Jurko-
vičových návrhov zostalo nezre-
alizovaných. Nezanedbateľná je 
aj Jurkovičova úloha pri záchra-
ne Slovenskej ľudovej majoliky 
v Modre. 
Dušan Samuel Jurkovič je uzná-
vaným architektom svetového 
formátu, preto je pre Modru dôle-
žité pripomínať si jeho osobnosť 
a ešte dôležitejšie starať sa o stav-
by, ktoré si našu pozornosť určite 
zaslúžia. Juraj PETRAKOVIČ

Na fotografiách: Jurkovičova ar-
chitektúra v Modre: sirotinec na 
Vajanského; domy na Zochovej ul. 
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Posledná 
rozlúčka

Uplynulý ví-
kend sa primá-
tor Modry Ju-
raj Petrakovič, 
viceprimátor 
Marián Gavor-
ník a poslanec 

MsZ v Modre Ján Jašek posledný-
krát rozlúčili s dlhoročným priate-
ľom Jaroslavom Králom. Starosta 
partnerského mesta Benátky nad 
Jizerou podľahol dlhej a ťažkej 
chorobe vo veku 70 rokov. Ne-
uveriteľných 28 rokov pôsobil 
v komunálnej politike ako staros-
ta a pracoval do poslednej chvíle. 
Juraj Petrakovič na neho spomína 
ako na rovného, dobrého člove-
ka: „Je veľmi málo ľudí ako Jarda 
Král, som rád, že som mal tú česť 
poznať ho. Bol pre mňa veľkou 
inšpiráciou. Vyjadrujem úprimnú 
sústrasť rodine.“ Modra a Benát-
ky nad Jizerou mali aj vďaka vy-
nikajúcej spolupráci s Jaroslavom 
Králom nadštandardné priateľské 
vzťahy. žiaci základných škôl, se-
niori aj zamestnanci mestských 
úradov, ale aj vinári, zástupco-
via rôznych združení a spolkov 
z oboch miest za posledné roky 
absolvovali veľa zaujímavých 
aktivít. Vymieňali si cenné skú-
senosti a ak to bolo v ich silách, 
často si vzájomne pomohli. Spo-
lupráca s Benátkami nad Jizerou 
bude na pamiatku tohto skvelého 
človeka pokračovať. (zt)
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Materská škola SNP srdečne ďakuje
Medzinárodný deň detí sme v našej materskej škole oslávili v spoločnosti kúzelníka Ivana, zabavi-
li sme sa na skákacom hrade a pochutili sme si na zmrzline zo „Starých Časov“, ktorú nám maji-
telia zasponzorovali. Týmto by sme sa im v mene celej MŠ a rodičov našich detí chceli poďakovať. 

Ďalej naša vďaka patrí pánovi 
Malinovskému, ktorý bol ochot-
ný vystaviť naše tablo predško-
lákov vo svojom obchode s ke-
ramikou. Nakoľko boli deti 
fotené v krojoch, celé tablo sme 
poňali v tomto keramikárskom 
duchu. Nemalo by sa zabúdať na 

dedičstvo našich otcov a starých 
otcov, ktorí urobili keramikou 
meno nielen našej Modre, ale aj 
Slovensku 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 Materskej školy SNP

Nové odborné 
učebne aj knižnica
Do apríla budúceho roka chce 
mesto Modra v ZŠ Vajanské-
ho vybudovať školskú knižnicu 
a dve učebne: jazykovú a príro-
dovedno-biologickú. Na tento 
účel získalo z integrovaného re-
gionálneho operačného progra-
mu 148 669,68 eur, pričom 
z vlastných zdrojov mesto uvoľ-
ní sumu 7 824,72 eur. Prioritou 

je poskytnúť žiakom vedomosti 
a zručnosti v modernom prostre-
dí s možnosťou využitia didak-
tickej techniky, počítačových 
programov a interaktívnych po-
môcok. Školu navštevuje 354 
detí a mesto verí, že moderni-
záciou jej materiálovo-technic-
kého vybavenia pomôže zvýšiť 
úroveň výuky. (zt)

Usilovní žiaci 
z Vajanského školy
Školský rok 2017/2018 sa skončil a onedlho ho vystrieda nový. Žia-
ci majú ešte pár dní prázdninového oddychu pred sebou. Aj po-
čas uplynulého školského roka sa žiaci ZŠ Vajanského zapojili do 
mnohých súťaží a akcií rôzneho zamerania a umiestnili sa na vý-
borných miestach. Ako sa darilo prvostupniarom sa dočítate tu.

Na začiatku šk. roka sme sa všetci 
zapojili do akadémie a tak si pri-
pomenuli 50. výročie založenia 
školy, neskôr to bol Deň zdravej 
výživy, výstava tekvíc, zber pa-
piera, vianočný program pre MŠ, 
karneval, dopravné ihrisko, škola 
v prírode, Maľovaná abeceda (sú-
ťaž v prednese poézie) a plavecký 
výcvik a veľa výtvarných súťaží.
Naše úspechy: Hviezdoslavov 
Kubín, okr. kolo - Gréta Polon-
ská 3. a - 2. miesto; alžbeta 
Bližnáková 4. a - 2. miesto; Slá-
vik Slovenska, okr. kolo - Samu-
el Rusnák 4. B - 2 miesto; Gré-
ta Brazdovičová 1. a - čestné 
uznanie; Pytagoriáda, okr. kolo 
- Michal Beňák 3. a -1. miesto; 
Matematický Klokan - Silvia 

Skovajsová 2. B - školský šam-
pión; Všetkovedko - Dominika 
Malíšková 2. B - Všetkovedko 
školy; Stroj na jednotky 3. a - Mi-
chal Beňák - 1. miesto v okr. kole, 
1. miesto v kraj. kole, 7. miesto 
v celoslovenskom kole; výtvarná 
súťaž Ochranárik čísla tiesňové-
ho volania 112 - Nataša Milková 
3. a - cena prednostu OÚ Pezi-
nok, vybíjaná ml. žiakov, okr. ko-
lo - 3. miesto; Futbal McDonalds 
cup, okr. kolo - 3. miesto a rýchla 
vybíjaná, dievčatá, okr. kolo - 3. 
miesto.
a na záver sa patrí poďakovať 
všetkým pani učiteľkám, ktoré sa 
počas celého školského roka ak-
tívne podieľali na prípravách detí 
do súťaží a akcií. (br)

V predchá-
dzajúcom 

čísle Modranských zvestí sme 
nedopatrením uverejnili ne-
správne zalomený text o akti-
vitách našich malých škôlka-
rov z MŠ na ulici SNP. Touto 
cestou sa autorke pani Marike 
Eckert ospravedlňujeme a zá-
roveň uverejňujeme príspevok 
v správnom znení.

Jana KUCHTOVÁ, 
za redakciu MZ

Oprava
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Strávte Deň vo vinohradoch
8. septembra 2018 od 11.00 - 19.00 h
Ochutnajte jedinečné vína v mieste ich zrodu, vo vinohra-
doch malokarpatských vinárov. Malokarpatská vínna cesta 
vás pozýva na Deň vo vinohradoch. Desiatykrát sa otvoria 
vinice Malých Karpát s nádhernými výhľadmi a vy si ich 
môžete vychutnať s pohárom vína v ruke. 

Vinári budú ponúkať hrozno 
a zároveň víno z neho vyrobe-
né. V tento deň sa za skvelým 
vinohradníckym zážitkom mô-
žete vybrať peši, autom, ale aj 
na bicykloch. V ponuke bude 
53 viníc od Rače cez Svätý Jur, 
Pezinok, Modru až po Doľa-
ny. Súčasťou vstupenky je map-

ka, ktorá vám uľahčí putovanie. 
Navštívite hon Šínweg, Gelnar, 
Huncpalky, Hoffnáre, Téglik, 
Šarkaperky a Kalváriu v Mod-
re, novovybudovanú Kamenicu 
pod Starou horou v Pezinku, Hon 
Hofweingarten, ktorý sa ťahá až 
po mestské hradby Svätého Jura. 
Neobíďte Genofond Frankovky 

v Rači a Šľachtiteľský vinohrad 
s novou zbierkou Piwi odrôd 
v Šenkviciach. V tento deň bude 
hrať vo viniciach hudba, vinári 
okrem vína, frizzante, hrozno-
vého muštu a skorých burčiakov 

ponúknu aj svoje domáce špecia-
lity. Súčasťou vstupenky bude aj 
bonus na nákup vína a hrozna. 
Nenechajte si ujsť jedinečný zá-
žitok, príďte si vychutnať výbor-
né malokarpatské vína a zároveň 
prejsť sa krásnymi kopcami viníc 
v období končiaceho sa leta. info 
a vstupenky: www.mvc.sk.
 Jarmila DUDOVÁ, MVC

Šampióni zo Zhongjie
Samozrejme, že modranskí. 
Modranskí šampióni z Číny. To 
by mali starí modranskí viná-
ri radosť. Veštík, Vilma žáko-
vá, Samo Michálek, Emil Ko-
pa, Gašpar Kišoň, Jano Šimko 
z „dzíry“, Juraj Novák - Juno... 
Tie časy sú nenávratne preč a je 
tu tretie tisícročie. Naše víno 
vstáva z popola. Dúfajme, že 
i čínsky úspech nás bude kataly-
zovať. Po dvoch rokoch a už po 
druhý raz sa naša medzinárod-
ná vínna prehliadka Vinoforum 

ocitla v Číne. Tentokrát pod ná-
zvom The 2nd Sino-Europe Vino 
Competition. Konala sa v pol-
miliónovom Zhongjie, neďale-
ko žltého mora a zúčastnilo sa 
jej takmer 200 vín z deviatych 
krajín sveta. Slovenský pavilón 
z nedávnej šanghajskej svetovej 
výstavy voňal a chutil vínom. Po 
príhovore J.E. Dušana Bellu, slo-
venského veľvyslanca v Čínskej 
republike sa „roztočili“ chuťové 
poháriky naplno. Večer bolo ho-
tovo. Bol to milý večer. Nasta-

lo vyhlasovanie šampiónov. 
Jeden moldavský, traja slo-
venskí. Zvíťazili modranské 
moky. V kategórii bielych su-
chých vín sa šampiónom stala 
Pálava 2017 z Eleska. Chateau 
Modra má dvoch šampiónov, 
Chardonnay 2017 (ostatné 
biele) a Cabernet Savignon ro-
sé 2017 (ružové vína). Sloven-
sko získalo celkom 23 zlatých 
a strieborných ocenení. Jediné 
strieborné ocenenie pre mod-
ranské média pripadlo Malí-
kovmu Hronu 2016. Všetkým 
srdečne blahoželáme!
 Fedor MALÍK

Malíkov Hlad po víne a Smäd po jedle
Najznámejší profesor vína, eno-
lóg, milovník dobrého jedla 
a spisovateľ Fedor Malík vydal 
a predstavil verejnosti a pria-
teľom svoju už 32. knihu. Do 
priestorov historickej mestskej 
radnice, ako inak - v Modre, po-
zval autor 27. júla podvečer cez 
päťdesiatku svojich dobrých zná-
mych a odborníkov zo sveta vín. 
Uvítanie „dvojknihy“ - z jednej 
strany nesie názov Hlad po ví-
ne a z opačnej strany je to Smäd 
po jedle sa urobilo samozrejme 
výborným modranským sektom 
Modragne. Spoločne s profeso-
rom Malíkom sa slávnostného 
aktu zúčastnili vinár Miroslav 

Dudo, priateľ Pavel Helia a pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič 
(na fotografii). Malíkov Hlad po 
víne je 117 stranový a Smäd po 

jedle sa rozpína na 126 listoch. 
V prvom čitateľ nájde tradičné 
cestopisy v úvode prepletené vý-
stižnými veršami a druhá časť je 

plná zaujímavých receptov, sa-
mozrejme nevynímajúc dobré ra-
dy, ktoré víno je vhodné ku ktoré-
mu pokrmu piť. 
Úryvok z kapitoly Od deskrip-
cie k veršíkom
...Dudovci v roku 2016 ponúkali 
vo fľaši sedem bielych, jedno ru-
žové a päť červených prívlastko-
vých vín... Veršíky sú skoro také 
dobré, ako víno samotné...:
„Bolflajtna, bolflajtna, čarovný 
kraj. Príroda karpatská, do tak-
tu hraj. Muškátom zeleným je 
tu vždy hej. Slniečko modranské 
naďalej hrej.
„Cipár, Cpin i Salvatore Dalí, 
Sauvignon si radi nalievali. Šte-
tec na plátno potom farbil sám, 
nečudo, to víno bolo elegán...“
 (red) FO
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Slávnosť hliny - Keramická Modra 2018
Jubilejný 10. ročník bude 30. augusta až 1. septembra 

OZ Modranská Beseda pripravila v spolu-
práci s mestom Modra, Slovenskou ľudovou 
majolikou, Slovenským národným múzeom 
- Múzeom Ľudovíta Štúra, Múzeom sloven-
skej keramickej plastiky a s Kultúrnym cen-
trom Modra jubilejný 10. ročník podujatia, 
ktoré oslavuje hlinu, na ktorej žijeme, s ňou 

späté remeslo, tradíciu i budúcnosť. Témou tohto ročníka 
Slávnosti hliny - Keramickej Modry sú Prejavy ľudovej zbož-
nosti v keramickom dekore. Podujatie je tradične súčasťou 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Viac informácií nájde-
te aj na webe a facebooku Modranskej Besedy.

Slávnosť hliny sa začína 30. au-
gusta otvorením sprievodných 
výstav, v piatok predpoludním 
bude odborný seminár, poobede 
a v sobotu počas celého dňa me-
dzinárodný hrnčiarsky jarmok, 
kultúrny program, ukážky v toče-
ní na keramických kruhoch, tvori-
vé dielne a štylizovaný alegorický 
sprievod. V uliciach Modry náj-
dete tradičné kulinárske špeciali-
ty, razenie pamätnej mince, diva-
dielko a detské hry z čias našich 
predkov, ako v guľôčky, koleso 
šťastia a drevený kolotoč. Scenár 
„labovky“ a alegorického hrnčiar-
skeho sprievodu pripravila agáta 
Petrakovičová Šikulová, garanta-
mi keramického jarmoku a tvo-
rivých dielní sú Mária Malinová 
a Marián Liška, garanti hrnčiar-
skeho alegorického sprievodu 
Elena Lennerová a Peter Lenner, 
dramaturgom a moderátorom je 
Samo Smetana, hlavným orga-
nizátorom odborného seminára 
a výstav SNM−Múzeum Ľudoví-
ta Štúra v Modre a Múzeum slo-
venskej keramickej plastiky.

Hlavná autorka osvedčenej dra-
maturgie podujatia naprieč 10-ti-
mi ročníkmi agáta Petrakovičo-
vá Šikulová: „Je neuveriteľné, 
čo sa nám podarilo vytvoriť za 
10 rokov. Podujatie sme zaklada-
li s cieľom obnovenia keramickej 
tradície, dnes vieme, že v Modre 
netreba obnovovať nič, pretože 
Modra stále keramikou žije. Ke-
ramika dostala nový impulz a sa-
ma ukázala, aká je stáročná tra-
dícia silá, netreba ju obnovovať, 
ale hľadať nové podnety. Okolo 
keramiky sú skvelí ľudia, ktorí mi-
lujú remeslo a neopustia ho, treba 
im dať iba priestor a prostried-
ky. Verím, že vďaka keramikom 
a nám, milovníkom tohto remes-
la, oslovíme a spropagujeme krá-
su modranskej keramiky aj mlad-
šej generácii, pretože to je naším 
hlavným cieľom, cítim, že sa nám 
to podarí.”
Dopĺňa ju súčasný predseda OZ 
Modranská beseda Ján Zigo: 
„Poznanie kultúrnej osobitos-
ti a prínos hrnčiarskej, keramic-
kej tradície do identity mesta sa 

Modranská beseda pokúsila zvý-
razniť tematickým podujatím. Po 
9. ročníkoch môžem vyjadriť pre-
svedčenie, že Slávnosť hliny ten-
to cieľ napĺňa a naviac aj prináša 
podnety pre životaschopnosť toh-
to remesla, či umenia.“

Keramický betlehem
Prvý slovenský keramický bet-
lehem postupne zo sponzor-
ských darov budujú dobrovoľníci 
v Modre. Prekrásnymi figúrami 
sa môžete pokochať počas Sláv-
nosti hliny a Vianočného zasta-
venia, výťažok z charitatívneho 
stánku Modranskej Besedy je ur-
čený na ďalšie figúrky. Odmenou 
pre darcov sú dobroty modran-
ských gazdiniek a pekární. au-
tormi Keramického betlehemu sú 
Jozef Franko a Marián Liška.

Súťaž o najkrajšie 
kŕmidlo alebo 

napájadlo pre vtáčiky
Diela z predchádzajúcich roční-
kov nájdu návštevníci vystavené 
v Komunitnej záhrade na Štúro-
vej 59 v Modre. Vyhlásenie ví-
ťazov bude v sobotu o 18:30 
pred alegorickým sprievodom.

Odborný keramický 
seminár

30. augusta 2018 sa v KD Ľudo-
víta Štúra v Modre na Sokolskej 
8 uskutoční odborný seminár na 
tému Prejavy ľudovej zbožnosti 
v keramickom dekore
Program
9.00 registrácia účastníkov 
9.20 PhDr. Marta Pastieriková: 
Kresťanská tematika na fajanse 
slovenskej proveniencie / SNM 
v Martine - Etnografické múze-
um
9.50 Mgr. Zuzana Francová: Ná-
boženské motívy vo fajanse zo 
zbierok Múzea mesta Bratislavy / 
Múzeum mesta Bratislavy
10.20 PhDr. alena Kalinová: 
Náboženská tematika na lidových 
fajánsích / Moravské zemské mu-
zeum v Brně
10.50 Mgr. Michaela Škodová: 
Domáce hlinené oltáriky z No-
vohradu /Novohradské múzeum 
a galéria v Lučenci

11.20 - 12.00 Prestávka 
12.00 Dr. Cluadia Peschel- wa-
cha: Náboženská keramická plas-
tika / Östereichisches 
Museum fűr Volkskunde wien
12.30 Mgr. Marián Čurný, PhD.: 
Ojedinelý prejav zbožnosti v de-
kore keramického súboru z arche-
ologického výskumu na Zámoč-
níckej ulici v Košiciach / Krajské 
múzeum v Prešove
13.00 Ľubica Satková: Kresťan-
ské symboly vtlačené do hliny / 
Laterárius - spoločnosť pre vý-
skum tehliarstva
13.30 Ukončenie seminára

Výstavy
Prístupné budú od 31. augus-
ta - 1. septembra medzi 10.00 
a 18.00 hod.
• Prejavy ľudovej zbožnosti 
v keramickom dekore, Múzeum 
slovenskej keramickej plastiky, 
Kukučínova 15
• Výstava sprístupňuje keramiku 
autorov majúcich vzťah k mestu 
Modre, ktorí v Modre žili, alebo 
pracovali v modranskej keramic-
kej dielni a vo svojich dielach sa 
venovali náboženskej tematike.
• Keramický majster Richard 
Hóz, výstavné priestory Múzea 
Ľ. Štúra, Štúrova 84 
• Výstava predstavuje výber 
z tvorby keramického majstra 
Richarda Hóza pri príležitosti 
nedožitého 100. výročia, pričom 
reflektuje aj sakrálnu tematiku 
majstrových diel.
• Z histórie keramiky v Modre, 
Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky, Kukučínova 15
• Galéria ignáca Bizmayera, 
Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky, Kukučínova 15
• Otvorené dvere, výstava slo-
venských výtvarníkov, nemec-
ký evanjelický kostol v Modre, 
Dolná 1 
• 10 ročníkov Slávnosti hliny, 
Charitatívny stánok Modranskej 
Besedy, Súkenícka ul. počas jar-
moku

Vernisáže výstav
štvrtok 30. augusta 2018
16.30 Otvorenie výstavy Kera-
mický majster Richard Hóz, Mú-
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zeum Ľ. Štúra, Štúrova 84
18.00 Otvorenie výstavy Prejavy 
ľudovej zbožnosti v keramickom 
dekóre, Múzeum slovenskej ke-
ramickej plastiky, Kukučínova 15
piatok 31. augusta 2018
18.18 Vernisáž výstavy sloven-
ských výtvarníkov Otvorené dve-
re, nemecký evanjelický kostol 
v Modre, Dolná 1 

Pozvanie na slávnosť 
posvätenia novej 

Božej muky
Na hranici chotárov Modry a Vi-
nosad, na Starej vinosadskej ces-
te v nedeľu 2. septembra o 17.00 
slávnostne posvätíme novú Bo-
žiu muku s keramickým vyobra-
zením svätého Urbana.
autorkou projektu stavby je Lu-
cia Marušicová, keramická plat-
ňa vznikla v spolupráci igora 
Mesíka a Mariána Lišku, stav-
bu zrealizovali pracovníci mes-
ta Modry, Správy lesoparku, 
krajiny a vodných tokov. Dob-

rovoľníci z Modranskej Bese-
dy celý projekt navrhli a získali 
väčšinu potrebných finančných 
prostriedkov, mesto Modra 
prispelo technickým zabezpeče-
ním a úpravou okolia a realizá-
ciu projektu dofinancovalo. Pri 
Božej muke nájdete príjemný 
priestor s malebnými výhľadmi 
na vinohrady, lavičku a studňu 
v tieni oskoruší a líp.
Prijmite pozvanie na malú sláv-
nosť v objatí modranského cho-
tára spolu s autormi myšlienky, 
s predstaviteľmi cirkví, s vinár-
mi a vinohradníkmi, s milovník-
mi krásnych myšlienok a miest. 
Tešíme sa na stretnutie.

• Exkurzie v Slovenskej ľudo-
vej majolike počas soboty 1. 
septembra, medzi 10.00 a 15.00 
hod. každú celú hodinu: pohľad 
do najväčších remeselných diel-
ní s najdlhšou tradíciou na Slo-
vensku. Exkurzia obsahuje úvod 
pri základnom kameni z roku 

1973, dokumentárny film (10 
min.), odborný výklad o histórii, 
ornamentike a tradičnej výrobe, 
ukážky práce majstrami kerami-
kármi aj obrovské vozokomoro-
vé pece zo 70. rokov minulého 
storočia. Modranská majolika 
je zapísaná v Reprezentatívnom 
zozname nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska.

• Tradičná keramická dielňa - 
Ďureje, Súkenícka 2, otvorené: 
31. august od 17.00 - 22.00 hod., 
1. september od 9.30 - 22.00 hod. 

Usporiadatelia 
a partneri

Z verejných zdrojov projekt pod-
poril Fond na podporu umenia. 
Podujatie organizuje OZ Mod-
ranská Beseda spolu s mestom 
Modra, Slovenskou ľudovou 
majolikou, Slovenským národ-
ným múzeom - Múzeom Ľudo-
víta Štúra, Múzeom slovenskej 
keramickej plastiky, s Cechom 
Kachliarov a Kultúrnym cen-
trom Modra. Projekt sa realizu-
je s finančnou podporou Brati-
slavského samosprávneho kraja 

a mesta Modry. Destinačný part-
ner OOCR Malé Karpaty a Kocr 
Turizmus regiónu Bratislava. 
Podujatie je realizované s fi-
nančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby. 

Partneri, 
mediálni partneri 
a podporovatelia

Malokarpatské osvetové stre-
disko v Modre, OZ Ľusk, OZ 
Magdalénka, Biolka, Pekáreň 
Harmónia, Pekáreň Častá, mod-
ranska, Remaart, modranskí ke-
ramikári, Modranské zvesti, Rá-
dio Modra, TV Pezinok, portál 
www.sdetmi.com a OZ wellgi-
ving, OZ My ženy, Folly, Cafe-
-Cukráreň Roma, Mlsná Ema, 
Park hrania a oddychu, Modran-
skí skauti, OZ Víno z Modry, OZ 
PermaVia, OZ artur.
 (mb, red)

Na fotografii: Členovia Mod-
ranskej Besedy každý rok pri-
pravujú rozmanitý program 
Slávnosti hliny. Na obrázku 
rodina Zigova pri obľúbenom 
Hrnčiarskom kolese šťastia.

Program Slávnosti hliny 2018
Štvrtok 30. august 
9.00 - 13.30 Medzinárodný odborný seminár na tému Prejavy 
ľudovej zbožnosti v keramickom dekore v Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra, Sokolská 8, Modra
16.30 Otvorenie výstavy Keramický majster Richard Hóz, Mú-
zeum Ľ. Štúra, Štúrova 84
18.00 Otvorenie výstavy Prejavy ľudovej zbožnosti v keramic-
kom dekóre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučí-
nova 15

Piatok 31. august 
Hrnčiarsky jarmok na Súkeníckej ulici
17.15 Slávnostné otvorenie 
17.30 Ľudová hudba Jána Stupku (folklór) 
19.00 Páni času (keltská hudba, world music) 
20.15 Divadlo agapé - Chráňme dedičstvo našich otcov
21.30 Katarína Máliková (world music) 
22.30 Hrnčiarsky bál s Ľudovou hudbou Jána Stupku

Sobota 1. september 
Hrnčiarsky jarmok na Súkeníckej ulici
09.00 Ranné jazzovanie, Duo Two seconds (jazz-folk)
10.15 Detský folklórny súbor Magdalénka (folklór)
11.30 Divadlo Šikulko - Modré z neba(bábkové divadlo) 
13.00 FidliCanti z Horných Orešian (folklór)
14.30 ženská spevácka paráda - Podžiaran z Papradna, Vranky 
z Nitry (folklór) 
16.00 Martin Geišberg a Dano Špiner (folk)
17.30 Nebeská muzika z Terchovej (ľudová hudba, folk rock) 
18.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšie keramické kŕ-
midlo alebo napájadlo pre  vtáčiky
19.00 Hrnčiarska labovka - alegorický sprievod začína na Sú-
keníckej ulici a končí pri  fontáne sv. Floriána
19.30 Ľudová hudba Šenkvická Muzika (folklór)



12

Príbehy modranskej histórie 3
Aj v tomto vydaní pokračujeme v sérii príbehov súviasiacich s našimi modran-
skými pamiatkami. História odkrýva jedinečné informácie. Pokojne sa usaďte 
a my vám prajeme príjemné čítanie.

Keramická dielňa
Modranské opevnenie z veľkej časti su-
sedí s malebným chotárom, juhovýchod-
ná časť opevnenia je dnes súčasťou mesta. 

V 17. storočí z opevnenia vyrástla kamen-
ná obranná bašta, priestor, v ktorom mesto 
v roku 1883 zriadilo keramické učilište. 
Z učilišťa vyrástol prosperujúci keramický 
podnik, ktorý píše svoju históriu dodnes, 
ale nie už v pôvodných priestoroch. Na 
dvore keramickej výrobne bývalo vese-
lo v lete aj zime. V letných mesiacoch za-
mestnanci hrávali futbal a volejbal a v zime 
stavali velikánskych snehuliakov. Snehové 
stavby obľubovali najmä deti. V zime ich 
na dvore podniku bývalo tak plno, že zača-
li keramici stavať snehuliakov aj po mes-
te. Tak vyrastali niekoľkometroví snehulia-
ci aj v niekdajšej Novej ulici. Keramika sa 
vypaľovala v murovaných kasselských pe-
ciach, kde sa kúrilo drevom z modranských 
hôr. azda to bola práve iskra z horiacej pe-
ce, čo v 30. rokoch 20. storočia zapríčinila 
obrovský požiar celého podniku. Vyhoreli 
všetky dielne s náradím aj keramikou. Ho-
vorí sa, že Modrania si robili zo zamest-
nancov dielne posmech a ktorýsi škodora-

dostník dokonca na fasádu uhlíkom napísal 
džbankársky veršík, „Víno, ženy, muzika, 
obveselia život človeka“. O požiari zložili 
Modrania dokonca aj pesničku, ktorú po-

krikovali za kera-
mikmi, „Vyhore-
la keramika a pán 
správca zanaríka 
nad svojími kachlí-
ky, stroje hučá, pary 
fučá, ohorené trámy 
trčá do Špitálskej 
ulice.“ Keby nema-
li keramici povin-
nosť správať sa na 
verejnosti slušne, 
iste by prišlo nielen 
k slovným stretom. 
Keramikári boli 

však pokojní ľudia, na prácu sa potrebo-
vali sústrediť džbankári i maliari, inak by 
sa im nepodarilo vytočiť dobrý džbán ale-
bo vymaľovať dekor. Hoci aj to sa stáva-
lo. Zamestnanci pod-
niku verili, že pod 
strechou dielne žijú 
hrnčiarski škriatko-
via, ktorí hrabličkami 
miešali glazúry, solili 
oheň a bublinkova-
li hlinu, ktorá sa po-
tom v peciach trhala. 
Ktovie, možno žijú 
škriatkovia pod stre-
chou bývalej dielne 
dodnes. Bašta bola 
v roku 1975 zarade-
ná medzi kultúrne pamiatky, dnes tu sídli 
Hotel Majolika, ktorý uchováva pozostatky 
unikátnych technologických zariadení na 
výrobu keramiky.

Dolné 
predmestie

Modranské dolné 
predmestie, alebo 
„dolné prídmescí,” 
ako ho prezývali starí 
Modrania nie je dnes 
rušnou časťou mesta. 
Lipovou alejou krá-
čajú obyčajne ľudia 
smerujúci na cintorín. 
V minulosti však dol-
né predmestie patri-
lo medzi rušné ulice. 

Príčinou ruchu bol najmä potok, ktorý ním 
pretekal. Na potoku bývalo veselo, v letných 
mesiacoch sa v ňom hrávali deti, ženy pra-
li bielizeň a chlapi napájali zvieratá. Pred-
stavitelia mesta neradi vídali takéto scény, 
pripodobňovali Modru k okolitým dedinám. 
Preto vydali zákaz prania a napájania zvie-
rat z potoka. Modrania mali tieto činnosti 
vykonávať vo svojich dvoroch. iná situácia 
bola, ak išlo o kontrolu sudov. Na dolnom 
predmestí sa často vykonávalo ciachovanie 
sudov. V minulosti mali túto kontrolu na sta-
rosti cechy a spolky. aby sa predišlo falšo-
vaniu veľkosti sudov, stalo sa ich označova-
nie povinným. Značka označovala výrobcu 
sudu a mierku - táto mierka bola z času na 
čas kontrolovaná. V roku 1907 nadobudol 
právoplatnosť zákon, na základe ktorého 
boli zriadené úrady na ciachovanie sudov 
na území Uhorska. Pôsobnosť týchto úradov 
bola ohraničená územím župy, tá zodpove-
dala Obchodnej a priemyselnej komore. Ke-
ďže sa zákon často obchádzal, úradníci radi 
sudy premeriavali. Vlastné ciachovanie su-
dov sa robilo tak, že sud sa naplnil odme-
raným množstvom vody, potom sa vyprázd-
nil a ciachovanie sa ešte raz zopakovalo. Na 
napĺňanie sudov modranských vinohradní-
kov slúžila voda z mestského potoka. Vie-
me si azda predstaviť aký ruch bol pri takej-

to robote. Úplné inú atmosféru malo dolné 
predmestie v nedeľu. V tento deň sa Modra-
nia „panštili,“ obliekali sa do panských šiat 
a v poobedňajších hodinách s obľubou cho-
dievali na dolné predmestie na prechádzky. 
Ulica, „trotuár“ slúžila ako korzo. Stretnúť 
ste tu mohli rodiny s deťmi, debatujúcich 
pánov a najmä mladých ľudí. Dolné pred-
mestie bolo miestom, kde sa stretávali najmä 
študenti, debatovali, pofajčievali a prezera-
li si korzujúce slečny. Nedeľné vychádzky 
končili obyčajne v cukrárni na námestí, kde 
bolo možné si kúpiť zákusky. Dolné pred-
mestie bolo aj miestom posledných ciest 
všetkých Modranov. Chodník smerujúci 
k cintorínu bol starostlivo udržiavaný. O li-
povú alej a chodníky sa staral Modranský 
skrášľovací spolok, v centre jeho záujmu 
boli dokonca aj vtáčie hniezda na stromoch. 
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Pred vchodom do cintorína v okolí súsošia 
ukrižovania mali svoje domovské miesto 
žobráci a žobráčky z miestneho chudobinca. 
Tu sa stali súčasťou Kristovho ukrižovania 
a čakali na dobrodincov a ukončenie svo-
jich neľahkých osudov. Posledný odpočinok 
našli všetci pod múrmi cintorínskeho múru. 
Dolné predmestie vyžaruje pokoj a priam 
láka človeka k prechádzkam a najmä k pre-
mýšľaniu. 

Evanjelická dievčenská škola
Koedukačné ľudové školy boli ešte v me-
dzivojnovom období plné detí rôzneho 

veku. Väčšina detí nižšieho pôvodu na 
prelome storočí nepokračovala v ďalšom 
vzdelávaní. V medzivojnovom období do-
stali šancu študovať aj deti vinohradníc-
kych robotníkov a drobných remeselníkov. 
Koedukácia bola však vo vyšších školách 
nemožná, tak vznikali školy čisto chlapčen-
ské a dievčenské. Obdobie, kedy sa z diev-
čat stávali mladé dámy a z chlapcov mladí 
muži, využili učitelia a profesori na to, aby 
sa deti naplno venovali vzdelávaniu a zby-
točne nevyrušovali od učenia. aj v Modre 
pôsobili cirkevné chlapčenské a dievčen-
ské školy. Na konci 19. storočia sa uzniesli 
predstavitelia dištriktu založiť dievčenský 
ústav. Tútorom evanjelickej dievčenskej 
dištriktuálnej školy sa stal evanjelický fa-
rár nemeckej evanjelickej cirkvi Karol 
Hollerung s manželkou. V roku 1901 za-
čala vyrastať za záhradami evanjelickej 

cirkvi nová stavba, 
priestranná budova 
v štýle secesie. Brá-
ny pre prvé žiačky 
otvorila už v roku 
1902. Začiatok 20. 
storočia sa niesol aj 
v Modre v znamení 
silnej maďarizácie 
a tak väčšina učite-
ľov a chovaníc bola 
maďarskej národnos-
ti. Prvou riaditeľkou 
sa stala Vilma Bran-

dová. Do školy 
priviedla učiteľky, 
ktoré dávali mla-
dým slečnám zák-
lady výchovy uhor-
ských dám, vrátane 
vyšívania, francúz-
štiny a hry na kla-
vír. Od vzniku až 
po zrušenie ško-
ly bola dievčenská 
škola štvortried-
nou. V medzivoj-
novom období ško-
la zmenila učiteľky 

aj žiačky, do tried 
sa dostali pedagó-
govia a dievčatá 
slovenskej a českej 
národnosti. Ško-
la prestala byť pre-
stížnou a dievča-
tá sa učili aj variť, 
štopkať a záhradní-
čiť, všetko čo po-
trebovala vedieť 
žena v domácnosti. 
Súčasťou školskej 
výuky bolo tiež na-
cvičovanie divadiel 
a cvičenie v modranskej pobočke Soko-
la. Na tieto účely mala škola priestrannú 
spoločenská miestnosť a telocvičňu, kto-
rú využívali aj ostatné modranské spolky 
a združenia. Súčasťou objektu bola udržia-

vaná anglická záhrada s tenisovým kurtom 
a verandou, tu trávili mladé slečny voľný 
čas. Podobne ako v evanjelickom sirotinci 
aj v dievčenskej škole počas druhej sveto-
vej vojny schovávali modranský farár a je-
ho kaplán židovské dievčatá. Nestihol ich 
však šťastný koniec vojny ako deti v siro-
tinci, dievčatá, ktoré sa skrývali počas razie 
v modranských vinohradoch vojaci objavili 
a boli všetky odvezené. Postihol ich osud 
ostatných židovských detí, ktorý sa kon-
čil v koncentračných táboroch. Počas voj-
ny budova dievčenskej školy vyhorela a po 
oslobodení získala dnešný vzhľad. V roku 
1955 zriadil štát v objekte vyššiu poľno-

hospodársku školu, ktorá v priestoroch síd-
li dodnes ako Stredná odborná škola vinár-
sko-ovocinárska. Zuzana TICHÁ,

 v spolupráci so 
SNM-Múzeom Ľ. Štúra
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Nový školský rok s ďalšou vzdelávacou 
šnúrou v materskom centre
Keď mama nemôže prísť na prednášku, prednáška príde za 
ňou. A tak sme minulý školský rok v materskom centre Mod-
ráčik odštartovali vzdelávanie dospelých na témy priamo i ne-
priamo súvisiace s rodičovstvom. Šnúra rôznych vzdelávacích 
stretnutí či už za účasti potomkov alebo bez nich. A v novom 
školskom roku 2018 - 2019 pokračujeme! 

Veľakrát sa rodičia majú chuť 
zúčastniť rôznych prednášok, 
kurzov či workshopov. Prob-
lém vzniká pri otázke, kam 
s deťmi počas školenia, prí-
padne ich odrádza nutné ces-
tovanie. Preto sme aktivity 
v materskom centre Modráčik 
rozšírili aj o vzdelávacie a tvo-
rivé. Všetky podujatia sa snaží-
me pripraviť tak, aby mali ro-
dičia možnosť prísť i so svojim 
dieťaťom. ak účasť detí nie je 
možná, je k dispozícii herňa 
(napríklad i na pohodlné doj-
čenie či potrebnú starostlivosť) 
alebo ponúkame aj doplnko-

vú službu opatrovania väčších 
detí. Predošlý školský rok bol 
pilotný, vyskúšali 
sme, stretli sme sa 
so záujmom o vzde-
lávanie, aj preto po-
kračujeme i v tomto 
školskom roku.
Po hektickom ro-
ku a výdatnom le-
te sme opäť pri-
pravení s novými 
nápadmi a progra-
mom. Spokojnosť 
účastníkov je moti-
vujúca a chystáme 
bohatú ponuku ako 

napríklad Kurz prvej pomoci 
s osvedčením, Prieberčivosť 
a nechutenstvo detí s výživo-
vou poradkyňou, Kurz efektív-
neho rodičovstva, diskusiu Ze-
ro waste domácnosť či besedu 
Montessori prístup v domácom 
prostredí. Teda okrem denné-
ho dopoludňajšieho programu 

pre rodičov na materskej do-
volenke sa na vás tešíme aj na 
pripravovaných aktivitách. Pre 
bližšie informácie a aktuality 
nás sledujte na www.facebook.
com/mcmodracik alebo na we-
be modracik.webnode.sk

Na fotografii: Januárová bese-
da Pripravené domáce prostre-
die Montessori, prednáška pre 
maminy s deťmi.

Veronika HEVIEROVÁ, 
za MC Modráčik

Mesto Modra a spoločnosť Wertheim
Vás pozývajú na koncert

v nedeľu 9. septembra 2018 o 1900 hod.
do nemeckého evanjelického a. v. kostola v Modre

Vstupné dobrovoľné
Finančný výťažok bude použitý
na obnovu priestorov kostola

Jana Kirschner

Bratislavský chlapčenský zbor 
a

Thank youGod for ... 
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S láskou spomíname
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, navždy 
prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na Teba spomínať. Dňa 24. augusta 
2018 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel a otec Jožko Ernst z Modry. 
S veľkou láskou v srdci naňho neustále spomínajú manželka Danka, 
syn Michal, Ernstovci z Bánoviec a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 22. augusta 2018 uplynulo 30 rokov, čo náš na-
vždy opustil náš drahý otec a dedko Milan Benkov-
ský. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Spomína syn Miroslav a dcéra iveta s rodinami.

Nezabudneme
Dňa 1. augusta 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil otec, dedko a pradedko Ján Bartoš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Syn Dušan s rodinou.

Poďakovanie
Lúčim sa s vami, drahí moji, ruky stisk vám dnes už 
nemôžem dať, srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa 
s každým, kto ma mal rád. Dňa 29. júla 2018 nás vo 
veku 60 rokov navždy opustil náš manžel, otec, brat, 
zať, švagor, priateľ ing. ivan Dudo. Za prejavy účas-

ti, smútku a kvetinové dary ďakujeme. Smútiaca rodina. 

Poďakovanie
Osud nám nevráti, čo vzal. Ostáva krásna spomienka, 
bolesť, žiaľ. Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary na poslednej rozlúčke s naším drahým manže-
lom, otcom, dedkom a bratom RSDr. Václavom an-

tonom Kučerom. Kto v srdci žije, nezomiera. Smútiaca rodina. 

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 Hľadáme samostatného sto-
lára nábytkára do trvalého pra-
covného pomeru v Modre.

Tel.: 0908 725 096
 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 - 300 m2 v lokalite Modra 
Plázle, m2 cca za 10 eur.

Tel.: 0950 834 355
 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

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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Ľudia z Modry, 3. časť 
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 všetkým 
respondentom, ktorí sa do projektu zapojili.

Skautský vedúci 
Pavol Fandák, (70)

Od ranej mladosti sa venuje ochrane prírody 
na dobrovoľnej i profesionálnej úrovni. Pra-
cuje pre správu Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty a vedie 40. zbor skautov Fé-
nix Modra. Založil ho spočiatku „tajne“ ako 
krúžok mladých ochrancov prírody pri sprá-
ve CHKO pred 40 rokmi. Pod jeho vedením 
sa mnoho detí z Modry naučilo väčšej samo-
statnosti, získali cenné vedomosti o prírode 
a potrebe jej ochrany, naučili sa novým zruč-
nostiam a ujasnili si morálne hodnoty. „Má-
me štyri oddiely chlapcov a dievčat. Skauting 
nie je len táborenie v lete, ale celoročná veľ-
mi pestrá činnosť,“ vysvetľuje Pavol Fandák. 
internetová doba plná tabletov, mobilov a po-
čítačov si podľa neho berie svoju daň. Mno-
hé deti zabúdajú na turistiku, čítanie, či na 
športové hry. „Hoci je stále ťažšie naučiť deti 
zodpovednosti a disciplíne, v rámci skautin-
gu sa nám to celkom darí. Deti majú tábory 
radi, je to dobrodružstvo. Športujú, učia sa 
ako prežiť v prírode, ako ju chrániť a cez hry 
si budujú sociálne kontakty medzi rovesník-
mi. Toto všetko je v živote dôležité.”
Pavol Fandák je po dlhoročných skúsenos-
tiach presvedčený, že skauting je dobrý spô-
sob ako spojiť deti s prírodou. „Naučia sa ju 
milovať, pocítia jej nevyhnutnosť pre prežitie 
a potrebu ju chrániť.” Keď sa ho spýtame 
na obľúbené miesto, odpovie „všade, kde je 
pekná príroda a dobrí ľudia.” Má rád malo-
karpatské vrchy, historické mestá a pamiat-
ky, ale najlepšie sa cíti v tábore na Sklenej 
hute - uprostred svojich skautských zveren-
cov.

Hudobník 
Branislav Dugovič (39)

Po Konzervatóriu v Bratislave pokračoval 
v štúdiu klarinetu na Vysokej škole mú-
zických umení, ktoré ukončil doktorátom 
- ako inak, z klarinetu. Jeho profesionál-
na kariéra je veľmi pestrá. Okrem iného 
sa podieľal na vytvorení inštrumentálne-
ho albumu Uspávanky, spolupracoval na 
dvoch albumoch Jany Kirschner Moruša 
biela, Moruša čierna a odohral s ňou nie-
koľko koncertných turné. V Modre spolu-
organizuje festival Hudba Modre. „Tento 
rok sa nám podarilo na festival dotiahnuť 
svetoznámeho džezového kontrabasistu Mi-
roslava Vitouša”. 
Braňo má v rodine zvučné mená hudobní-
kov - jeho strýko Ján Slávik je slávny vio-
lončelista a otec imrich zas líder známej 
modranskej skupiny Bukasový masív. „V 
Modre som prežil skoro celý život, mám tu 
spolužiakov od škôlky. Boli sme stále vonku, 
behali bosí, kúpali sa v priehrade,” spomí-
na na detstvo. „Modrania sú autentickí a je-
dineční v celosvetovom meradle,” smeje sa 
Braňo, ale nevie si predstaviť, kde inde by 
mu boli ľudia tak blízki ako v rodnom meste. 
Keď sa ho spýtame, či mu na Modre niečo 
prekáža, odpovie: „Ocitnúť sa o tretej ráno 
v Korune,” a po chvíľke ticha obaja vybuch-
neme do nekontrolovateľného smiechu. 
Špičkový klarinetista aktuálne vydal svoj 
debutový album Cross-country skiing, na 
ktorom spolupracoval so skvelými hudob-
níkmi: britským klávesákom, skladateľom 
a producentom Eddiem Stevensom, violon-
čelistom Jozefom Luptákom, huslistom Mi-

lanom Paľom a skladateľmi Marianom Le-
javom a Danielom Matejom. Pripravte sa na 
experimentálnu jazdu rôznymi žánrami, nu-
diť sa rozhodne nebudete. K dispozícii už aj 
na Spotify, Deezer a apple music. 

Učiteľka a trénerka 
Ivana Benčuriková (26)

Učí na ZŠ Ľudovíta Štúra geografiu, fyziku 
a telesnú výchovu. Spolu s manželom vedie 
florbalový klub FBC Blueberries Modra. 
„Trénujeme deti od mladšej prípravky až 
po dorastencov. Tie najmenšie robia väč-
šinou niekoľko športov naraz. Postupne sa 
vykryštalizuje čo ich baví najviac a pri tom 
už ostanú,” opisuje ako to chodí v klube. 
Hovorí, že niektoré deti sa s florbalom dl-
ho zžívajú, iné to majú od prvého momentu 
v sebe a baví ich to. „Dobré znamenie je, 
ak dieťa chytí hokejku na prvýkrát do ruky 
tak, ako má a nie ako metlu,” smeje sa. 
ivana chodila k sestrám uršulínkam na flor-
bal od konca základnej školy. Tento šport 

prišiel do Modry náhodou. Do súkromné-
ho centra voľného času sa nakupovali rôzne 
športové potreby a medzi nimi aj florbalové 
hokejky. „Nikto netušil, aký šport sa s nimi 
hráva a tak sa najskôr používali na klasic-
ký hokej,” spomína. Florbal odporúča rodi-
čom, ktorý hľadajú pre svoje dieťa bezpečný 
šport. „Florbal je bezkontaktný šport, všetko 
sa píska - buchnutie do hokejky, seknutie, ta-
kže ak rodičia nechcú, aby bolo dieťa „obú-
chané”, nech ho prihlásia do nášho klubu. 
Hoci ja nie som dobrý príklad, trikrát som si 
pri florbale vykĺbila rameno.” 
ivka sa cíti najlepšie vo svojom dome a ešte 
v druhom domove, ktorým je florbalová ha-
la. Florbal je koníčkom číslo jeden, ale nie 
je jediný. „Venujem sa ešte turistike a obľú-
benej záhrade. Moja srdcovka je vychádz-
ka z Medvedej skaly na Troch jazdcov.” Pri 
prechádzkach po chotári si obľúbila niekoľ-
ko miest, ktoré ponúkajú krásny výhľad na 
Modru. „Odporúčam výhľad od starej osko-
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ruše nad Modrou alebo ako sa ide poza 
hradby do vinohradov. Nádherný pohľad na 
mesto je aj z Kalvárie.” 

Vinár Vladimír Sodoma (74)
„Narodil som sa „pod kĺčom” v dobe, keď sa 
90 % ľudí v Modre zaoberalo vinohradníc-
tvom. Moji predkovia boli vinohradníci a roľ-
níci minimálne štyri až päť generácií dozadu 
a to z dedkovej aj babkinej strany,” hovorí 
nostalgicky muž, s ktorým sedíme na prie-
domí porastenom viničom. „Do Modry prišli 
v 16. - 17. storočí z českých krajov a volali sa 
Sodomka, nie Sodoma.” 
Rodina pána Sodomu obhospodarovala 
v modranskom chotári 14 hektárov pôdy z to-
ho 4 hektáre vinohradov, 2,5 hektára lúk a os-
tatné bola orná pôda. „V Budmericiach mal 
otec 9 hektárov pôdy, ktorú mu kúpili rodičia 
od grófa Pálffyho. On bol veľký kartár a keď 
prehral, predával pôdu,” usmieva sa. Spomí-
na na babičkinho otca Samuela Pribulu, ktorý 
dal zvon na evanjelický kostol a stal sa súčas-
ťou histórie vyše storočného sirotinca v Mod-
re. „Bol členom sirotincového výboru. V siro-
tinci odchovali vyše 800 sirôt, medzi nimi aj 
spisovateľa Jána Smreka.” 
So zatajeným dychom počúvame, aké to ke-
dysi bolo v Modre. „V rokoch 1952 až 57 ma-
la Modra okolo tisíc hektárov vinohradov, ale 
málo obilnín. Napriek tomu sme tu v minulos-
ti mali 13 mlynov. Asi vtedy boli veľké zrážky 
a vodu zo svahov chytali do prietokov, ktoré 
poháňali mlyny. Inak si to vysvetliť neviem,” 
prekvapuje Vladimír Sodoma a nalieva nám 
ďalší pohárik Veltlínu. 
Za mladi sa rád prechádzal po vinohradoch 
so svojim otcom Samuelom Sodomom, ktorý 
bol jeho prvý vinohradnícky učiteľ. Študoval 
na Morave a vždy, keď sa vracal vlakom do 
Šenkvíc, pocítil také to mravčenie pri pohľade 
z vlaku na svoje rodisko. Smutne spomína na 
súdržnosť, ktorá medzi ľuďmi vtedy vládla. 
„Súčasnosť robí zo všetkých individualistov 
a to je podľa mňa najväčšia chyba.”

Profesionálna tanečnica 
Veronika Príbulová (21)

Niekedy sa stane, že už od detstva pres-
ne viete čo chcete a postupnými krôčikmi 
systematicky budujete pevné základy cesty 
k svojmu cieľu. Presne ako toto krásne 
dievča, ktoré dosiahlo v mladom veku vr-
chol tanečnej kariéry, keď sa stala súčas-
ťou jediného slovenského profesionálneho 
umeleckého telesa - SĽUK-u. Priznáva, že 
rodičia sprvoti neboli nadšení jej rozhod-
nutím, ale nakoniec ho rešpektovali. „Máš 
pridobrú hlavu na tanečnicu, čo budeš po-
tom robiť, keď sa Ti niečo stane, keď sa zra-
níš,” spomína na ich obavy.
Veronika sa naplno venuje tancu v SĽUK-
-u a zároveň navštevuje Katedru hudobnej 
a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických 
umení, kde študuje pedagogiku tanca. „S 
tancom som začala vo folklórnom súbore 
Magdalénka a nechcela som sa ho vzdať. 
Práve naopak, cítila som potrebu venovať 
sa mu naplno. Chodila som na ZUŠ-ku, po-
tom na gymnázium tu v Modre, ale v polovi-
ci štúdia som prestúpila na konzervatórium 
v Bratislave a vybrala si odbor Ľudový ta-
nec.”
SĽUK je pýchou umeleckého spracova-
nia a interpretácie tradičnej ľudovej kultú-
ry na Slovensku už od roku 1949 a tancovať 
v tomto súbore je „vydretá” prestíž. „Trénu-
jeme celý týždeň a často cestujeme - máme 
predstavenia doma i v zahraničí. Preto sa 
rada vraciam do Modry, oddýchnuť si,” ho-
vorí Veronika. Jej najobľúbenejším miestom 
v Modre je Kaplnka Najsvätejšej Trojice 
z roku 1870. „Som veriaca, cítim sa tu dob-
re a veľmi sa mi tu páči. Raz by som v tejto 
kaplnke chcela mať aj svadbu,” rozžiari sa.

Špeciálna pedagogička 
Milada Barčíková (51)

Upíjame z kapučína, ktoré nám s úsmevom 
priniesol klient Domova sociálnych služieb 
a zariadenia podporovaného bývania Mere-

ma. atmosféra malej kaviarničky Musique 
Club Galerie a náš dnešný respondent nás 
očarili. Kaviareň je chránené pracovisko, 
v ktorom pracujú ľudia s mentálnym zne-
výhodnením. Týmto spôsobom sa majú 
možnosť čiastočne začleniť do spoločnosti 
a prezentovať svoju umeleckú tvorbu. Hos-
tia si dielka môžu zakúpiť a prispieť tak 
k skvalitneniu ich života...
„Vyrastala som vo vôni pálenej hliny - oba-
ja rodičia boli keramikári, ale ja som sa 
vydala pedagogickým smerom. Učila som 
16 rokov a na špeciálnu pedagogiku som 
musela dozrieť,” spomína Miladka Barčí-
ková z Meremy. „Vnútro mi hovorilo, choď 
do toho neznámeho, skús to, neboj sa a tak 
som sa po ďalšom štúdiu zamestnala v Me-
reme.” Z nášho rozhovoru je jasné, že prá-
ca s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením sa 
nedá robiť inak ako zo srdca, vyžaduje si 
celého človeka. 
„Títo ľudia sú nesmierne nadaní. Hrajú 
úžasné divadlo (Agapé), venujú sa maľbe, 

keramike a športu. V roku 2005 tím Meremy 
priniesol striebro zo špeciálnej olympiády 
v Nagane vo floor hokeji a teraz sa naplno 
venujú petangu,” hovorí Milada Barčíková 
s hrdosťou o svojich zverencoch. „Petang 
je aj mojím koníčkom.” Málokto vie, že 
Milada sa venuje petangu už desať rokov 
a ako majsterka Slovenska sa kvalifikova-
la na Majstrovstvá sveta žien v Bangkoku, 
kde sa so svojím tímom umiestnila v prvej 
polovici.
„Modra je moja srdcová záležitosť a aj keď 
som 13 rokov v mojom rodnom meste neži-
la, ťahalo ma to späť. Mám pocit, že mesto 
sa konečne otvára ľuďom, okoliu, svetu. 
Je vidno, že ožíva,” teší sa. Jej obľúbe-
ným miestom je Harmónia a Hollerungo-
va hôrka. „Tam som chodila s rodičmi na 
prechádzky, sánkovať sa s mojimi bratmi, 
na rande aj vyplakať sa,” spomína s úsme-
vom. Zuzana TICHÁFO
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Čitateľské preukazy 
pre žiakov zdarma
Od 3. do 28. septembra sa môžu prísť prváci základných škôl 
zapísať a stať sa novými členmi Mestskej knižnice v Modre. 
Hoci ešte len spoznávajú všetky písmenká a učia sa čítať, do-
stanú od nás zdarma čitateľský preukaz a k nemu pridáme 
v knižnici aj malý užitočný darček do školy. 

V knižnici na malých čitate-
ľov čakajú detské knihy, ktoré 
si môžu vypožičať domov ale-
bo čítať v detskej čitárni. Ten-
to rok môžu získať 
v septembri zdarma 
preukaz aj prváci 
modranských stred-
ných škôl a gymná-
zia. V knižnici majú 
k dispozícii množ-
stvo doplnkovej 
a odporúčanej lite-
ratúry pre stredné 
školy. Zároveň mô-
žu využívať počítač 
a tlačiareň určené 
pre návštevníkov 
knižnice, použí-
vať internet a ske-

novať. ak sa stanú čitateľmi 
knižnice, získajú zľavy na spo-
mínané služby. (rk), Mestská 

knižnica v Modre

Kultúrna pamäť v Zelenom lese
Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v Ze-
lenom lese v Modre Kráľovej uskutoční 8. septembra o 18.00 ho-
dine koncert s vernisážou fotografií. Do Modry Kráľovej prijala 
pozvanie Jana Orlická a mladý fotograf Juraj Mravec.

Hudobníčka Jana Orlická spieva 
v 28 jazykoch rôzne žánre - jazz, 
šansóny z celého sveta, etnic-
ké, cigánske a židovské sklad-
by. ako sólistka vystupuje s Or-
chestrom Jána Berkyho Mrenicu 
ml., s Pražským jazzovým sep-
tetom a s ďalšími zoskupeniami. 
Často vystupuje aj pri spomien-
kach na obete holokaustu. Jej in-
terpretáciu piesní v hebrejčine 
a aramejčine vrátane židovských 
modlitieb vysoko hodnotia aj 
odborníci. V tejto súvislosti sa 
sama interpretka vyznala: „...
aramejský jazyk je jazykom mi-
nority, ale zároveň jazyk Kris-
ta. Je veľmi emotívne a zároveň 
veľmi zaväzujúce interpretovať 
modlitby, ktoré sa modlil tým is-
tým jazykom Boh. To už nie je in-
terpretácia. To je posolstvo. Tu 

sa posúvam do roviny, keď odo-
vzdávam publiku omnoho viac. 
Niekoľkokrát na takomto kon-
certe po aramejskej modlitbe ľu-
dia zabudnú tlieskať, sedia v ti-
chosti, ustrnutí z toho, čo práve 
počuli a v akom jazyku to začuli. 
Niektorí reagujú stiesnene, nie-
ktorí s obrovskou harmóniou, 
víziou, modlia sa so mnou v du-
chu a niektorí plačú. A toto je 
rozmer, ktorý som ja ani pri jed-
nom žánri doteraz nezažila. Tak-
že to je asi najvyšší bod, aký som 
mohla dosiahnuť.“ V Zelenom 
lese sa Jana Orlická predstaví 
s repertoárom zloženým z piesní 
a modlitieb v jazyku jemenitské 
ladino, sefardskom, hebrejskom 
a aramejskom jazyku. Sprevá-
dzať ju budú významní českí 
hudobníci, na kontrabase a kla-

víri Petr Kořínek a na akordeó-
ne a flaute Radek Pobořil - člen 
skupiny Čechomor.
Pred koncertom bude vernisáž 
fotografií s vojnovou tematikou, 
ktorých autorom je mladý fo-
tograf Juraj Mravec, absolvent 
ateliéru kameramanskej tvorby 
a fotografie Vysokej školy mú-
zických umení v Bratislave. Na 
vernisáži bude okrem kurátorky 
Lei Loviškovej osobne prítomný 
aj autor. ako fotograf pokrýval 
niekoľko významných udalostí 
doma i vo svete (ukrajinskú krí-
zu, migračnú krízu, slovenské 
väznice). V rokoch 2014 a 2015 
získal 2. miesto na Czech Press 
Photo v kategórii reportáž a v 
roku 2015 1. miesto na Slovak 
Press Photo. Spolupracoval ako 
kameraman na niekoľkých do-
kumentárnych filmoch. aktu-
álne pripravuje nový dokument 
o vojne v iraku, ktorý predstaví 
v Zelenom lese a to pri príležitos-
ti 100. výročia ukončenia 1. sve-

tovej vojny. Výstava v Zelenom 
lese je zároveň reakciou na ak-
tuálne dianie vo svete prostred-
níctvom dokumentárnej tvorby 
pohľadom vojnového fotografa. 
Výstava má za cieľ sprostredko-
vať obraz vojny a jej ničivé do-
pady na ľudí, krajinu a kultúru 
a tiež podporiť kritický postoj 
k mýtom a predsudkom o ľu-
ďoch z iných kultúr. Osobitým 
spôsobom apeluje na mladých 
ľudí, ktorí majú často skreslené 
až romantické predstavy o bo-
ji/vojne a môžu sympatizovať 
s ideami, ktorých deštrukčné dô-
sledky si vôbec neuvedomujú.
Projekt Kultúrna pamäť v Ze-
lenom lese sa uskutoční vďaka 
finančnej podpore Revie - Ma-
lokarpatskej komunitnej nadá-
cie. Na projekt, ktorý organizuje 
Občianske združenie Poľné ľalie 
v Modre-Kráľovej v spolupráci 
s miestnym evanjelickým a. v. 
cirkevným zborom, poskytli do-
táciu aj Bratislavský samospráv-
ny kraj a Mesto Modra. 

(sh, red)
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Hudba znela Modrou
V tri augustové dni, 18. - 20. 8. 2018, sa v Modre opäť po roku 
uskutočnil medzinárodný hudobný festival s príznačným názvom 
Hudba Modre. Okrem osvedčených hudobníkov naše mesto hos-
tilo aj renomovaných interpretov zo zahraničia. Modra opäť po-
tvrdila, že právom patrí medzi známe mestá kultúry a umenia.

Jedným z popredných hostí 
tohtoročnej Hudby Modre bol 
známy český kontrabasista Mi-
roslav Vitouš, ktorý vystúpil 
v úvode festivalu, v piatok pod-

večer. Spoločne s ním sa pred-
stavili členovia altar Quartet 
a hosť koncertu, Modran - náš 
Branislav Dugovič. 
O sobotňajší program sa posta-

rali rakúski umelci, členovia 
súboru wiener instrumentalso-
listen spoločne so slovenským 
Moyzesovým kvartetom. Tak, 
ako každoročne, popoludní 
odohrali malý koncert veľkých 
nádejí deti z modranskej Zák-
ladnej umeleckej školy. Nedeľ-
né chvíle v nemeckom evanje-
lickom kostole spríjemnilo 
Bergerovo trio, ktoré je zároveň 
organizátorom festivalu jazzu 
a komornej hudby Hudba Mod-
re. Večer ozvláštnil bulharský 
multi-bicista Kiril Stoyanov. 

Sprievodným programom 
tohtoročného letného kultúr-
neho podujatia bola piatková 
diskusia s adamom Hercegom 
v záhrade evanjelickej fary na 
tému Modra v čase vzniku prvej 
Československej republiky. So-
botným podvečerom sprevá-
dzala spisovateľka Veronika Ši-
kulová, ktorá čítala úryvky zo 
svojej literárnej tvorby. (red)

Na fotografiách: Moyzesovo 
kvarteto a hráč na bicie Kiril 
Stoyanov.

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

MODRA
KinO MiER MODRA

KalinčiAkovA 569/2

12. 09. 2018
ZAČIATOK: 19:00

GabO
žifčák

JaKub
ZiTron

ŤApák

Stano
StAško

TOMÁŠ
HUDÁK

VÍNA
S VÝHĽADOM

Príďte sa pokochať výhľadom
na modranský chotár, spoznať históriu

mestskej veže – dominanty Modry
a ochutnať miestne vína s garanciou

kvality a pôvodu.  

19. september 2018
o 18.00 – 20.00 h

Mestská veža Modra

Rezervácie:
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk

vstupné : 15 € / max. 15 osôb

www.muzeumpezinok.sk | www.kcmodra.sk
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Modra býva i počas leta bohatá na kultúru
Kultúrne centrum Modra spoločne s viacerými partnermi 
a občianskymi združeniami zaradilo do každoročnej dra-
maturgie aj zabezpečenie bohatého spektra kultúry počas 
leta. Programy pre Modranov i turistov zahŕňajú produk-
ciu pre detského návštevníka, pre milovníkov filmového 
umenia, obdivovateľov literatúry, hudby rôznych žánrov či 
milovníkov vína, keramiky alebo histórie. 

Už pomaly končiace Kultúr-
ne leto hneď v úvode prázd-
nin hostilo spoločný koncert 
úspešných lektorov z krajín 
Vyšehradskej štvorky, ktorí 
u nás viedli majstrovské kurzy 

na strunové nástroje. Rusalky, 
vodníkov a žabky sme postre-
tali na Dni vodníkov pri mod-
ranskom rybníku, deti potešilo 
aj divadielko ahoj, pán Sova 
odohraté v záhrade Letnej či-
tárne pri KC Modra. V polovi-
ci júla opäť priviedla Modran-
ka, známa gitaristka Katarína 
wieczorek-Bibzová popred-
ných hudobníkov a osvedčený 
Medzinárodný gitarový festi-
val. Komunitná záhrada sa ro-
zoznela hudbou charizmatic-
kej českej hudobníčky Lenky 
Dusilovej, na Piesku-Zochovej 
chate sme sa veselili na Sláv-
nostiach lesa zameraných na ži-
vot Huncokárov a o tom, že ví-

no sa ozaj rodí vo vinici sme sa 
presvedčili na Vinároch v cho-
tári. Každá augustová streda sa 
niesla v duchu kvalitného ve-
černého filmového premietania 
inštalovaného pod hviezdami, 

na nádvorí historickej mestskej 
radnice. Bachova spoločnosť 
aj v tomto roku sústredila svoje 
koncertné vystúpenia Organo-
vého festivalu do Modry. Da-
niel Majling sa v Letnej čitárni 
porozprával s Dadom Nagyom 
o svojej debutovej poviedkovej 
knihe Ruzká klazika a hudob-
ník a spisovateľ Braňo Jobus 
pre zmenu deťom čítal zo svo-
jej novej knihy Muflón ancijáš 
a mimozemšťan. Nezabudlo 
sa ani na našich najstarších 
a pre milých seniorov z Mod-
ry a okolia bola prichystaná 
popoludňajšia dychovka Záho-
rienka. ich najznámejšie hity 
si v tieni gaštanov pri jazierku 

zaspieval každý, kto mal chuť. 
Nuž a známy festival jazzu 
a komornej hudby Hudba Mod-
re rozoznel priestory nemec-
kého evanjelického chrámu 
v Modre. Uvítali sme okrem 
domácich, aj zahraničných in-
terpretov - z Česka, Rakúska aj 
Bulharska. Záver Kultúrneho 
leta v Modre bude patriť mož-
no pre našincov netradičnému, 
no o to zaujímavejšiemu Piv-
nému festivalu pred kultúrnym 
domom a tradičnej, jubilujú-
cej, v poradí 10. Slávnosti hli-
ny-Keramickej Modre. 

Usporiadatelia podujatí 
v rámci modranského Kultúr-
neho leta ďakujú za návštev-
nosť a dovidenia v budúcom 
roku. (red)

Na fotografiách: Dado Nagy 
besedoval s Danielom Maj-
lingom v letnej čitárni, Len-
ka Dusilová koncertovala v 
Komunitnej záhrade, Medzi-
národný gitarový festival sa 
uskutočnil opäť v nemeckom 
ev. kostole, DH Záhorienka 
rozospievala seniorov.
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Prijmite srdečné pozvanie 
Modranské vinobranie predstavuje tradičné prvky oberačko-
vých slávností a vinohradnícke tradície najmä v podobe troch 
nosných aktivít. Symbolicky ho znázorňuje alegorický sprie-
vod Posledná lajtra, atmosféru starých viech a prešovačky mô-
žete zažiť na Vinohradníckom dvore a to najlepšie zo súčasnej 
produkcie vína z modranského vinohradníckeho rajónu mô-
žete ochutnať vďaka súťaži a verejnej ochutnávke v mestskej 
pivnici. Prinášame Vám o nich viac informácií. 

Súťaž vín 
Už po tretí krát bude súčasťou 
tradičných oberačkových sláv-
ností súťaž a prehliadka vín Ví-
no Modranského vinobrania. 
Odborná degustačná komisia 
pod vedením Prof. ing. Fedora 
Malíka, DrSc. vyberie tie naj-
lepšie vína z viníc modranské-
ho vinohradníckeho rajónu, ur-
čí šampióna súťaže a víťazov 
jednotlivých kategórií. Vyhod-
notenie súťaže a odovzdávanie 
cien prebehne po slávnostnom 
otvorení vinobrania na nádvo-
rí historickej radnice v piatok 
o 17.30 hod. Po vyhodnotení sa 
otvoria brány mestskej pivnice, 
kde budú všetky súťažné vína 
ponúknuté na verejnú ochut-
návku, na ktorej vás obslúžia 
pedagógovia a študenti Strednej 
odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej v Modre. K dispozícii 
bude aj katalóg s výsledkami 
a bodovým hodnotením a bu-
dete si tak môcť svoj názor 
na vystavované vína porov-
nať s názorom odborníkov. Na 
predchádzajúcom ročníku bolo 
k dispozícii 143 vzoriek vín od 
53 vinárov.
Odborná degustácia sa usku-
toční 18. 9. 2018 v priestoroch 
Strednej odbornej školy vinár-
sko-ovocinárskej v Modre. Sú-
ťažiť sa bude v nasledovných 
kategóriách: 

• Vína tiché biele suché a polo-
suché (zv. cukor do 12 g/l) 
• Vína tiché biele polosladké 
a sladké (zv. cukor nad 12 g/l) 
• Vína ružové suché a polosuché 
(zv. cukor do 12 g/l) 
• Vína červené suché a polosu-
ché (zv. cukor do 12g/l). 
Zároveň budú udeľované špeci-
álne ceny: 
• Cena doc. ing. Jána Farkaša, 
CSc. za najvyššie ocenené víno 
odrody Rivola (Tramín červený) 
• Cena Vincenta Šikulu za naj-
vyššie ocenené víno odrody Ze-
lený muškátel (Veltlínske zele-
né) 
• Cena Juraja Nováka za najvyš-
šie ocenené víno odrody Bur-
gundské biele (Rulandské biele, 
Pinot blanc). 
Do súťaže a verejnej prehliadky 
možno prihlásiť len vína z Mod-
ranského vinohradníckeho rajó-
nu (Modra, Šenkvice, Vinosady, 
Dubová, Vištuk a Píla) a pod-
mienkou je, aby mal vinohrad-
ník, vinár či výrobca na sklade 
minimálne 200 l prihláseného 
vína. Za vzorku, ktorá predsta-
vuje 6 fliaš sa neplatí. 
V súvislosti s uvedeným vyzý-
vame vinárov, aby neváhali pri-
hlásiť do prehliadky svoje vína 
a prispeli tak k prezentácii mod-
ranskej vinohradníckej tradície 
a zároveň využili možnosť pred-
staviť svoju produkciu širokej 

verejnosti. informácie k účasti 
na súťaži nájdete na www.mod-
ranskevinobranie.sk, prípad-
ne kontaktujte vmv@modra.sk, 
alebo telefónne číslo 0911 035 
783.

Posledná lajtra 
Vyvrcholením obradného ukon-
čenia oberačiek je štylizovaný 
alegorický sprievod, ktorý tento 
rok obohatíme tematicky aj vi-
zuálne. K nosnej téme sprievo-
du - vinárstvu, vinohradníctvu 
pribudne aj história, v sprie-
vode ožijú kľúčové osobnosti 
a momenty dejín nášho mes-
ta. Základným prvkom, ktorý 
v sebe obe témy spája a kto-
rý sme vybrali tento rok ako 
signifikantný pre celý sprievod, 
je „Vinohradnícky dom“. Ten 
je dodnes základnou časticou 
sveta tradičnej vinárskej kultú-
ry, miestom, kde sa žilo (rodilo 
i mrelo), kde boli pevné základy 
domu, ale zároveň je miestom, 
kde sa dorábalo víno ako aj od-
dychovalo a oslavovalo. Všetko 
bolo prepojené v jednom celku. 
Práve do takéhoto domu mierila 
vždy historicky posledná lajtra 
a práve model takéhoto domu 

by sa mal stať základom tohto-
ročného sprievodu. Sprievod sa 
bude konať v sobotu o 15.00 
hod a bude opäť smerovať od 
evanjelických kostolov k hlav-
nému pódiu.

Vinohradnícky dvor 
Nádvorie historickej radnice 
v centre Modry sa opäť preme-
ní na vinohradnícky dvor, pri-
pomínajúci mestskú viechu s ty-
pickým domácim pohostením. 
Súčasťou nádvoria je historická 
mestská pivnica, ktorá bude po-
čas podujatia otvorená pre verej-
nosť. Na nádvorí ponúknu svoje 
vína aj členovia vinohradnícke-
ho spolu Vincúr. Pozývame Vás 
na výstavy do historickej rad-
nice, ukážky lisovania hrozna 
s odborným výkladom, ochut-
návku muštov a vystúpenia 
miestnych a regionálnych ľudo-
vých súborov, ktoré zahrajú do 
spevu i do tanca. Na Vinohrad-
níckom dvore sa bude v piatok 
28. 9. 2018 o 17.00 hod konať 
aj slávnostné otvorenie Modran-
ského vinobrania. 
Podrobný program, mapu pod-
ujatia a dopravné informácie 
vám prinesieme v ďalšom vy-
daní Modranských zvestí. 

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra

www.modranskevinobranie.skwww.modranskevinobranie.sk
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Šachista Tomáš Petrík strieborný
Banská Štiavnica sa v dňoch 7. - 
15. 7. 2018 stala dejiskom Maj-
strovstiev Slovenska 2018 v ša-
chu. O titul majstra Slovenskej 
republiky v kategórii jednotliv-
cov bojovalo v uzavretom veľ-
majstrovskom turnaji desať po-
predných slovenských šachistov. 
Hralo sa na 9 kôl, systémom kaž-
dý s každým. Výborný výsledok 
v turnaji dosiahol Modran Tomáš 
Petrík, ktorý skončil so šiestimi 
bodmi na druhom mieste, pričom 
ako jediný hráč neprehral ani jed-
nu partiu. Titul majstra SR si so 

6,5 bodmi vybojoval veľmajster 
(GM) Christopher Repka. žreb 
určil, že v prvom kole turnaja hral 
modranský veľmajster práve pro-
ti Repkovi. Neskôr sa ukázalo, že 
sa už v tomto kole odohral súboj 
o prvé miesto. Tomáš v ňom bol 
síce veľmi blízko výhry, avšak 
po nepresnostiach v časovej ties-
ni partiu napokon zavŕšil remízou. 
Tri výhry a šesť remíz v turnaji 
T. Petríkovi právom zabezpečili 
striebornú medailu, ako aj nomi-
náciu na šachovú olympiádu (jeho 
siedmu v sérii), ktorá sa uskutoční 
na prelome mesiacov september-
-október 2018 v gruzínskom leto-
visku Batumi. (ľm)

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

Výsledky cyklistickej časovky
V nedeľu 29. 7. 2018 sa usku-
točnila cyklistická Časovka 
ivana Červenku na Zošku až ku 
hviezdam so štartom v Harmó-
nii, trasou cez Zochovu chatu 
ku hvezdárni a cieľom v Har-
mónii. Športové podujatie sa 
konalo pod organizačnou tak-
tovkou amatérskeho športové-
ho klubu aŠK Sportreport Pe-
zinok v spolupráci s partnermi. 
Časovka do kopca je určená 
každému nadšencovi cyklistiky, 
ktorý neváha vyskúšať si svoje 
možnosti a sily. Celá trasa ča-
sovky viedla po asfaltovej ces-
te a konala sa za plnej cestnej 
premávky. Víťazmi na prvých 
troch priečkach v jednotlivých 
kategóriách sa stali:

Chlapci do 18 rokov: 1. Da-
libor Riška z Boldogu - čas 
00:19:11, klub: Triax Bratislava, 
2. Denis Bartek, Smolenice - čas 
00:20:14, 3. Matúš Slyško, Pe-
zinok - čas 00:21:03. Modrania 
Oliver Ochaba a Max Čistý sa 
umiestnili na peknom 6 a 7. mies-
te s časmi 00:24:47 a 00:25:11. 
Muži od 19 do 39 rokov: 1. 
Eduard Evinic z Lubiny s časom 
00:15:56, 2. Tomáš Nagy zo Ša-
morína, klub Brigetic KSE - čas 
0:16:16, 3. Juraj Ozimy, Šport-
servis Bratislava - čas 00:16:27. 
Modran Martin Bibza sa umiest-
nil s časom 00:21:29 na 21. prieč-
ke, Jakub Chalabala z Modry 
s časom 00:25:08 na 28. mieste 
a Modran Branislav Baláž na 29. 

mieste, čas 00:26:06.
Ženy do 40 rokov: 1. Nikola 
Čorbová zo Stropkova z Here 
to win teamu - čas 00:18:48, 2. 
Marina Dragan. Bratislava, klub 
B.R.C - čas 00:20:02, 3. Stanisla-
va ančicová, Vazka Bratislava - 
čas 00:20:37.
Ženy nad 40 rokov: 1. Janka 
Keseg Števková, Vinosady, klub 
Outsiterz - čas 00:18:52, 2. ale-
na Drahošová, aŠK Sportreport 
Pezinok - čas 00:22:08, 3. an-
tónia Cíbiková z Púchova - čas 
00:24:28.
Muži od 40 do 49 rokov: 1. To-
máš Legnavský z Pezinka, klub 
Outsiterz - čas 00:17:30, 2. Nor-
bert Štefko z Limbachu - čas: 
00:18:51, 3. Karol Vaško z Bra-

tislavy - čas 00:19:03. Z Mod-
ranov sa na peknom 10. mies-
te umiestnil Ľudovít Švec - čas 
00:20:09, na 21. priečke skončil 
Martin Čintala z klubu Part of 
hearth - čas 00:22:35, 24.miesto 
Jozef Steinhubel - čas 00:24:05.
Muži od 50 do 59 rokov: 1. 
Roman Hulka, Sportservis Bra-
tislava - čas 00:17:54, 2. Miro-
slav Reingraber, CK Svätý Jur - 
čas 00:18:33, 3. Peter Krajčovič 
z Cífera, klub Triatlon Team Tr-
nava - čas 00:20:07. 
Kategória Muži od 60 rokov: 1. 
Robert Polák, Rapid Bratislava 
- čas 00:20:31, 2. aladár Zeman 
z Handlovej - čas 00:21:52 a 3. 
Ján Graňák z Rapid Bratislava - 
čas 00:22:17.
Kompletné výsledky nájdete na 
webe www.sportreport.sk.
 (red)

Modrania, hor sa na kolesá proti rakovine!
Všetci s kolesami aj bez kolies - 
príďte pred Kultúrny dom Ľudo-
víta Štúra v sobotu 22. septem-
bra o 10.00 hod. podporiť dobrú 
vec. Chceme roztočiť čo najviac 
kolies v našom meste a tak sym-
bolicky „vytočiť“ zákernú cho-
robu - rakovinu. Charitatívna 
akcia na pomoc onkologickým 
pacientom je zameraná na šíre-
nie osvety o výskume, prevencii 
a liečbe rakoviny.
Presnú trasu 16. ročníka projek-
tu Na kolesách proti rakovine 

upresníme na web stránke, Fa-
cebooku a instagrame mesta. Na 
jazde cez mesto sa môže zúčast-
niť každý Modran bez rozdielu 
veku. Stačí ak si prinesie bicykel, 
kolobežku, odrážadlo, čokoľvek 
bezmotorové s kolesami. „Čím 
viac nás bude, tým viac pomô-
žeme. Nejde len o osvetu, ale aj 
o inšpiráciu a motiváciu pre de-
ti, mládež a dospelých, aby sa 
viac hýbali a zdravo žili. Preto 
prosím všetkých Modranov, ktorí 
môžu prísť, aby sa k nám pripo-

jili a spoločne ukážeme svoju si-
lu v boji proti rakovine,” vyzýva 
primátor Juraj Petrakovič.
ambasádorom podujatia v na-
šom meste bude Modran pán 
Karol Kantek, ktorý rozpovie 
svoj príbeh o osobnom víťaz-
stve nad chorobou. Karol Kan-
tek rakovinu doslova vytočil na 
kolesách. Smrteľne chorý muž 
sa vyliečil aj vďaka jazde na bi-
cykli, ktorý odvtedy nepustil 
z ruky. Okrem Karola Kanteka sa 
na podujatí zúčastnia aj milé dá-

my: posol nadácie pani Božidara 
Turzonovová a prezidentka Na-
dácie Výskum Rakoviny Margi-
ta Klobušická, ktoré oboznámia 
prítomných s poslaním projektu. 
Pre účastníkov podujatia je záro-
veň pripravený pestrý sprievodný 
program, v ktorom vystúpi Mar-
tin Madej a superstaristka Pau-
lína ištvancová, domáci Detský 
folklórny súbor Magdalénka, ta-
nečná skupina aDT Crew a žia-
ci zo Základnej umeleckej školy 
v Modre. Zuzana Tichá, MsÚ
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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

Internet

od4€
mesačne

Internet +TV

od6€mesačne

s archívom

WIFI ROUTER ZADARMO INŠTALÁCIA OD 0€

Kvalitný DOMÁCI INTERNET 
Digitálna HD TELEVÍZA

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

objavte svet bez obmedzení...

ZAŽITE NOVÝ SVET DIGITÁLNEJZÁBAVY
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Kultúrne podujatia v septembri
31. 8. - 30. 9. Otvorené dvere 2018, výstava 
diel súčasných výtvarníkov nie len z Modry, 
výstava bude otvorená každý štvrtok až ne-
deľu od 15:00 do 18:00 hod, miesto: Nemec-
ký evanjelický kostol, organizátor: ECaV 
Modra

8. 9., 11:00 - 19:00 h: Deň vo vinohradoch, 
ochutnávka hrozna a vína v malokarpat-
ských vinohradoch, organizátori: Malokar-
patská vínna cesta a Malokarpatské osveto-
vé stredisko Modra

3. 9., 14.00 - 17.00 h: Deň otvorených 
dverí v SCVČ, Možnosť zoznámiť sa 
s fungovaním Centra voľného času pre de-
ti ale aj ich rodičov. Predstavia sa krúž-
ky už fungujúce, ale i tie nové. Pre deti 
sú pripravené aktivity športové a tvorivé. 
Všetky deti sa budú môcť zabaviť na dvo-
re i v herni centra., miesto: Súkromné cen-
trum voľného času v Modre, organizátor: 
SCVČ v Modre, 033/ 640 07 02, www.scv-
cmodra.sk

9. 9., 19.00 h: Bratislavský chlapčenský 
zbor & Jana Kirschner, vstupné dobrovoľ-
né, finančný výťažok bude použitý na ob-
novu priestorov kostola, miesto: Nemecký 
evanjelický kostol v Modre, organizátori: 
spoločnosť wertheim, Mesto Modra

12. 9., 19:00 h: Silné reči - stand-up co-
medy show, účinkujú: Jakub Gulík, Tomáš 
Hudák, Gabo žifčák, Jakub Zitron Ťapák, 
miesto: Kino Mier Modra (kinosála), orga-
nizátor: Silne reči 2 s.r.o., vstupné: 12 € / 
predpredaj v sieti Ticketportal

19. 9., 17.00 h: Čítanie s Dadom Nagyom, 
Moderátor, publicista, znalec a popularizátor 
literatúry príde podebatovať s deťmi a ich ro-
dičmi o detskej literatúre a zároveň aj prečítať 
úryvky zo zaujímavých a kvalitných detských 
kníh, ktoré objavil. ak chcete motivovať svoje 
deti k čítaniu, dozvedieť sa niečo o detských 
knižných novinkách, podujatie je práve pre 
vás, miesto: Detská čitáreň Mestskej knižnice 
v Modre, organizátor: KC - Mestská knižnica

22. 9., 10:00 - 14:00 h: Na kolesách pro-
ti rakovine, benefičné športové podujatia 
s kultúrnym programom zamerané pomoc 
výskumu rakoviny, miesto: priestranstvo 
pred kultúrnym domom Modra, organizáto-
ri: Nadácia pre výskum rakoviny, JDS Mod-
ra, Mesto Modra

22. 9., 18.00 h: Donskí Kozáci - sólisti Veľ-
kého zboru donských kozákov, Dirigent 
ivan Šallijev, program: pravoslávne spevy, 
ruské, ukrajinské a slovenské ľudové piesne, 
miesto: Nemecký evanjelický kostol Mod-
ra, Vstupné: predpredaj: 8€ / 5€ seniori 62+, 
študenti, ZŤP, hodinu pred koncertom: 10 
€ / 6 € seniori 62+ a ZŤP, deti vstup voľ-
ný, predpredaj: Kancelária Kultúrneho cen-
tra, 033 647 21 12, pondelok - piatok 8.00 
- 16.00, Jednota dôchodcov Slovenska, uto-
rok a piatok 15.00 - 18.00, rezervácie: p. Ka-
zíčková (0903 297 269)., organizátor: ars 
ante Portas, o.z. 

28. - 30. 9.: Modranské vinobranie 2018, 
tradičné oberačkové slávnosti, festival ví-
na a hudby, organizátori: Mesto Modra, KC 
Modra Modra. (kc)

1. 9. / SO / 15.30
SMELÉ MAČIATKO
5€ / Čína 2018 / 89 min / 
SD / MP

1. 9. / SO / 17.30
WHITNEY
5€ / VB/USA 2018 / 120 min 
/ ČT / MP 12

1. 9. / SO / 20.00
NÁČELNÍK
5€ / USA 2018 / 97 min / ST 
/ MP 12

2. 9. / NE / 17.30
RODINKA ÚŽASNÝCH 2
5€ / USA 2018 / 118 min / 
SD / MP

2. 9. / NE / 20.00
DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
5€ / ČR/SR 2018 / 108 min 
/ OV / MP 12

4. 9. / UT / 19.30
TMAVÁ MYSEĽ
5€ / USA 2018 / 104 min / 
ST / MP 12

5. 9. / STR / 19.30
REDBAD
5€ / HOL 2018 / 158 min / 
ČT / MP 15

6. 9. / ŠTV / 19.30
MAMA BRAZIL
Filmklub K4  
4€ / Brazília 2017 / 98 min 
/ ČT / dráma

7. 9. / PIA / 19.30
MEG: HROZBA Z HLBÍN
5€ / USA 2018 / 113 min / 
ST / MP 12

8. 9. / SO / 15.30
RODINKA ÚŽASNÝCH 
2 3D
6€ / USA 2018 / 118 min / 
SD / MP

8. 9. / SO / 18.00
ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL
5€ / USA 2018 / 117 min / 
ST / MP 12

8. 9. / SO / 20.00
MNÍŠKA
5€ / USA 2018 / 115 min / 
ST / MP 12

9. 9. / NE / 17.30
KUBKO HRDINA
5€ / Island 2018 / 93 min / 
SD / MP

9. 9. / NE / 19.30
JAN PALACH
5€ / ČR/SR 2018 / 120 min / 
OV / MP 12

11. 9. / UT / 19.30
MAĽBY MODERNÝCH 
ZÁHRAD – ART
6€ / VB 2018 / 93 min / 
ČT / MP

12.9. / STR / 19.00
SILNÉ REČI V MODRE
12€ / vstupenky: ticket-
portal.sk 

13. 9. / ŠT / 19.30
BISTRO RAMEN
Filmklub K4  
4€ / JAP 2018 / 89 min / ČT 
/ MP 12

14. 9. / PIA / 19.30
SLENDER MAN
5€ / USA 2018 / 93 min / ST 
/ MP 15

15. 9. / SO / 15.30
AXEL A TAJOMSTVO 
PLANÉTY KEPLER
5€ / Čína 2017 / 90 min / 
SD / MP

15. 9. / SO / 17.30
CESTA ZA LÁSKOU
5€ / USA 2018 / 90 min / 
ČT / MP 15

15. 9. / SO / 20.00
PREDÁTOR: EVOLÚCIA
5€ / USA 2018 / 110 min / 
ČT / MP 12

16. 9. / NE / 17.30
HOTEL TRANSYLVÁNIA 
3: STRAŠIDELNÁ DOVO-
LENKA
5€ / USA 2018 / 90 min / 
SD / MP

16. 9. / NE / 19.30
SKOROSESTRY
5€ / FRA 2018 / 106 min / 
ČD / MP 12

18. 9. / UT / 19.30
NEZVYČAJNÁ CESTA 
FAKÍRA, KTORÝ UVIAZOL 
V SKRINI
5€ / USA/FRA 2018 / 92 
min / ČT / MP 12

19. 9. / STR / 19.30
MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT 3D
5€ / USA 2018 / 147 min / 
ST / MP 12

20. 9. / ŠTV / 19.30
POSLEDNÝ AUTOPOR-
TRÉT + MONŠTRUM  P100
4€ / SR 2017 / 72 min / OV 
/ MP 12

21. 9. / PIA / 19.30
NEBEZPEČNÁ LÁSKA-
VOSŤ
5€ / USA 2018 / 117 min / 
ST / MP 15

22. 9. / SO / 15.30
RODINKA ÚŽASNÝCH 2
5€ / USA 2018 / 118 min / 
SD / MP

22. 9. / SO / 18.00
PÁTRANIE
5€ / USA 2018 / 101 min / 
ST / MP 12

22. 9. / SO / 20.00
UPGRADE
5€ / USA 2018 / 100 min / 
ST / MP 15

23. 9. / NE / 17.30
SMELÉ MAČIATKO
5€ / Čína 2018 / 89 min / 
SD / MP

23. 9. / NE / 19.30
PO ČOM MUŽI TÚŽIA
5€ / ČR 2018 / 95 min / OV 
/ MP 12

25. 9. / UT / 19.30
ZÁHRADY V UMENÍ: 
AMERICKÝ IMPRESIO-
NIZMUS – ART

6€ / VB 2017 / 87 min / 
ČT / MP 

26. 9. / STR / 19.30
MAMMA MIA! HERE WE 
GO AGAIN
5€ / USA 2018 / 114 min / 
ST / MP 

27. 9. / ŠTV / 19.30
VLASY – P100
4€ / USA/NEM 1979 / 121 
min / ČT / MP 15

28. 9. / PIA / 19.30
MEG: HROZBA Z HLBÍN 
3D
6€ / USA 2018 / 113 min / 
ST / MP 12

29. 9. / SO
NEPREMIETAME

30. 9. / NE / 17.30
KUBKO HRDINA
5€ / Island 2018 / 93 min / 
SD / MP

30. 9. / NE / 19.30
POD JEDNÝM STROMOM
5€ / Island 2017 / 89 min / 
ČT / MP 12

WWW.KINOMODRA.SK ART – Umenie na plátne, Filmklub K4 – filmový klub, P100 – Projekt100, 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. 

PROGRAM KINO | SEPTEMBER

Zľava 2€: ZŤP
Zľava 1€: deti, študenti,
dôchodcovia


