
V predvianočnej Modre...
Edita Walterová: December
Dvanásty list z kalendára dáme Jezuliatku
za šťastnú cestu rokom k Jeho sviatku!
Vianoce, sviatky milované, zaviate do snehu,
keď každý myslí len na pokoj, na štedrosť a nehu,
ako vločky snehu sypú sa priania...
Do budúcnosti hľadíme, do svitania...
Tichá noc, svätá noc, zasa znie nocou...
Radujme sa, veseľme sa nad Veľkou Božou mocou!

Modra je v decembri ešte o nie-
čo krajšia než zvyčajne bý-
va. Nevidno síce vinohradní-
kov spracovávať dozreté hrozno 
v modranských dvoroch, ale za 
oknami domácností sa činia gaz-
dinky v zásterách a všade voňajú 
medovníky a varené vínko s klin-
čekmi. V adventnom predvianoč-
nom čase sme akísi pokojnejší 
a naše mestečko dýcha atmosfé-
rou. Kultúrno spoločenský život 
pripravený pre každého, kto si 
popri predvianočných povinnos-
tiach i radostiach nájde čas, je 
bohatý na vzájomné stretnutia. 
V predvianočnej Modre zažíva-

me príjemné chvíle aj vďaka ľu-
ďom, ktorí zo srdca a radi robia 
veci pre iných. 
A tak sme spoločne s obyvateľ-
mi, dobrovoľníkmi z Kráľovej 
a primátorom mesta na začiatku 
adventu zapálili prvú sviecu na 
adventnom venci v parku medzi 
kostolmi. Svätý Mikuláš vyča-
roval úsmevy na tvárach našich 
detí. Prijal pozvanie Kultúrne-
ho centra Modra a počas svojej 
návštevy rozsvietil pred kultúr-
nym domom vianočný strom, 
vypočul si básničky a pesničky 
tých odvážnejších, podaroval 
zdravé ovocie a presunul sa na 

ihrisko Park hrania a oddychu 
na Vajanského ulici. Tu obda-
roval tých, ktorí nestihli prísť 
pred KD a rozsvietil „ihrisko-
vý” strom, ktorý vďaka rodine 
Slavomíra Fuňu robí každoroč-
ne radosť obyvateľom priľah-
lého okolia. Po dobrom vínku, 
medovine a fazuľovici sa spolu 
s anjelmi a čertom pobral roz-
dávať radosť ďalej, so zastáv-
kou na predvianočnom stretnu-
tí v Kráľovej. Vo vianočných 
programoch sa svojim rodinám 
a kamarátom predstavili deti 
z folklórneho súboru Magdalén-
ka, Základnej umeleckej školy 
či tanečnej skupiny ADT Crew. 
A potešenie všetkým robí i via-
nočný strom v Kráľovej. Press-
burger Klezmer band odohrali 
vianočný koncert v evanjelic-
kom kostole a do pestrej palety 
vianočných aktivít patrí aj Via-
nočné zastavenie, ktoré je če-
rešničkou na pomyselnej torte. 
Spája komorné vianočné trhy 
plné ručne robených výrobkov 
z dielne detí našich škôl, zdru-
žení, vinárov, medára, sviečkara 

či šikovných gazdiniek s oblát-
kami... a k tomu všetkému ži-
vý betlehem a živý orloj, ktoré 
stvárňujú opäť ochotní dobro-
voľníci a nemôže chýbať chari-
tatívna zbierka vianočného peči-
va. Tá vyčarí úsmev na tvárach 
tých, ktorí si pečenie nemôžu 
dovoliť a pre darcov je vnútorný 
pocit z dobrého skutku na neza-
platenie. Po štedrej večeri sa te-
da ešte prejdite mestom a jeho 
uličkami, nadýchajte sa zimnej 
atmosféry a možno nám k to-
mu všetkému aj v Modre nasne-
ží alebo riadne prituhne. Potom 
šup na lyže na Zochovu chatu 
alebo vyvetrať korčule na mod-
ranské rybníky. 
Pekné Vianoce všetkým!

Jana KUCHTOVÁ, 
redaktorka MZ 

Uzávierka MZ
Januárová redakčná uzávierka 
MZ bude v stredu 16. 1. 2019 do 
12.00 h. (red)
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Rozlúčka s rokom 2018 a novoročný prípitok
Mesto Modra pozýva obyvate-
ľov na rozlúčku s rokom 2018 
a zároveň uvítanie nového ro-
ka 2019 spojené so slávnost-
ným novoročným prípitkom. 
Stretnutie sa uskutoční 31. 
decembra o 23.30 v Modre 
pred historickou radnicou na 

námestí a v Dome kultúry v 
Kráľovej počas tradičnej Sil-
vestrovskej zábavy. 
Popri zábave, speve a dobrej 
nálade býva používaná aj zá-
bavná pyrotechnika. Ak už ju 
používame, skúsme byť ohľa-
duplní voči ostatným a dodr-

žiavajme základne pravidlá, 
na ktoré upozorňuje výrobca 
takýchto predmetov. Pozor! 
Pyrotechnika nepatrí do rúk 
deťom, nehádžme ju do kon-
tajnerov, ani pod autá, popod 
nohy a na ošatenie, nakoľko 
sa tak dopúšťame ničenia cu-

dzieho majetku a poškodzo-
vania zdravia. Taktiež majme 
úctu k našim starším spoluob-
čanom, malým deťom a zvie-
ratám, ktorým zvuky zábavnej 
pyrotechniky spôsobujú trau-
mu.
 (red)

Predvianočná Modra

Na fotografiách: 6. decembra podvečer prijal Svätý Mikuláš pozvanie 
kolektívu z KC Modra a navštívil modranské deti, s ktorými spoločne 
pred KD rozsvietil vianočný strom. Presunul sa na ihrisko Park hrania 
a oddychu, kde tiež porozdával balíčky i radosť a za pomoci hostiteľa 
večera Slava Fuňu zažal ihriskový strom nuž a v sobotu počas svojich 
ciest svetom, zbehol za deťmi z Kráľovej, kde spoločne s anjelmi a člen-
mi z OZ Kráľovan obdaroval každého malého speváka či básnika.
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Príhovor primátora
Milí Modrania, Kráľovania, 
obyvatelia harmónie a Piesku, 
ako každý rok aj v tomto roku 
sme v prvú adventnú nedeľu 
zapálili svetlo, ktoré nám pripo-
menulo blízkosť Vianoc. 
Adventné obdobie je pre mňa 
najkrajšou časťou roka. Dáva 
nám možnosť spomaliť, stíšiť 
sa a uvedomovať si súvislosti, 
na ktoré často zabúdame, ale-
bo ich z rôznych dôvodov po-
čas roka vytesňujeme z mys-
le. uvedomil som si to opäť na 
koncerte detského folklórneho 
súboru Magdalénka, ktorý nám 
pripomenul Vianoce troch ko-
munít. Vinohradníkov, kerami-
kov a huncokárov. 
Práve na tomto adventnom 
koncerte som si pripomenul, 
aké dôležité je spájať komuni-
ty. na to, aby sme však mohli 
niečo spájať je potrebné po-
znať súvislosti, vlastné kore-
ne, tradície a najmä ľudí, ktorí 
ich tvorili a aj tých, ktorí v nich 
pokračujú. Preto som vďačný 
aj ľuďom z Magdalénky, pra-
covníkom kultúrneho centra, 
občianskym združeniam, spol-
kom, klubom, cirkevným ko-
munitám, keramikárom a viná-

rom venujúcim sa udržiavaniu 
a propagácii tradícií a remesiel, 
ktoré robili z Modry v minulos-
ti jedno z najznámejších miest 
v uhorsku a Československu. 
Aj vďaka zručným remeselní-
kom, vinárom a chýrnym leto-
viskám harmónia a Piesok bolo 
mesto vyhľadávané návštevník-
mi a získalo meno, ktoré má. 
Som nesmierne hrdý a pyšný na 
týchto ľudí a našu modranskú 
históriu, pretože vidím ako nás 
vnímajú na Slovensku dodnes. 
naše mesto žije, rozvíja sa a my 
vieme kam ho chceme smero-
vať. Modra je mestom bez väč-
šieho priemyslu a vďaka vám 
má potenciál stať sa mestom 
kultúry, vína, keramiky a ces-
tovného ruchu, ktorý podporí 
miestnu ekonomiku bez nega-
tívnej záťaže životného pros-
tredia. Takýto potenciál a dar 
má máloktoré mesto, pretože 
Modra bola a je lokalitou, ktorá 
vždy priťahovala ľudí s fortie-
ľom a ich obdivovateľov. 
Ako študenti sme s kamarátmi 
začali pred rokom 1989 spie-
vať koledy. najprv po domoch 
priateľov a neskôr na modran-
skom námestí. Miestne ko-

ledy sme prácne zháňali po 
rodinách, pretože, sme ich ne-
poznali. Dnes všetky tieto kole-
dy spievajú deti v Magdalénke 
a ja viem, že sme robili správnu 
vec, Modrania ich budú poznať. 
nezabudnú. 
Aj toto je jeden z dôvodov, pre 
ktorý som sa rozhodol opäť 
kandidovať. Aby som mohol 
ako primátor pripomínať osob-
nosti, udalosti, tradície, staval 
na nich a reálne ich pretavil do 
života nášho mesta. 
Vďaka vašej voľbe mám mož-
nosť so svojimi spolupracovník-
mi pokračovať v tejto práci. Te-
ším sa, no zároveň to beriem ako 
veľký záväzok. Som si vedomý, 
že na to, aby sme mohli uskutoč-
ňovať tento cieľ je dôležité, aby 
bola Modra fungujúcim mestom 
s opravenými chodníkmi, cesta-
mi, školami, kvalitnými verej-
nými priestormi, skrátka, aby 
sme mali zázemie, kde sa bude 
dobre žiť. našou ambíciou je 
okrem základných potrieb oby-
vateľov, kam spadá nevyhnutná 
údržba a potrebná infraštruktú-
ra, aj vytváranie priestoru pre 
výstavbu domov pre mladé ro-
diny, obnovenie historickej rad-

nice, zrevitalizovanie námestia 
a verejných priestorov v Modre 
a jej častiach. Chceme sa veno-
vať tiež dobudovaniu lesoparku 
a revitalizovaniu nášho maleb-
ného chotára.
Verím, že všetky začaté a plá-
nované aktivity, spravia naše 
mesto príjemným a bezpečným 
pre nás, ktorí tu žijeme a atrak-
tívnym a priateľským pre náv-
števníkov a turistov.
Skúsme si dať novoročné pred-
savzatie, zanechajme vzájomnú 
ješitnosť, osobnú nevraživosť 
a rivalitu, pokúsme sa naozaj 
ťahať za jeden povraz, počúvať 
sa vzájomne. Buďme k sebe 
úctiví a tvorme spolu ozajstnú 
mestskú komunitu.
Som jedným z vás, v Modre 
máme naozaj výborný posla-
necký zbor a spolu s vami má-
me jedinečnú možnosť spra-
viť Modru miestom, kam budú 
ľudia chodiť obdivovať tradí-
cie, krásu mesta, jeho chotára 
a kumšt miestnych ľudí, kto-
rí tvoria jedinečnú atmosféru 
a genius loci nášho mesta. 
Želám Vám požehnané a pokoj-
né sviatky!
 Juraj PETRAKOVIČ

Rozsvietenie sviec na adventnom venci 
Svetlo pre Kráľovú je predvia-
nočná aktivita občanov miestnej 
časti Kráľová. V každú adventnú 
nedeľu zapaľujú jednu zo sviec 
na adventnom venci v parčíku 
medzi kraľovanskými kostolmi. 
V programoch vystupujú hostia, 
ktorí sa prihovárajú na konkrétne 
témy. V prvú adventnú nedeľu 2. 

decembra bola témou „pamäť“. 
Spomínali sme na evanjelickú fa-
rárku Annu Adamovičovú, ktorá 
patrila neodmysliteľne k Svetlu 
pre Kráľovú. So svojou úvahou 
vystúpil aj historik Patrik Dubov-
ský, syn autora Dejín Modry Jána 
Milana Dubovského. Popolud-
ním sprevádzali ev. farárka Sidó-

nia horňanová s Jozefom Šimeč-
kom a hudobnou vložkou prispela 
riaditeľka Základnej umeleckej 
školy v Modre lýdia Cibulová. 
Zapálenia prvej adventnej svie-
ce sa ujal novozvolený primátor 
mesta Juraj Petrakovič. V záve-
re podujatia sa prítomní občania 
zahriali horúcim čajom, vínom 

a ochutnali dobroty miestnych 
gazdiniek, ktorými pravidelne 
prispievajú k pohode na podujatí. 
Prijmite pozvanie na zapaľovanie 
ďalších adventných sviec, vždy 
v nedeľu o 15.00 h. Projekt Svet-
lo pre Kráľovú podporila Revia - 
Malokarpatská komunitná nadá-
cia. (red)
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Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2019
Podmienky pre poskytnutie ako aj zúčtovanie dotácií posky-
tovaným mestom upravuje VZN č. 4/2011 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu mesta, ktoré nájdete aj s prílohami na strán-
ke www.modra.sk v časti „Dokumenty mesta“ - „Všeobecné 
záväzné nariadenia“ roku 2011. Termín pre podanie žiadostí 
o poskytnutie účelových dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 
je najneskôr do 31. 1. 2019 a v priebehu roka do 31. 8. 2019. 

o poskytnutie dotácie v zmys-
le uvedeného VZn môže po-
žiadať len fyzická osoba - pod-
nikateľ alebo právnická osoba 
- podnikateľ so sídlom alebo 
trvalým pobytom v Modre, 
ktorá pôsobí na území Mod-
ry alebo poskytuje služby na 
území mesta. Žiadosť o po-
skytnutie dotácie je potrebné 
podať na predpísanom tlačive 
Žiadosť o poskytnutie dotácie 
na rok.... (príloha č. 1 k VZn 
č.4/2011), ktoré je zverejne-
né aj na stránke mesta v sekcii 
„Ako vybaviť“. Tlačivo musí 
obsahovať identifikačné údaje 
žiadateľa, potrebné informá-
cie o účele podujatia (akcie, 

športovej činnosti), celkové 
náklady podujatia, výšku po-
žadovanej dotácie, voľbu ob-
lasti, z ktorej má byť dotácia 
poskytnutá, vyčíslenie pred-
bežných nákladov podujatia 
(akcie, športovej činnosti) ako 
aj zoznam a počet členov žia-
dateľa (pre dotácie v oblasti 
športu). 
Spolu so žiadosťou je potrebné 
dodať aj všetky súvisiace do-
kumenty v súlade s §4 písm. 
a) až k) VZn č.4/2011, okrem 
identifikácie žiadateľa a účelu 
dotácie najmä: čestné vyhláse-
nie, že žiadateľ nemá záväzky 
voči štátu, daňovému úradu, 
poisťovniam a nie je v likvi-

dácii, nie je voči nemu vedené 
exekučné konanie a konkurzné 
konanie, nie je v konkurze ale-
bo nebol proti nemu zamiet-
nutý návrh na vyhlásenie kon-
kurzu pre nedostatok majetku, 
spôsob propagácie mesta ako 
podporovateľa danej aktivity, 
výpis z obchodného registra, 
prípadne živnostenské opráv-
nenie alebo zriaďovateľskú 
listinu a stanovy spoločnos-
ti resp. združenia, nie staršie 
ako 3 mesiace, meno, priezvis-
ko, funkcia a podpis žiadateľa, 
alebo osoby oprávnenej konať 
v jeho mene, vrátane adresy, 
telefónneho čísla a e-mailu. 
Tieto povinné súčasti žiadosti 
o dotáciu žiadatelia často ne-
prikladajú a tak sa celý proces 
spracovania každej žiadosti 
predlžuje. 
Všetky prijaté žiadosti posú-
di ekonomický útvar, pri žia-
dostiach, ktoré budú neúplné 
vyzve žiadateľa na doplnenie 

chýbajúcich informácií. Kom-
pletné žiadosti rozdelí do prí-
slušných oblastí a poskytne ich 
(spolu s vyúčtovaním za po-
sledné dva roky) predsedom 
komisií MsZ na posúdenie. 
Komisiám na prerokovanie bu-
dú postúpené tie žiadosti, ktoré 
budú mať vysporiadané zúčto-
vanie za predchádzajúci rok.
Komisia prerozdelí finanč-
né prostriedky medzi jed-
notlivých žiadateľov a svoje 
stanovisko navrhne MsZ na 
schválenie. Prideľovanie do-
tácií v jednotlivých komisiách 
upravuje príloha č. 2 k VZn č. 
4/2011 Pravidlá a kritériá pre 
rozhodovanie o pridelení dotá-
cií pre jednotlivé oblasti.
Potrebné informácie budú po-
skytnuté na t.č.: 033/6908 310 
alebo prostredníctvom ma-
ilu: lucia.valachovicova@
msumodra.sk.

Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka MsÚ

Keď je cezhraničná spolupráca 
s rakúskymi partnermi obohatením
Spolupráca mesta Modra s rakúskou stranou v rámci programu 
EÚ Interreg V-A Slovensko - Rakúsko 2014 - 2020 funguje výbor-
ne už niekoľko mesiacov. Získali sme peniaze z projektu Nemonet 
- spoločného EÚ projektu medzi mestom Modra a burgenland-
skými obcami Jois a Purbach, vymieňame si poznatky aj skúse-
nosti. Koncom novembra sa pracovná skupina z mestského úra-
du Modra zúčastnila na zaujímavej exkurzii v rakúskom Illmitzi. 

Tamojšia biologická stanica je 
moderným laboratóriom pria-
mo v prírode. Kontroluje všet-
ky vodné zdroje v spolkovej 
krajine Burgenland, vykonáva 
súdno-znaleckú činnosť v ob-
lasti ochrany prírody a výskum 
regiónu okolo neziderského 
jazera. nabrali sme veľa in-
špirácie počas exkurzie v ná-
rodnom parku neziderské ja-
zero - Seewinkel a vypočuli si 

prednášku o ekoturizme v tom-
to regióne. Dozvedeli sme sa, 
že pod neziderským jazerom je 
najväčší rezervoár minerálnej 
vody v Európe. národný park 
má nenahraditeľnú funkciu pri 
európsko-africkom sťahovaní 
vtákov, ktoré tu odpočívajú na 
ceste medzi medzi zimoviskom 
a hniezdiskom. Je tu veľká roz-
manitosť biotopov, ale v rámci 
ekoturizmu návštevníkov lá-

ka hlavne možnosť sledovania 
vtáctva. 
Rakúsko je skvelým príkladom 
ekoturizmu. V oblasti oko-
lo neziderského jazera ročne 
evidujú približne milión noc-
ľahov. Turisti majú záujem 
o miestnu gastronómiu, kul-
túru, šport, termálne prame-
ne a okolitú prírodu. národný 

park neziderské jazero - Se-
ewinkel organizuje po celý rok 
exkurzie so školenými sprie-
vodcami, alebo môžete spozná-
vať park na vlastnú päsť. infor-
mačné centrum v obci illmitz 
ponúka návštevníkom brožú-
ry, mapy a informácie o mož-
nostiach pozorovania prírody. 
Veľmi populárne je Centrum 
ekologickej výchovy, ktoré na-
vštevujú hlavne školské triedy 
v rámci budovania ekopovedo-
mia a vzťahu k ochrane príro-
dy. (zt)
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Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva
V pondelok 3. decembra zasadalo po prvý raz po Komunálnych 
voľbách 2018 novozvolené Mestské zastupiteľstvo mesta Mod-
ry. V slávnostnej časti rokovania podrobne informovala o vý-
sledku volieb predsedníčka Mestskej volebnej komisie Gabriela 
Poliačiková a trinásť prítomných poslancov spoločne s primá-
torom zložili sľuby a prevzali si osvedčenia o zvolení. Pracovná 
časť rokovania pokračovala podľa schváleného programu. 

Poslanci ustanovili jednotli-
vé komisie pracujúce pri MsZ 
a vymenovali nových predse-
dov: 
• Komisiu cintorínsku a pa-
miatok, predsedníčka Viera 
Jančovičová,
• Komisiu finančnú, hospodár-
sku, legislatívnu a podnikateľ-
ských činností - predseda Ján 
Jašek,

• Komisiu kultúry a cestovné-
ho ruchu - predsedníčka Bože-
na uherčíková,
• Komisiu sociálnu, zdravotnú 
a verejného poriadku - predse-
da Ján Zigo,
• Komisiu školstva, mládeže 
a športu - predseda Miroslav 
ochaba,
• Komisiu územného plánova-
nia, životného prostredia, pô-

dohospodárstva, vinohradníc-
tva a vinárstva - predseda Jakub 
liška,
• Komisiu na ochranu verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, pred-
seda Ján Juran,
Za poslanca, ktorý je oprávne-
ný zvolávať a viesť zasadnutia 
zastupiteľstva bol poverený Ján 
Jašek. V záverečnej časti roko-
vania novozvolený primátor in-
formoval poslancov mestského 
zastupiteľstva, že za svojho zá-
stupcu poveruje poslanca Mari-
ána Gavorníka.
Mesto Modra v novom voleb-
nom období zastupujú poslanci 
a primátor:

(na fotografii v popredí zľava): 
(i.) naďa Kovárová - 41 r. uči-
teľka základnej školy, nezávislá 
kandidátka, (i.) Andrea Kukum-
bergová - 46 r. učiteľka MŠ, ne-
závislá kandidátka, primátor Ju-
raj Petrakovič - 49 r., nezávislý 
kandidát, (ii.) Božena uherčí-
ková 63 r. dôchodkyňa, nezávis-
lá kandidátka, (i.) Viera Jančo-
vičová - 60 r. riaditeľka múzea, 
nezávislá kandidátka, (i.) Peter 
Jakabovič - 43 r. záhradný archi-
tekt, nezávislý kandidát (na fo-
tografii druhý rad zľava): (i.) Ján 
Jašek - 45 r. ekonóm - informa-
tik, nezávislý kandidát, (i.) Mi-
roslav ochaba - 44 r. prezident 
ho Slovan Modra, koalícia Slo-
boda a solidarita, obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti, (ii.) Ján 
Juran, 62 r. štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát, (ii.) Marián 
Gavorník - 44 r. zástupca pri-
mátora, nezávislý kandidát, (i.) 
Peter Macháček - 42 r. obchod-
ný riaditeľ, nezávislý kandidát, 
Ján Zigo - 50 r. elektrotechnik, 
nezávislý kandidát, (i.) Jakub 
liška - 34 r. manažér, nezávis-
lý kandidát a (i.) Ján Bača - 34 
r. bankový pracovník, nezávislý 
kandidát.
Vysvetlivky: (i.) - poslanec za 1. 
volebný obvod (Modra): 
(ii.) - poslanec za 2. volebný ob-
vod (Kráľová, harmónia, Pie-
sok). (red)

Nový priestor v Kráľovej aj 
s interaktívnou šachovnicou

Ku koncu roka 
sa mestu Mod-
ra podarilo 
ukončiť pro-
jekt revitalizá-
cie verejného 

priestoru pred kultúrnym do-
mom na Kráľovej. Dotáciu vo 
výške 15 000 eur z Bratislav-
skej regionálnej dotačnej sché-
my na podporu vidieka mesto 
použilo na úpravu spevnených 
ploch, osadenie nových lavi-

čiek a košov, tieniacej pergoly 
pred vchodom do kultúrneho 
domu aj na vytvorenie interak-
tívnej šachovej plochy pre deti. 
Spevnené plochy z ekologickej 
drenážnej dlažby doplní vý-
sadba tradičnej miestnej zelene 
a stromov, pričom sa nezabudlo 
na adaptačné opatrenia na za-
chytenie dažďovej vody v úze-
mí. Vznikol tu kvalitný priestor 
pre spoločné komunitné aktivi-
ty, kultúrne akcie miestnych or-
ganizácií, spolkov a združení. 
V novom roku bude mesto po-
kračovať revitalizácii ďalšieho 
verejného priestoru pred Biol-
kou. (zt)
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Súsošie Ľudovíta Štúra 
bude vyzerať ako kedysi
Dominantou Štúrovej ulice je dielo akademického sochára Fri-
ca Motošku. Súsošie s výraznou postavou Ľudovíta Štúra v stre-
de je z carrarského mramoru. Ten si už po rokoch vyžaduje 
ošetrenie a mesto Modra ho dá vyčistiť. Do komplexu plastík 
začali prerastať dreviny zasadené v blízkosti a poškodzovať sú-
sošie, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Po súhlase pa-
miatkarov boli dreviny - tuja a cyprušteky, odstránené. 

Krajský pamiatkový úrad 
skonštatoval, že výsadba 
v bezprostrednej blízkosti 
pomníka Štúrovcov je v sú-
časnosti prerastená a dreviny 
čiastočne prekrývajú a zne-
čisťujú časti súsošia. Z do-
bovej dokumentácie, ktorú 
má mesto Modra k dispozícii 
vyplýva, že súsošie bolo pô-
vodne bez vysokej zelene, do-
plnené nízkymi výsadbami. 
Pamiatkari preto mestu od-
porúčajú vysadiť nízku zeleň 

a pomník upraviť tak, aby vy-
zeral ako v minulosti. Mesto 
plánuje námestie revitalizovať 
a v okolí pomníka vysadí hod-
notnú zeleň. Vo verejnej zele-
ni zároveň pribudne päť list-
natých stromov ako náhrada 
za odstránené dreviny pri sú-
soší. Dominujúca postava Ľu-
dovíta Štúra v Motoškovom 
diele symbolizuje jeho vedú-
ce postavenie v slovenskom 
národnom hnutí 19. storočia. 
Vľavo po Štúrovom boku sú 

symbolické postavy sloven-
ských dobrovoľníkov revolú-
cie rokov 1848/1849. Vpravo 
sú postavy Štúrových najbliž-
ších druhov J. M. hurbana, M. 

M. hodžu a J. Francisciho Ri-
mavského. Zuzana TICHÁ

Na fotografii: Dobový pohľad 
na súsošie bez vysokej zelene.

Festival Chute Malých Karpát
V sobotu 10. novembra sa konali v Modre dve významné uda-
losti, voľby do samosprávnych orgánov mesta a 3. ročník festi-
valu vína Chute Malých Karpát. Festival vína organizovalo ob-
čianske združenie Chute Malých Karpát, ktoré vzniklo v Modre 
z iniciatívy poslanca mestského zastupiteľstva Michala Petríka.

Do festivalu sa zapojili vinári 
z miest Pezinok a Modra, obcí 
Šenkvice, Vinosady, Častá, Do-

ľany, Suchá nad Parnou a Ru-
žindol. už tradične najviac 
mladých vinárov sa zapojilo do 

festivalu v Modre, Víno Fiala, 
R.K. Vin Modra, Víno Kmeťo, 
Víno Šimonovič, Víno Rariga, 
Juran z Modry, Modran Klimko 
Wine, Malé Divy, Fedor Malík 
a syn, Víno ludvik a Tri hony. 
K akcii sa pridali viaceré známe 
modranské reštaurácie, ktoré po-
núkali gastronomické regionál-
ne špeciality. okrem kvalitného 
vína mali možnosť návštevníci 
pozrieť si sprievodné podujatia - 
výstavy obrazov, vystúpenie hu-
dobných skupín, staré vinohrad-
nícke náradie a podobne. Ako 

nám povedal hlavný organizátor 
Michal Petrík „Záujem odbor-
nej verejnosti a obdivovateľov 
vína každý rok stúpa. V tomto 
roku prišlo 1200 návštevníkov 
festivalu. Pripravili sme i ky-
vadlovú dopravu z Bratislavy po 
mestách a obciach pod Malými 
Karpatmi, ktorú využila značná 
časť návštevníkov. Budúci ročník 
festivalu sa uskutoční 9. novem-
bra 2019“. František MACH

Matik Modra

Na fotografii: Vinár Marek 
Rariga ponúkal kvalitné vína 
v priestoroch pivnice Pavúk- Wi-
ne Reštaurant.

Staňte sa členmi komisií 
mestského zastupiteľstva

Mesto Modra uvíta aktívnych 
občanov z rôznych oblastí živo-
ta, ktorí majú záujem pracovať 
v komisiách mestského zastupi-
teľstva a prispieť k skvalitneniu 
správy nášho mesta a ktorí sa 
o danú oblasť zaujímajú alebo 
v nej aktívne pôsobia. 
Prejavte svoj záujem o prácu 
v schválených komisiách: Ko-
misii cintorínskej a pamiatok, 
Komisii finančnej, hospodár-
skej, legislatívnej a podnikateľ-
ských činností, Komisii kultú-
ry a cestovného ruchu, Komisii 

sociálnej, zdravotnej a verej-
ného poriadku, Komisii škol-
stva, mládeže a športu, Komisii 
územného plánovania, životné-
ho prostredia, pôdohospodár-
stva, vinohradníctva a vinárstva 
a Komisii na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov.
Stačí, ak sa prihlásite formou 
žiadosti e-mailom na adresu: in-
fo@modra.sk alebo písomne na 
adresu: Mestský úrad Modra, ul. 
Dukelská č. 38, 900 01 Modra 
do termínu: 31. 1. 2019. (red) Fo
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Namiesto čiernej skládky hmyzí hotel
občianske združenie 
PermaVia zrevitalizo-
valo čiernu skládku 
na križovatke Dolnej 
a Šúrskej ulice. osa-
dilo lavičky a veľký 
hmyzí hotel. Tento uži-
točný projekt podporili 
nadácia Revia a mesto 
Modra. Vďaka patrí 
Pavlovi Ružičkovi, 
ktorý na vybudovanie 
poskytol materiál - dre-
vené trámy. o vznik-
nutý verejný priestor 
sa bude starať o.z. Per-
maVia. na jar ho pre-
seje kvetinovou lúčnou 

zmesou a vysadí cibuľnaté 
rastliny. hmyzí biotop je eko-
logický spôsob, ako zabezpe-
čiť opeľovanie a zároveň vy-

hubiť škodcov. V postupnej 
kultivácii verejných priesto-
rov bude mesto Modra pokra-
čovať. (zt)

Mestskí policajti ocenení za záchranu života 
Trinásť príslušníkov mestských a obecných polícií na Slo-
vensku bolo vo štvrtok 29. 11. 2018 na Šrbskom Plese oce-
nených za záchranu ľudského života. Ocenenie dostali aj 
dvaja členovia Mestskej polície Modra Miroslav Šebo a To-
máš Lávečka. „Tento deň je opäť dôkazom toho, že tu nie 
sme zbytočne. Za posledných desať rokov sme takto odovzdali 
ocenenia už viac ako 70 policajtom, čo si myslím, že je veľká 
vec a potvrdzuje to opodstatnenie týchto polícií,” konštatoval 
prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polí-
cií (ZNOMPS) Slovenska Ján Andrejko. 

ocenenia pre modranských 
mestských policajtov počas 
ceremónie osobne prevzal ná-
čelník MsP Modra Stanislav 
Straka, ktorý je nositeľom rov-
nakého ocenenia z roku 2014. 
„Som na kolegov hrdý a rád 

im toto ocenenie odovzdávam. 
Ochrana zdravia a záchrana 
ľudského života je vždy prvora-
dá a každý policajt vidí v danom 
človeku v prvom rade ľudský ži-
vot. V tomto konkrétnom prípa-
de naši chlapci ešte v lete tohto 

roku, zamedzili mužovi vziať si 
vlastný život. O to viac je tento 
čin chvályhodný, nakoľko išlo 
o veľmi mladého človeka, ktorý 

má celý život ešte len pred se-
bou”, vyjadril uznanie náčelník 
Stanislav Straka.
 Red, foto: archív S.S.

Náučný chodník v Modre-Kráľovej 
na národnej ulici osa-
dilo mesto Modra ná-
učný chodník o his-
tórii, osobnostiach, 
pamätihodnostiach 
a tradičnom živote 
v Modre-Kráľovej. 
Štyri náučné tabule 
mestu darovala Mod-
ranská beseda. Chod-
ník vznikol vďaka 
finančnej podpore spo-

ločnosti Telekom, 
nadáciám Revia 
a Pontis. návštev-
níci a turisti sa 
z jednotlivých ta-
búľ dozvedia, aké 
významné osob-
nosti našej histó-
rie žili v Kráľovej, kde je 
archeologické nálezisko, 
prvé evanjelické školy, 
ako vyzeral typický vi-

nohradnícky dom v tejto miest-
nej časti, z čoho sa skladal kraľo-
vanský kroj a ďalšie zaujímavé 
informácie. (zt)Fo
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Počúvaj hlas lesa a on sa ti odmení
Aktivity OZ Priatelia lesa v roku 2018
OZ Priatelia lesa je občianskym trampským združením založe-
ným v roku 2003, ktoré združuje 6 dnes už legendárnych tramp-
ských osád v Modre a okolí s viac než 40 aktívnymi vyznávačmi 
života v nedotknutej prírode, ktorí okrem tradičných potlachov, 
výročných ohňov, pochodov, čistenia studničiek aktívne vypo-
máhajú tiež Lesom Modra, s.r.o. so zalesňovaním, zhotovova-
ním oplotenia proti zveri, likvidáciou nefunkčných oplotení, 
uhadzovaním haluziny v celkovom rozsahu 400 hodín ročne. 

na spoločnej brigáde s lesmi 
Modra sme pri príležitosti medzi-
národného dňa zeme vyčistili Pan-
ský chodník a okolie od padnutých 
stromov a zároveň sme sprietočni-
li celý potok, v ktorom boli popa-

dané stromy a haluzina zo zimnej 
námrazovej kalamity. V letným 
mesiacoch sme čistili úsek lesa 
nad Čermákovou lúkou v sme-
re na Zbojnícke. V apríli sme ab-
solvovali tradičný i. jarný výšlap 

po inovovanej trase so štartom pri 
Psychiatrickej nemocnici Philippa 
Pinela - Stupy-Sedláčkov jarok - 
Rybníček - Zbojnícke - Čermáč-
ka - Zochova chata - Tisové skaly 
- Zámčisko - harmónia s cieľom 
v neďalekom bare za hojnej účasti 
kamarátov z viacerých okolitých 
osád a turistov zo širokého oko-
lia. Tradičný iii. výročný oheň 
bol slávnostne zapálený 19. mája 
v krásnom romantickom prostre-
dí osady Čierny Medveď, kde sa 
konali aj tradičné súťaže pre detí 
a dospelých. Týždeň pred podu-
jatím sme uskutočnili brigádu, na 
ktorej sa vyčistilo koryto potoka, 
popílili popadané stromy a obno-
vil vlajkový stožiar, ktorý sa v so-
botu zaplnil osadnými vlajkami 
a ukázal sa tak v plnej kráse. Za 
skvelý hovädzí gulášik na tejto ak-
cii ďakujeme Aničke - šerifke osa-
dy Čierny Medveď. Deň pred 100. 
výročím vzniku ČSR združenie 
zorganizovalo i. jesenný výšlap na 
trase Bowling harmónia - Kukla - 
Čermákova lúka - Zbojnícke - Ti-
sové skaly - Zámčisko s cieľom 
v našom obľúbenom bare v har-

mónii. Členovia združenia sa tiež 
zúčastnili ďalších podujatí, ktoré 
organizovali kamaráti v priebehu 
roka 2018, kedy sme si pripome-
nuli jubilejné 100. výročie založe-
nia československého trampingu. 
Záverom by som z celého srdca 
poďakoval všetkým, ktorí sa ne-
zištne zúčastňovali brigád a ak-
tivít. V budúcom roku budeme 
v nastúpenom kurze pokračovať 
a opäť upravíme a vyčistíme na-
šu malokarpatskú prírodu, za ak-
tívnej spolupráce lesov Modra, 
do ktorej sa vždy radi vraciame 
načerpať pozitívnu energiu, aby 
mohli lesy slúžiť ešte ďalším 
generáciám. Treba dávať tento 
úžasný ekosystém za vzor nám 
všetkým, pretože v lesnom spolo-
čenstve komunikujú medzi sebou 
nielen stromy, ako dominantné je-
dince týčiace sa nad krajinou, ale 
svoje rozhovory vedú aj kríky, trá-
vy, rastliny, ktoré si vysielajú vzá-
jomné signály. V súčasnej hektic-
kej a uponáhľanej dobe nepadne 
nič lepšie ako prechádzka v prí-
rode v ktoromkoľvek ročnom ob-
dobí.

Artúr SOLDÁN, 
kamarát Arťo, predseda OZ 

Priatelia lesa, šerif bývalej 
osady T. O. Zálesák 

Koledovanie Dobrej noviny
Dobrá novina je celoslovenský projekt, ktorý už po 24krát 
spája ľudí naprieč svetom. A to nie virtuálne, ako sme dnes 
väčšinou svedkami, ale veľmi konkrétne. Počas vianočných 
sviatkov môžete vidieť prechádzať po mestách a dedinkách 
skupinky koledníkov obsypaných hudobnými nástrojmi, „ťa-
hákmi“ svojich veršíkov a vždy vo veľmi dobrej nálade a svor-
nej radosti. V minulom roku ich bolo na celom Slovensku vyše 
24 000 - z toho bolo vyše 20 tých, ktorých ste mohli stretnúť 
v uliciach našej Modry. Ovocím ich neúnavnosti napriek často 
vrtošivému počasiu je krásny pocit vzájomnej spolupatričnosti 
a poznanie tých, ktorým ich „koleda“ prinesie pomoc. 

V minulom roku to bolo takmer 
850 000 eur, ktorými boli podpo-
rené projekty pomáhajúce kon-
krétnym ľuďom na konkrétnych 
miestach tam, kde je núdza taká, 
akú si tu väčšina z nás nevie ani 
predstaviť. Ak by ste sa narodili 
ako hendikepované dieťa v Etió-
pii, či ugande alebo by ste sa tu 
stali imobilnými v dôsledku cho-
roby, ste odsúdení na nevšíma-
vosť, ľahostajnosť, pohŕdanie, 

ba až prenasledovanie zo stra-
ny často i tých najbližších - a to 
len v dôsledku mnohých pred-
sudkov, ktoré v tejto spoločnosti 
vládnu. 
Centrum Providence home 
(Dom prozreteľnosti) je domo-
vom 48 detí s postihnutím, kto-
ré tu majú možnosť zažiť nielen 
stimulačné prostredie pre svoj te-
lesný rozvoj, ale hlavne dôstojné 
prostredie, v ktorom cítia lásku 

a spoznávajú, že aj ich život má 
hodnotu, že na nich niekomu na-
ozaj záleží. Ak by ste sa narodili 
v slume ugandského Kyabakad-
de ako Samson, nepoznali by ste 
svojho otca a vídali bezradnú tvár 
svojej matky, ktorá sa nedokáže 
postarať o vaše živobytie, mohlo 
by sa stať, že neprežijete. Sam-
son mal to šťastie, že od 6. triedy 
bol podporovaný z projektu, kto-
rý mu zabezpečil školné a dnes je 
z neho mladý muž, odborník na 
vodohospodárstvo, ktorý hrdo 
ukazuje svoj diplom a vzdelanie 
si naozaj váži. Ak by sa vám sta-
lo, že ovdoviete v oblasti centrál-
nej ugandy, nepomôže vám veľ-
mi, že žijete v krajine s úrodnou 
pôdou, pretože nemáte financie 
na to, aby vás mohla pôda živiť. 
Vďaka projektu Rozvojovej ini-
ciatívy vdov sa podarilo podporiť 
ich podnikateľský zámer, do kto-

rého vložili veľa umu a vlastných 
síl a dnes predávajú na trhu svo-
je vlastné arašidové maslo a ma-
jú nádej, že ich táto činnosť doká-
že uživiť. Veľmi konkrétne tváre 
konkrétnych ľudí s inou pleťou 
sú spojené vďaka daru i s nami 
Modranmi. Vážme si možnosť 
obdarovania. Buďme vnímaví 
i na tie koledníkmi vyspievané 
veršíky o dare najvyššom, ktorý 
i v tieto vianočné sviatky môže-
me privítať a oslavovať v Božom 
Dieťati. nestraťme veľmi kon-
krétnu schopnosť poďakovať za 
všetky dary, ktoré do našich živo-
tov dáva dobrý Boh.
Koledníci Dobrej noviny v Mod-
re a v Kráľovej budú navštevovať 
domy tých, ktorí chcú prijať kole-
du, na sviatok sv. Štefana v stre-
du 26. 12. 2018 od 15.00 hodiny. 
Pokiaľ by ste chceli koledníkov 
prijať, môžete sa vopred ohlásiť 
na mail: cvcmodra@gmail.com 
alebo na tel. čísle 0908 919 904.
 (es)
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Majolika v Modre žije
V priestoroch Slovenskej ľudovej majoliky (SĽM) na Dolnej 
ulici v Modre sa v utorok 4. decembra 2018 uskutočnilo sláv-
nostné podpisovanie nového Memoranda o spolupráci, ktoré-
ho cieľom je záchrana a obnova tradície výroby majoliky na 
Slovensku a uvedenie knihy Agáty Petrakovičovej Šikulovej 
s názvom Slovenská ľudová majolika v Modre.

Významný krok 
k uchovaniu tradícií

Memorandum o spolupráci 
v rámci popoludnia nazvané-
ho Majolika žije svojim podpi-
som potvrdila riaditeľka SĽM 
Miriam Fuňová, riaditeľka 
SnM-Múzea Ľ. Štúra a Múzea 
keramickej plastiky Viera Jan-
čovičová a riaditeľ Malokarpat-
ského múzea v Pezinku Martin 
hrubala. Konkrétnym naplne-
ním memoranda je aj vzájomná 
výmena informácií, spolupráca 
na výskume a výstupoch vý-

skumov. Zároveň signatári de-
klarujú vzájomnú spoluprácu 
na osvete a popularizácii tejto 
témy. Slovenská ľudová majoli-
ka je tu už viac než 135 rokov, 
je významnou súčasťou našich 
dejín a v Modre sa vďaka maj-
strom keramikárom a maliarom 
vyrába keramiku s typickými 
vzormi. V novembri 2017 bola 
zapísaná do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva Slovenska a po 
viac ako dvojročnej odstávke 
bola obnovená výroba. 

Kniha o histórii 
a kráse keramiky

Súčasťou popoludňajšieho 
programu bolo uvedenie novej 
knihy autorky Agáty Petrako-
vičovej Šikulovej - Slovenská 
ľudová majolika v Modre, kto-
rú do života uviedol posypa-
ním keramickými črepmi ge-
nerálny riaditeľ SĽuK-u Juraj 
hamar. Autorka uvádza: „Kni-
ha Slovenská ľudová majolika 
v Modre je exkurzom do histó-
rie keramickej výroby v Mod-
re. Mapuje výrobu od 17. 
storočia, kedy prvé písomné 
pramene dokladujú existen-
ciu prosperujúceho hrnčiar-
skeho cechu v meste. Cez za-
loženie keramického učilišťa 
prechádza obdobím prvore-
publikovej Slovenskej kera-
miky až do súčasnosti k sta-
ronovému podniku známemu 
ako Slovenská ľudová majoli-
ka, ktorý sa stal synonymom 
slovenskej keramiky. Kniha 
obsahuje bohatý obrazový 
materiál, pozostávajúci z his-

torických prameňov, fotografií 
a keramiky vyrobenej v mod-
ranskej keramickej dielni v sle-
dovaných obdobiach“. 
Knihu si môžete zakúpiť v pre-
dajni majoliky na námes-
tí v Modre (po - so: od 12.00 
do 18 hod.) alebo v podniko-
vej predajni na Dolnej 138 (po 
- pia: od 7:30 do 15:00 hod.) 
a prostredníctvom e-shopu 
www.majolika.sk. (red)

Ocenenia pre darcov krvi
V polovici novembra 2018 sa v priestoroch Mestského úradu Pe-
zinok uskutočnilo slávnostné oceňovanie bezpríspevkových dar-
cov krvi. Ocenenia odovzdávala riaditeľka Územného spolku 
Slovenského Červeného kríža Mária Halásová. 

Bronzovou plaketou MuDr. 
Janského boli ocenení nasledov-
ní darcovia z Modry: Veroni-
ka Slaboňová, Karin Grausová, 
Veronika Vallová, Simona Dob-
rovodská, Andrej Dobrovod-
ský a Boris Pavlovič. Striebor-
nú plaketu získal Michal Kanka 
a zlatou plaketou boli ocenení 
ladislav Murárik a Miroslav or-
ságh. Medailou MuDr. Kňazo-

vického za viac ako 100 odberov 
krvi bol ocenený luboš Šimo-
novič. oceneným darcom patrí 
úprimné poďakovanie za to, že 
im ľudský život nie je ľahostaj-
ný a svojou krvou pomohli už pri 
nejednej záchrane. Miestny spo-
lok SČK v Modre zároveň ďaku-
je darcom z odberu v Modre 27. 
novembra a pánovi igorovi Rari-
govi za víno. Predsedníčka Mo 

SČK Josefa Sláviková: „Rada 
využijem túto príležitosť poďa-
kovať sa všetkým členom nášho 
miestneho spolku a darcom krvi. 

Prajem im k Vianociam a nové-
mu roku všetko dobré, splnené 
priania a najmä veľa zdravia“.

(red)
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Základná škola Ľudovíta Štúra je Zelenou školou
V polovici októbra sa vybraní zástupcovia ZŠ Ľ. Štúra v Mod-
re zúčastnili slávnostnej certifikácie Zelených škôl v Divadle 
Aréna v Bratislave. Po dvoch rokoch intenzívnej práce sa nám 
podarilo získať vlajku a certifikát Zelenej školy. 

Znížili sme objem 
odpadu o 50 %

Aktivitu škôl zapojených do 
programu zhrnul ladislav Mi-
ko: „Pred týždňom som bol na 
environmentálnej konferencii 
v Brne, ktorá mala v názve 
otázku: Meníme svet? Ja vám 
môžem s istotou a úprimne po-
vedať, že vy ste tí, ktorí ten svet 
menia.“ Školám sa okrem prí-
tomných donorov prihovoril 
aj riaditeľ medzinárodnej sie-
te Eco schools Pramod Kumar 
Sharma. Blahoželal im k oce-
neniu, vyzdvihol význam ich 
práce a jej globálny dopad. 
Slávnostný program bol bohatý 
aj na známe osobnosti. Skvelé 
hudobné vystúpenie predviedol 
Juraj hnilica. Vizuálne zaují-
mavou časťou programu bolo 
vystúpenie artistického súboru 
Anta Agni. Certifikáciu uzav-

rel spevák lukáš Adamec. na-
šou prioritnou témou bol odpad. 
Cieľom bolo znížiť zavedením 
separovaného zberu množstvo 
komunálneho odpadu o 10 % 
do konca školského roka 2018. 
Cieľ sme splnili na výbornú, nie 
o 10, ale o 75%! Správnym se-
parovaním a znížením objemu 
vzduchu v kontajneroch (stláča-
nie fliaš) sme znížili množstvo 
celkového odpadu o 50 %.

Vzdelávací program 
Zelená škola

Zelená škola je environmen-
tálny vzdelávací program ur-
čený pre materské, základné, 
stredné a špeciálne školy, ktoré 
chcú zmeniť seba a svoje oko-
lie. Cieľom programu je pod-
pora školských komunít, v kto-
rých si ich členovia vyskúšajú 
čaro i nástrahy spolupráce. Žia-

ci s pomocou učiteľov a rodi-
čov riešia reálne potreby svojej 
školy a okolia, čím pomáhajú 
k pozitívnej zmene. Program 
Zelená škola spadá do medzi-
národnej siete Eco schools. Po-
zostáva zo siedmich krokov: 
vytvorenie kolégia, uskutočne-
nie environmentálneho auditu 
školy, vytvorenie environmen-
tálneho akčného plánu, monito-
ring a hodnotenie, proenviron-
mentálna výučba, informovanie 
a zapojenie komunity, vytvore-
nie eko-kódexu. 
Zelené hliadky dozerajú na 
správne triedenie Počas dvoch 
rokov našej práce sa nám po-
darilo zriadiť na škole zele-
nú hliadku, ktorá má za úlohu 
dbať na správne triedenie od-
padu. Zriadili sme vermikom-
postovisko, ktoré sme po zís-
kaní grantu rozmnožili a začali 
distribuovať po okolí, napr. do 
Claudiana. naši žiaci predsta-
vili tému vermikompostovania 
na celoslovenskom kole Festi-
valu vedy a techniky a podarilo 

sa im získať cenu dekana Príro-
dovedeckej fakulty. Recyklu-
jeme odpadový materiál vý-
robou rôznych vecí do súťaží, 
ekomasiek, šarkanov, vtáčích 
búdok, panáčikov separáčikov, 
náušníc, hudobných nástrojov. 
Zbierame papier, vrchnáčiky 
z pet fliaš, použité batérie, pou-
žité zubné kefky. Vytvorili sme 
knižnú búdku. Pravidelne čistí-
me svoje okolie od odpadkov. 
na našej škole prebieha pro-
environmentálna výučba aj po-
mocou rovesníckeho vyučova-
nia, projektového vyučovania 
a tvorbou myšlienkových máp, 
čoho dôkazom je aj náš Eko-kó-
dex, ktorý namaľovali žiačky 
priamo na stenu v našej šatni. 
Vytvorili sme si aj environmen-
tálnu hru, množstvo plagátov, 
dotazník a nástenku Zelenej 
školy. už teraz máme ďalšie 
nápady ako zveľadiť naše oko-
lie, aby sme žili viac v harmónii 
s prírodou. 

Zuzana GALÁŠOVÁ a Má-
ria SETNICKÁ, učiteľky ZŠ

Ako sa darí novej cirkevnej základnej škole Narnia
V septembri sa v Modre otvorili dvere prvej triedy Cirkevnej zá-
kladnej školy Narnia. Veľmi sa tešíme, že máme triedu v krásnom 
prostredí historickej budovy Strednej odbornej školy pedagogic-
kej. Tešíme sa aj z toho, že v Modra nám ponúka krásnu prírodu, 
kam sa môžeme vybrať každý týždeň na malý popoludňajší výlet. 

V septembri sme vďaka rodine 
Malíkovej zažili aj dve udalosti 
spojené s oberaním hrozna. Jed-
no doobedie v rámci predmetu 
Regionálna výchova, ktorá je 
v narnii Modra venovaná vino-
hradníctvu, deti oberali a prešo-
vali hrozno v modranských nitr-
perkoch. Pre mnohých z nás to 
bolo po prvýkrát, keďže väčšina 
z nás do vinohradníckej Modry 
za školou dochádza. Druhý obe-
račkový deň sme si užili v spo-
ločnosti rodičov, kedy sa z nás 
stali takmer profesionálni obe-
rači pre vinárstvo Malík a syn 
a zažili sme oberačku so všet-
kým čo k nej patrí. 
Rána vždy začíname ranným 
kruhom. V ňom preberáme aktu-

álne spoločenské témy aj témy, 
ktoré sa viažu k dianiu v det-
ských životoch. V októbri sme 
sa zhovárali o úcte k starším ľu-
ďom. Pre našich starkých sme 
pripravili divadelné predstave-
nie o repe. Rozhodli sme sa, že 
ním potešíme aj babičky a de-
duškov v Mestskom centre so-
ciálnych služieb na Súkeníckej 
ulici. Starkí nás prijali s láskou 
a veľkým nadšením, za čo im 
ďakujeme a už teraz sa tešíme 
na ďalšiu návštevu. Ešte v ten is-
tý týždeň sme sa vybrali do našej 
základne do Pezinka spolu s ro-
dičmi na Family English night. 
Tu sme maminkám a otcom uká-
zali, ako nás podporovať v uče-
ní angličtiny metódou Jolly Pho-

nics tak, aby sa posilnilo, čo nás 
cez hodiny naučia pani učiteľky. 
október sa niesol aj v znamení 
stého výročia vzniku Českoslo-
venskej republiky. hoci sme len 
prváci, predsa len sme sa všeličo 
naučili. Vďaka pani farárke Eve 
oslíkovej sme navštívili mod-
ranský sirotinec. Pani farárka 
nám priblížila ťažký život de-
tí pred 100 rokmi, ale aj dobré 
srdcia ľudí. Tému sme zakončili 
v našej pezinskej základni, kde 
sme si vyskúšali, ako žili, učili 

sa a obliekali ľudia a najmä de-
ti, keď vznikla prvá republika. 
Sme hrdí, že písať a čítať sa učí-
me práve na miestach, kde bol 
aj Masarykov i. štátny českoslo-
venský učiteľský ústav v Mod-
re. Ako povedal vtedajší minis-
ter Mičura ( r. 1921), Modranský 
učiteľský ústav je vzor, ku kto-
rému sa celé Slovensko pozerá 
s dôverou.

Veronika ADAMOVÁ, 
triedna učiteľka 1.Y, 
CZŠ Narnia Modra

Fo
To

: A
R

C
h

íV
 Z

Š 
n

A
R

n
iA



11

Spojená škola v Modre ďakuje
na konci kalendárneho roka 
zvykneme ďakovať, priať si 
všetko dobré, byť milší k ostat-
ným. hoci sa nám tento škol-
ský rok končí až v júni, radi by 
sme aj my poďakovali už teraz. 
Ďakujeme Špeciálnym olympi-
ádam za športové činnosti pre 
naše deti realizované aj mimo 
Slovenskej republiky. Ďaku-
jeme pani vychovávateľkám 
zo ŠKD pri ZŠ Vajanského, že 
nám ponúkli možnosť ísť s ni-
mi do kina, pre niektoré z na-
šich detí to bol veľký zážitok, 

mali možnosť prvýkrát byť 
v kine. Ďakujeme vedeniu ZŠ 
Ľ. Štúra, že pripravili pre naše 
deti kultúrny program, že prija-
li pozvanie na naše koncoroč-
né vystúpenie, ďakujeme pani 
vychovávateľkám zo ŠKD Sl-
niečko, že prijali naše pozvanie 
na akciu Farma a že nás pozva-
li na divadelné predstavenie. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás 
podporili v tomto kalendárnom 
roku milým slovom, finančne 
alebo materiálne. Ďakujeme aj 
trénerkám z o.z. Kamoši, kto-

ré pripravili plavecký kurz pre 
deti zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia. Pre deti to bol 
obrovský zážitok. Takže sme 
vďaka vám všetkým mali mož-
nosť prežiť Vianoce viac razy 
v roku. Ďakujeme, všetkým, 
ktorí myslia na naše deti, lebo 
spolu a v dobrom sa nám ľahšie 
kráča. Šťastné a veselé. 

Romana MIŠKOVSKÁ, 
za učiteľky a vychovávateľ-
ky Spojenej školy Pezinok, 

alok. pracovisko Modra

Záložka 
do knihy 

spája školy
Počas októbra 2018 sa žiaci 2. - 6. 
roč. zo ZŠ Vajanského zapojili do 
projektu Slovenskej pedagogickej 
knižnice v Bratislave a Knižni-
ce Jiřího Mahena v Brne „Zálož-
ka do knihy spája školy“. Žiaci 
spracovávali motív z obľúbenej 
rozprávky, povesti, bájky či iného 
ich obľúbeného príbehu do formy 
záložky. Pri práci využívali rôz-
ne techniky - kreslenie, maľova-
nie, strihanie a lepenie, ale aj ná-
ročnejšie - pletenie, háčkovanie či 
paličkovanie. Záložky sa im veľ-
mi vydarili a 60 najkrajších, ktoré 
vyučujúce vybrali, poslali do part-
nerskej školy do Rokycian. Každý 
žiak je určite veľmi rád, že mohol 
niekoho potešiť svojou originál-
nou záložkou a zároveň bol od-
menený jednou záložkou od žiaka 
z partnerskej školy. 

Mgr. Jana OCHABOVÁ

Správy Gymnázia K. Štúra Modra
Slávnostná ceremónia DofE
Od školského roka 2017/2018 je naša škola zapojená do pro-
jektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Do 
bronzovej úrovne sa zapojilo 12 študentov z tried kvarta, kvin-
ta, sexta a 2.A. Počas troch až šiestich mesiacov museli splniť 
svoje ciele v oblastiach šport, talent, dobrovoľníctvo. Na jar sa 
zúčastnili dvojdňovej expedície do Malých Karpát, na ktorú si 
museli sami niesť všetko potrebné vybavenie a potravu. 

Deviati zo študentov vo svo-
jich predsavzatiach vytrvali 
a v utorok 9. októbra 2018 im 
na slávnostnej ceremónii odo-
vzdali bronzové odznaky a dip-
lomy za ukončenie bronzovej 
úrovne. Ceremónia sa kona-
la sa v priestoroch Starej trž-
nice v Bratislave a zúčastnilo 
sa jej viac ako 300 absolven-
tov programu z celej republi-
ky. Slávnostný príhovor sme 
si vypočuli od Mariána Za-
chara, ktorý vedie ná-
rodnú kanceláriu Do-
fE na Slovensku, a od 
britského veľvyslanca 
na Slovensku - Andewa 
Gartha. Úspešnými ab-
solventmi sú: Susan Zu-
rita, nina Tóthová, Ma-
tej Gacík Repčík, Matej 
Palo, Krištof nemček, 
Alex Pernecký, Da-
vid Kajan, Matúš Tal-
lo a Sára R. Pračková. 
V rámci svojich aktivít 
napríklad jednotlivo pí-
sali zbierku básní, učili 
sa piecť, tvoriť funkčný 
model lietadla, progra-

movať, zvládať náročnú tu-
ristiku, venovali sa starým či 
hendikepovaným v sociálnych 
zariadeniach, naučili sa no-
vé športy, doučovali jazyky, či 
sami sa v nich zdokonaľovali. 
ich aktivitu podporovali vedú-
ce programu na našej škole a aj 
vedenie školy. 
ocenenie im pomohlo zmobili-
zovať sily, naučili sa pravidel-
nosti a zodpovednosti. Štyria 
z chlapcov - David, Alex a oba-

ja Matejovia sa rozhodli v tom-
to školskom roku absolvovať aj 
striebornú úroveň DofE. K nim 
sa pridáva aj 8 nových adeptov 
na bronz z tried kvarta a sexta. 
Získanie ocenenia DofE po-
máha žiakom pri prijímacom 
konaní na vysoké školy, či pri 
prijímaní do zamestnania u veľ-
kých medzinárodných firiem. 
Všetkým tohtoročným účast-
níkom blahoželáme k úspešné-
mu prekonaniu prekážok a k 
tomu, že zvládli opustenie svo-
jej „komfortnej zóny“. novým 
účastníkom prajeme veľa sily 
a trpezlivosti v dosahovaní na-
stavených cieľov.
PaedDr. Zuzana VAŇKOVÁ, 

koordinátorka DofE, Gym-
názium K. Štúra

Prechádzka 
za kultúrou

Dňa 17. októbra sa naša Stred-
ná odborná škola pedagogická 
vybrala spolu s novými prvákmi 
a druhákmi cez zákutia okolitej 
prírody do Zoya gallery a muse-
um v priestoroch moderného vi-
nárskeho komplexu Elesko Wi-
ne Park v Modre. Po krátkej 
prechádzke sme oddýchnutí od 
negatívnych myšlienok boli pri-
pravení rozšíriť si poznatky z ob-
lasti umenia a kultúry. Zoya galle-
ry a museum je symbolom umenia 
a krásy a už niekoľko rokov pri-
náša a zastrešuje výstavy umelec-
kých diel v priestoroch dvoch ga-
lérií v Bratislave a v Modre. Mohli 
sme vidieť rôzne druhy diel či už 
podľa techniky, či dokonca rôz-
nych rozmerov. Aj napriek tomu, 
že všetci pre nás neboli známi, my 
sme tam však jedného z nich po-
znali veľmi dobre, a to nášho ob-
ľúbeného profesora - Pavla Šimu-
-Jurička. Aj napriek rôznorodosti 
výstavy si každý prišiel na svoje. 

Alexandra Glória PRÁŠILO-
VÁ, II.A v spolupráci 

s Junior Achievement (Ja) 
Slovensko, n. o.Fo
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Vývoz komunálnych odpadov v roku 2019
nakladanie s odpadmi je kaž-
doročne opakujúcou sa, avšak 
dôležitou témou. Touto ces-
tou mesto Modra ďakuje všet-
kým obyvateľom - vám, ktorí 
nie ste k tejto téme ľahostajní 
a aktívne sa zapájate do sepa-
rácie vyprodukovaných odpa-
dov. „Svojou ohľaduplnosťou 
a zodpovedným prístupom po-
máha každý aktívny Modran 
aj pracovníkom zberovej spo-
ločnosti plniť si riadne a ply-

nule svoje povinnosti“, po-
vedala ing. Kristína Čechová 
z referátu životného prostre-
dia Mestského úradu v Modre. 
Pre vzájomnú spokojnosť oby-
vateľa a zberovej spoločnosti 
je potrebné najmä: umiestniť 
smetnú nádobu pred nehnu-
teľnosť v deň zvozu k okraju 
vozovky, max. však 5 m od 
miesta, kde má prístup zbero-
vé vozidlo a sprístupniť nádo-
bu v deň zvozu do 6:00 hod. 

V deň zvozu zabezpečiť prí-
stup ku kontajnerom a nepar-
kovať pred nimi autá, nakoľ-
ko sa môže stať, že odpadovú 
nádobu si pracovníci nevšim-
nú a nebude vyvezená. Podľa 
informácií Kristíny Čechovej 
býva pomerne častým prob-
lémom znemožnenie vývozu 
skla, kedy bránia tomuto úko-
nu zaparkované vozidlá naj-
mä na sídliskách. nuž a medzi 
najdôležitejšie pravidlá patrí 

nepreťažovať kontajnery a ne-
ukladať do nich odpad, ktorý 
tam nepatrí. V praxi to zname-
ná, že ak osádka vozidla zis-
tí, že v konkrétnej nádobe sa 
nachádza odpad, ktorý do nej 
nepatrí, zberová spoločnosť 
má právo kontajner nevyviezť 
a to bez náhrady. Preto eš-
te raz patrí veľké poďakova-
nie každému, kto berie prob-
lematiku separácie a odpadov 
v meste Modra vážne. (red)

Čo kam nepatrí
• netriedený odpad nesmie obsahovať: ne-
bezpečný odpad, elektroodpad, papier, plasty, 
PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy a hliník, 
stavebný odpad, zeminu a kamenivo, drevo 
a odpad zo záhrad a iný biologický odpad.
• Papier nesmie obsahovať: papier znečiste-
ný škodlivinami, mastný papier, celofán, pre-
pisovací papier, kovové a plastové súčasti pa-
pierových výrobkov.
• Zbiera sa: papier, noviny, katalógy, telefón-
ne zoznamy, lepenka, baliaci papier, kalen-
dáre, papierové obaly od potravín, rozložené 
papierové a kartónové škatule, kancelársky 

papier, reklamné letáky, pohľadnice, obálky.
• Plast nesmie obsahovať: polystyrén, zne-
čistené plasty, linoleum, gumu, molitan, plas-
tové obaly znečistené olejovými a ropnými 
látkami.
• Zbiera sa: stlačené PET fľaše z nealko ná-
pojov, sirupov, vína, hD-PE fľaše od čistia-
cich prostriedkov, šampónov, aviváže, des-
tilovanej vody, lD-PE fólie igelitové tašky, 
fólie z pracích práškov, čisté fólie zo staveb-
ných materiálov, llD-PE fólie tzv. termosta-
tická fólia, čisté konzervy, plechovky, kovo-
vé uzávery od nápojov, viečka od mliečnych 
výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly, 
tetrapaky - obaly od mlieka a džúsov.

(msú)

Stojiská pri 
bytových domoch

Mesto Modra aktívne zareagovalo na po-
žiadavky obyvateľov ohľadne navýše-
nia počtu kontajnerov na plasty, tetrapaky 
a kovové obaly a začiatkom roka 2019 bu-
dú stojiská na sídliskách doplnené o 11 ku-
sov 1 100 l kontajnerov.

Vývoz
• netriedený odpad: pondelok a piatok
• Separovaný odpad: pondelok
• Sklo: 2., 6., 10., 14., 19., 23., 27., 32., 36., 
41., 45., 49. týždni. (msú)

Právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie
nový zákon o odpadoch a jeho novelizácie 
priniesol mnohé zmeny, s ktorými sa mu-
selo v priebehu roka vysporiadať aj mesto 
Modra. Jednou z nich bola aj služba, kto-
rou mesto bezplatne zabezpečovalo adres-
ný zber separovaných zložiek komunál-
nych odpadov. Kristína Čechová z MsÚ 
Modra vysvetľuje: „V novom roku majú 
podnikatelia povinnosť  zabezpečiť nakla-
danie s týmto odpadom v súlade s platnou 
legislatívou, preto im odporúčame, aby sa 
obrátili na zberovú spoločnosť pôsobiacu 
na území mesta, prípadne na inú oprávne-
nú osobu. Zároveň upozorňujeme, že ukla-
daním tohto odpadu do separačných nádob 
na sídliskách, prípadne na Zbernom dvo-
re sa dopúšťajú porušenia zákona a môže 
im byť v zmysle platnej legislatívy uložená 
pokuta. Takéto porušovanie vedie k preťa-
ženiu a preplneniu smetných nádob na síd-
liskách a tak aj k hromadeniu odpadu v ich 

okolí a znečisťovania verejného priestran-
stva v ich okolí. Viac budeme o téme hovo-
riť aj v nasledovných vydaniach Modran-
ských zvestí“.

Okruh R1
ulice: Bodického, Baštová, Bernolákova, 
Cpinova, Ferdinanda Piseckého, Fraňa Krá-
ľa, hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Ka-
linčiakova, Kellenbergerova, Kollárova, 
Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Slád-
kovičova, Sokolská, Vinárska, Za Štadiónom. 

Okruh R2
ulice: Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, 
Dukelská, Erneyho, Družstevná, hrnčiar-
ska, hviezdoslavova, Komenského, Krát-
ka, Podhorská, SnP, Súkenícka, Štefániko-
va, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, 
Dolná, horná, Kostolná.

Okruh R3
ulice: Dolinky, harmónia, Karpatská, lúč-
na, národná, Partizánska, Piesok, Pod vini-
cami, Potočná, Puškinova, Trnavská.

Právnické aj fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie zbierajú odpad do troch veľkostí 
smetných nádob 110 l, 240 l a 1 100 l, a môžu 
si zvoliť intenzitu zvozov. Prosíme, vyložte 
zbernú nádobu v čase o 6:00 hod. (msú)

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

Netriedený odpad
okruh R1 Pondelok 
okruh R2 utorok 
okruh R3 Piatok 

Zvoz dvakrát za týždeň

Netriedený odpad
okruh R1 Pondelok a Piatok
okruh R2 utorok a Piatok
okruh R3 Piatok a Pondelok
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netriedený odpad Papier Plasty BRo a BRKo
Január 14. 1., 28. 1. 10. 1. 3. 1., 24. 1. 7. 1.
Február 11. 2., 25. 2. 7. 2. 14. 2. 4. 2.
Marec 11. 3., 25. 3. 7. 3. 7. 3.,28. 3. 4. 3., 18. 3. 
Apríl 8. 4., 22. 4. 4. 4. 18. 4. 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4.
Máj 6. 5., 20. 5. 9. 5. 9. 5., 30. 5. 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.
Jún 3. 6., 17. 6. 6. 6. 20. 6. 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.
Júl 1. 7., 15. 7., 29. 7. 4. 7. 11. 7. 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7.
August 12. 8., 26. 8. 8. 8. 1. 8., 22. 8. 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
September 9. 9., 23. 9. 5. 9. 12. 9. 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9.
október 7. 10., 21. 10. 3. 10. 3. 10., 24. 10. 7. 10., 21. 10.
November 4. 11., 18. 11. 7. 11. 14. 11. 4. 11., 18. 11.
December 2. 12., 16. 12. 30. 12 5. 12. 5. 12. 2. 12., 16. 12.
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okruh R2: Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, hrnčiarska, hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Pod-
horská, SnP, Súkenícka, Štefánikova, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, Dolná, horná, Kostolná

netriedený odpad Papier Plasty BRo a BRKo
Január 1. 1., 15. 1., 29. 1. 17. 1. 10. 1., 31. 1. 8. 1.
Február 12. 2., 26. 2. 14. 2. 21. 2. 5. 2.
Marec 12. 3., 26. 3. 14. 3. 14. 3. 5. 3., 19. 3.
Apríl 9. 4., 23. 4. 11. 4. 4. 4., 25. 4. 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4.
Máj 7. 5., 21. 5. 16. 5. 16. 5. 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.
Jún 4. 6., 18. 6. 13. 6. 6. 6., 27. 6. 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.
Júl 2. 7., 16. 7., 30. 7. 11. 7. 18. 7. 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7.
August 13. 8., 27. 8. 15. 8. 8. 8., 29. 8. 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8.
September 10. 9., 24. 9. 12. 9. 19. 9. 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9.
október 8. 10., 22. 10. 10. 10. 10. 10., 31. 10. 8. 10., 22. 10.
November 5. 11., 19. 11. 14. 11. 21. 11. 5. 11., 19. 11.
December 3. 12., 17. 12., 31. 12. 12. 12. 12. 12. 3. 12., 17. 12.

okruh R3: Dolinky, harmónia, Karpatská, lúčna, národná, Partizánska, Piesok, Pod vinicami, Potočná, Puškinova, Trnavská

netriedený odpad Papier Plasty BRo a BRKo
Január 4. 1., 18. 1. 24. 1. 17. 1. 11. 1.
Február 1. 2., 15. 2. 21. 2. 7. 2., 28. 2. 8. 2.
Marec 1. 3., 15. 3., 29. 3. 21. 3. 21. 3. 8. 3., 22. 3.
Apríl 12. 4., 26. 4. 18. 4. 11. 4. 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.
Máj 10. 5., 24. 5. 23. 5. 2. 5., 23. 5. 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5.
Jún 7. 6., 21. 6. 20. 6. 13. 6. 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
Júl 5. 7., 19. 7. 18. 7. 4. 7., 25. 7. 5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7.
August 2. 8., 16. 8., 30. 8. 22. 8. 15. 8. 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8.
September 13. 9., 27. 9. 19. 9. 5. 9., 26. 9. 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.
október 11. 10., 25. 10. 17. 10. 17.10. 11. 10., 25. 10.
November 8. 11., 22. 11. 21. 11. 7. 11., 28. 11. 8. 11., 22. 11.
December 6. 12., 20. 12. 19. 12. 19. 12. 6. 12., 20. 12.

okruh R1: Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpinova, Fraňa Kráľa, Ferdinanda Piseckého, hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Ka-
linčiakova, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, námestie Slobody, Sládkovičova, Sokolská, Vi-
nárska, Za Štadiónom

Rodinné domy
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Ľudia z Modry, 7. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom meste. 
V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spolupráci s talentovanou 
Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modranom. Ďakujeme 
všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Maliar a sochár 
Tomáš Polonský (43)

najskôr študoval kamenosochárstvo na 
ŠuPke, potom sochárstvo na VŠVu a ne-
skôr prešiel na fotografiu. Maliarom sa stal 
až v modranských vinohradoch. Jeho ate-
liér je plný nádherných impresionistických 
obrazov z modranského plenéru. Tvorba 
Tomáša Polonského by sa dala charakte-
rizovať ako realistická krajinomaľba za-
ložená na svetle. „V Modranskom chotári 
maľujem od 90.-tych rokov. Rád chodím do 
Starých hôr, kde sa ešte zachovali pôvod-
né vinohradnícke búdy alebo do Folegrun-
tov, či Plázlov. Plázle sú vinohradnícko-zá-
hradkárska oblasť nad Modrou, ktorá ešte 
pripomína starobylé vinohrady. V minulos-
ti totiž modranské vinohrady vyzerali ako 
malé záhrady,“ hovorí umelec o obľúbe-
ných miestach pre svoju tvorbu. 
Tomáš je rodený Bratislavčan, ale do Mod-
ry často chodil ešte počas umeleckých štú-
dií do otcovho ateliéru. Bolo to kreatív-
ne miesto, kde sa v 70., 80. a 90. rokoch 
stretávala silná umelecká generácia nielen 
z Modry, ale celého Československa, ba aj 

zo zahraničia. A kam tiež so záujmom cho-
dili na kus reči rôzne modranské rázovité 
postavy. „Takéto prostredie bolo pre mňa 
inšpirujúce, no zároveň rušné, preto som 
chodil pracovať priamo do prírody, do vi-
nohradov.“ Tomáša Polonského Modra 
uchvátila natoľko, že sa sem presťahoval 
a tvorí v otcovom ateliéri. „Do Modry ma 
prilákala príroda v okolí mesta a jeho ma-
lomestský ráz. To, že sa tu každý s každým 
pozná ma neodradilo, práve naopak.” To-
mášov ateliér je zasadený priamo v histo-
rických hradbách a skrýva poklady otca aj 
syna, ktoré môžete počas roka vidieť na vý-
stavách v Modre a okolitých mestách. 

Televízna redaktorka 
a moderátorka 

Daniela Piršelová (33)
Je redaktorkou relácie Biznis a moderu-
je denné spravodajstvo TA3, ale na nejaký 
čas sa z obrazovky vytratila. S priateľom sa 
pred deviatimi mesiacmi rozhodli, že vyra-
zia do sveta. najskôr žili na havaji, potom 
v Austrálii. obaja milujú prírodu a zaují-
ma ich problematika zmeny klímy. To bol 
aj motív ich cesty. Chceli nájsť inšpiráciu, 
získať nové vedomosti a skúsenosti v tej-
to oblasti. na Slovensku plánujú pokračo-
vať v organizácii vlastnej klimatickej kon-
ferencie a šíriť osvetu v boji proti zmene 
klímy a za ohľaduplnejší prístup k planéte 
a k všetkému živému. „Toto je obrovský, 
ale stále podceňovaný problém 21. storo-
čia. Následky zmeny klímy sú citeľné už 
aj na Slovensku. Neobvyklé suchá, častej-
šie a intenzívnejšie vlny horúčav, prívalo-
vé dažde a záplavy, posúvanie sa ročných 

období, problémy so zabezpečením plodín, 
na ktoré sme boli zvyknutí, nárast respirač-
ných chorôb, nových exotických ochorení, 
rýchlejšie vymieranie rastlín a živočíchov, 
atď. Ak nezačneme konať a žiť inak, bude 
to mať na ľudstvo devastačný účinok,“ va-
ruje Daniela. Každý by mal podľa nej začať 
sám od seba. „Skúste sa zamyslieť, či nao-
zaj potrebujete to, čo si idete kúpiť. Snažme 
sa znižovať spotrebu energie, potravín, šat-
stva, opravovať pokazené veci, zodpoved-
nejšie recyklovať, jesť lokálne ovocie, zele-
ninu a výrobky od domácich producentov. 
Je to zdravšie pre nás aj pre planétu.“
Danka má veľmi rada zvieratá a zo žartu 
hovorí, že ich celý život zachraňuje nech 
je kdekoľvek. „Na Havaji som sa starala 
ako dobrovoľník o týrané exotické zviera-
tá, v Austrálii sme zasa s priateľom spo-
lupracovali s úžasnými ľuďmi a eko orga-
nizáciami. Priateľ Peter zároveň pracoval 
ako prvý slovenský dobrovoľník v koralo-
vých škôlkach, odkiaľ sa dorastajúce kora-
ly dopĺňali späť na Veľký bariérový útes. Aj 
kvôli nám ľuďom je tento jedinečný 2 600 
km dlhý ekosystém na pokraji vyhynutia. Je 
smutné, ako si ľudia nevážia prírodu a prí-
rodné zdroje. Veľký koralový útes - nena-
hraditeľný živý tvor a domov pre tak bohatý 
podmorský život, ktorý je vidno aj z vesmí-
ru a patrí k svetovému dedičstvu Unesco, 
nám umiera pred očami.”
návrat do Modry Daniela spája s načer-
paním energie. „Na svojom rodnom meste 

milujem blízkosť karpatských lesov a vino-
hradov, nostalgicko-melancholickú atmo-
sféru počas prechádzok smerom k Trom 
krížom alebo na farmu Pod Gaštankou.” 
hoci oceňuje pokoj a pohodu, teší ju ako 
mesto postupne ožíva. „Pribúdajú kaviar-
ničky, malé rodinné vinárstva, kde si mô-
žem kúpiť víno priamo od človeka, ktorý ho 
vyrobil a posedieť si v jeho pivničke. Vidím, 
že sa mladí vinári snažia a ja ich kúpou ich 
skvelého vínka rada podporím.“
 Zuzana TICHÁ
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Srdečná vďaka!
Združenie záchrany cirkevných pamiatok 
v Modre srdečne ďakuje svojim priazniv-
com, ktorí v tomto roku prispeli darovaním 
2% z dane, kúpou kalendára, finančnou i ne-
finančnou formou pri končiacej sa obnove 
kostola na cintoríne, ako aj pri prebiehajúcej 
obnove zrúteného súsošia Golgoty v lipovej 
aleji pred cintorínom. Ďakujeme, že aj vy po-
máhate pri záchrane pamiatok v našom mes-
te. PF 2019! Katarína MACHATOVÁ

Na fotografii: Kostol Sv. Jána Krstiteľa na 
cintoríne
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Moja spomienka na Vincka Šikulu
Prebiehal školský rok 1951-52. Chodila som do 9. ročníka školy 
v Modre. Moji spolužiaci boli z Modry aj z okolitých dedín. Jeden 
z nich, menší a nenápadný, bol z Dubovej. Mňa zaujal najmä tým, 
že okrem školskej tašky nosil v puzdre aj hudobný nástroj. Navšte-
voval totiž základnú umeleckú školu. Napriek tomu, že bol men-
šieho vzrastu, sedával v predposlednej lavici. Bol tichý, skromný 
a hlbokými tmavými očami pozoroval všetko, čo sa v triede dialo. 
Jeho oči boli zvláštne. Vedeli rozprávať, smiať sa i smútiť.

na konci školského roka nás 
čakali záverečné skúšky. Všet-
ci učitelia nás chceli na ne dob-
re pripraviť. naša triedna pani 
učiteľka Emília Kadlečíková 

nás veľmi povzbudzovala a pre-
búdzala v nás chuť do učenia. 
Zároveň nás učila slovenský ja-
zyk. Chcela, aby sme písomnú 
skúšku všetci úspešne zvlád-

li. Tak nám dávala za domácu 
úlohu písať slohy dlhšie ako na 
jednu stranu kancelárskeho pa-
piera. 
Raz pani učiteľka vstúpila 
s úsmevom do triedy. Priniesla 
naše písomné práce a začala ich 
hodnotiť. Zrazu sa spýtala: „Vie-
te kto napísal najkrajšiu slohovú 
prácu? náš Vincko Šikula! Vin-
cko, môžem ju prečítať?“. Vin-
cko sa postavil a povedal: „Rad-
šej nie“. Pani učiteľka dodala: 
„Dobre Vincko, neprečítam ju, 

ale z teba bude určite spisova-
teľ!“. Roky bežali a z Vincka sa 
skutočne stal spisovateľ. S ra-
dosťou som čítala všetky jeho 
diela. Často sa zamýšľam, či 
ho v živote k spisovateľskému 
umeniu priviedlo povzbudenie 
pani učiteľky. Skutočne môže 
mať dobré slovo, ktoré nás nič 
nestojí, tak vysokú váhu v na-
šich ďalších rozhodnutiach? 
Škoda, že sa už odpoveď od ne-
ho nedozviem. Alebo niekomu 
o tom rozprával? Ak áno, napíš-
te do Modranských zvestí aj vy!

Mária HNIDKOVÁ, 
rod. FIALOVÁ

Vianoce: zmeny vo vývoze odpadu 
Právnické a fyzické 
osoby oprávnené 

na podnikanie
• 24. 12. 2018 sa nebude vy-
vážať komunálny odpad od 
podnikateľov z okruhu R1 (52 
a 104 vývozov) a náhradným 
termínom zvozu je piatok 21. 
12. 2018
• 25. 12. 2018 sa komunálny 
odpad od podnikateľov z okruhu 
R2 (52 a 104 vývozov) nebude 
vyvážať, náhradným termínom 
zvozu je piatok 28. 12. 2018. 

• 31. 12. 2018 bude komunálny 
odpad od podnikateľov okruh 
R1 (26,52,104 vývozov) vyve-
zený riadne podľa platného har-
monogramu
• 1. 1. 2019 sa komunálny od-
pad od podnikateľov - okruh R2 
(26,52,104 vývozov) nebude 
vyvážať, náhradným termínom 
zvozu je 4. 1. 2019. 

Stojiská pri 
bytových domoch

Počas vianočných a novoroč-

ných sviatkov sa komunálny 
odpad zo sídlisk bude vyvážať 
riadne podľa platného harmo-
nogramu. Separovaný odpad 
sa nebude vyvážať 24. 12., ale 
v náhradnom termíne 22. 12. 
2018. Rovnako sa separovaný 
odpad nebude vyvážať 31. 12. 
2018, náhradným dňom je 29. 
12. 2018. 

Rodinné domy
• 31. 12. 2018 sa komunálny 
odpad z rodinných domov - 

okruh R1 bude vyvážať riadne 
podľa platného harmonogramu
• 31. 12. 2018 sa biologický 
odpad z rodinných domov - 
okruh R1 nebude vyvážať, ná-
hradným termínom zvozu je 7. 
1. 2019
• 1. 1. 2019 sa nebude vyvážať 
komunálny odpad z rodinných 
domov - okruh R2, náhradným 
termínom zvozu je piatok 4. 1. 
2019. 
Zberný dvor bude v čase Via-
nočných a novoročných sviat-
kov zatvorený v týchto dňoch: 
24. - 26. 12. 2018, 31. 12. 2018 
a 1. 1. 2019. (msú, red)

89-Ty v regióne
Podujatie 89 - Ty nadväzuje na ideály a odkaz Novembra 1989. 
Je oslavou Dňa boja za slobodu a demokraciu, pripomienkou 
dôležitého historického míľnika a hodnoty slobody a huma-
nizmu. Okrem diskusie, ktorá sa konala v predvečer výročia 
Nežnej revolúcie, sme tento rok pripravili v spolupráci s o.z. 
Living Memory a Ľubomírom Morbacherom aj cyklus pred-
nášok a diskusií pre stredné školy v Modre. 

odkaz novembra 1989 vnímame 
ako príležitosť diskutovať i o sú-
časnej situácii v našej spoločnosti. 
Tento rok sme sa v diskusii v Ki-
ne Mier, zamerali na región a je-
ho súvislosti s nežnou revolúciou. 
naše pozvanie prijali Ján hacaj, 
bývalý československý politik 
a poslanec Federálneho zhromaž-
denia za Verejnosť proti násiliu 
(VPn), dnes úspešný podnikateľ 
v oblasti vinárstva, ktorý žije v Pe-
zinku. našim druhým hosťom bol 

ladislav Snopko, jeden zo zakla-
dajúcich členov VPn. V rokoch 
1990 - 1992 bol ministrom kultú-
ry a poslancom Slovenskej národ-
nej rady, ktorý má k Modre takis-
to osobitý vzťah. Rozhovor opäť 
viedol Michal Kaščák, hudobník 
a organizátor festivalu Pohoda, 
občiansky aktivista, žijúci v Mod-
re - Kráľovej. Dozvedeli sme sa 
veľa zaujímavého od priamych 
aktérov novembra 89, veľmi pô-
sobivé bolo rozprávanie pána ha-

caja o pozemkových reformách, 
či o stave nášho poľnohospodár-
stva po roku 1989. Po diskusii 
nasledovali otázky, ktoré priamo 
súviseli s novembrovými udalos-
ťami, ale neobišli sme ani témy, 
ktoré súvisia s aktuálnym dianím 
v našej krajine. Potom nasledoval 
koncert Zuzany homolovej, ktorá 
sa desiatky rokov venuje interpre-
tácii slovenských ľudových balád 

a stala sa aj akýmsi synonymom 
tohto žánru. na gitare ju sprevá-
dzal Miloš Železňák. Diskusný 
večer sme aj tento rok zorganizo-
vali v spolupráci s kníhkupectvom 
Artforum v Pezinku a naša vďaka 
patrí Richardovi Molnárovi, ktorý 
ho vedie. Ďakujeme a tešíme sa 
opäť o rok pri 30. výročí nežnej 
revolúcie.

Ján SKLENÁR, KC Modra
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Pavol Šima-Juriček: Okrúhliny
V podvečer 25. októbra sa vo 
výstavných priestoroch SnM-
-Múzea Ľudovíta Štúra konala 
vernisáž výstavy Pavol Šima-Ju-
riček okrúhliny. Súčasťou ver-
nisáže bol i krst knihy Teší ma 
Šima-Juriček, ktorá je venovaná 
jeho bohatej tvorbe. Pavol Šima-
-Juriček pôsobí ako pedagóg na 
Pedagogickej a kultúrnej akadé-
mii v Modre. Výtvarné štúdium 
začal na Strednej priemyselnej 
škole drevárskej v Spišskej no-
vej Vsi, kde sa venoval štúdiu 
bytovej architektúry. Vysoko-
školské štúdium absolvoval na 
PdFuK v Trnave, odbor sloven-
ský jazyk - výtvarná výchova. 

Je všestranným výtvarníkom, 
venuje sa kresbe, maľbe, grafi-
ke, sochárstvu, šperku, dizajnu, 
kreslenému humoru i kurátor-
skej činnosti, ilustroval 7 kníh. 
Vystavoval nielen doma (Brati-
slava, Trnava, Pezinok, Modra, 
Piešťany, Michalovce, Prešov, 
Bardejov), ale i v zahraničí (Pra-
ha, Benátky nad Jizerou, Český 
Těšín, Riga, Krakov, Varšava, 
Budapešť, Taliansko, San Fran-
cisco či Singapur). Žije a pôso-
bí v Modre. Pri príležitosti jeho 
životného jubilea, 60. narode-
nín, bola sprístupnená výstava 
zachytávajúca prierez jeho tvor-
bou. (kh)

Životné jubileum spisovateľky Edity Walterovej
16. decembra o 18.00 hod. sa v Stredisku opatrovateľských slu-
žieb v Modre sa konal slávnostný literárny večer pri príležitosti 
životného jubilea spisovateľky Edity Walterovej. Na organizácii 
podujatia sa podieľali Mesto Modra, Kultúrne centrum-Mest-
ská knižnica, Základná umelecká škola, Spoločnosť priateľov 
poézie a členovia Klubu hlasného čítania. 

26. novembra 2018 modranská 
poetka a prozaička Edita Wal-
terová oslavuje svoje životné 
jubileum. narodila sa v Modre 
(1933), prežila tu detstvo, mla-

dosť aj roky štúdia. Vybrala si 
učiteľské povolanie a neľahkú 
prácu s mládežou ako vychová-
vateľka, bola jej tiež blízka prá-
ca v modranskej knižnici, kde 

organizovala besedy a stretáv-
ky so spisovateľmi. neskôr sa 
niekoľko rokov venovala aj re-
daktorskej práci v Modranských 
zvestiach, kde bola pravidelnou 
prispievateľkou. Do labyrintu 
literatúry vstúpila v zrelom ve-
ku básnickou zbierkou Slnovrat 
mysle, duše, bytia (1997), a ako 
sama uvádza autorka „v básňach 
som sa vyznala z lásky ku kráse 
mesta a jeho okolia“. A skutoč-
ne, poetka rozvinula aj hlbšie ly-
rické tóny, keď rozjímala o sym-
bolike života či bytia. V roku 
2009 vydala knižku Mestečko 
pod Kuglom, kde priblížila roz-
právania o zvykoch, tradíciách 
v Modre, tak ako si ich ucho-
vala vo svojej pamäti z detstva 
a tiež zo svojej mladosti. Zachy-
tila spomienky a rozprávanie 
svojej babičky, zvyky, páračky 
peria počas dlhých zimných ve-
čerov. Zo spomienok sa vynára-
jú pomenovania starých uličiek, 
opis práce vo vinohradoch so 
všetkým, čo tu v regióne život 
ponúkal, keď sa stretli ženy pri 
práci - „klebetenie, švitorenie, 
šušotanie, štebotanie, híkanie 
a hihúňanie“, píše sa tu o pivnič-
kách, pivniciach o starej, dávnej 
Modre, vybavujú sa nám ako zo 
starej fotografie domy, objekty 
a ich obyvatelia. Edita Waltero-
vá oživuje našu pamäť, pozná 

rodiny, ich zvláštnosti, mená 
obyvateľov z mestečka. Kni-
ha Mestečko pod Kuglom ma-
la svoje pokračovanie. V 2011 
vyšiel ii. diel s rovnomenným 
názvom. Tu nájdeme pranos-
tiky, zvyky, zvyklosti ročných 
období, objavíme starý gaštan, 
lipu, modranský Šúr a prechádz-
ku regiónu by sme pootočili na 
Kráľovú. neobídeme Majstra 
ignáca Bizmayera, poobdivu-
jeme krásu v keramike a hline, 
užasneme nad umením slávneho 
majstra. Dočítame sa tu žartov-
né riekanky. Striedajú sa básne 
s prózou, jedno-druhé oživu-
je text. Zaujímavosťou je širo-
ká paleta žánrových obrázkov 
nášho mestečka a jeho blízkeho 
okolia, živé až insitné situácie, 
azda momentky či pozastavenia, 
ktoré Edita Walterová zazname-
nala. Je obdivuhodné s akou lás-
kou dokázala vyrozprávať svoj 
vzťah k ľuďom, k blízkym, kde 
patina času ostala takto zazna-
menaná. Mestečko pod Kuglom 
i. a ii. diel bude čítaním aj na-
ďalej pre širokú verejnosť. A je 
možné, že nás autorka prekva-
pí novým objavným pokračo-
vaním. K životnému jubileu jej 
želáme veľa zdravia, šťastia, ná-
padov, spokojnosti a tvorivej in-
vencie. 

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ

Merema na Vianočnom 
charitatívnom bazáre 

Vďaka dlhoročnej spolupráci 
s neziskovou organizáciou inter-
national Women´s Club Bratisla-
va (iWCB, Medzinárodný klub 
žien), mal Domov sociálnych 
služieb a zariadenie podporova-
ného bývania Merema v Modre 
možnosť prezentovať sa na 27. 
ročníku Vianočného charitatív-
neho bazáru v Bratislave, kto-
rý sa uskutočnil 25. novembra 
2018.
Charitatívne podujatie kona-
né v priestoroch Starej tržnice 
slávnostne otvoril minister za-
hraničných vecí a európskych 
záležitostí SR Miroslav lajčák. 
Vo svojom príhovore poďakoval 
hlavným organizátorom poduja-

tia - neziskovej organizácii in-
ternational Women´s Club, kto-
rá združuje zahraničné ženské 
osobnosti pôsobiace na Sloven-
sku v oblasti diplomatického, 
spoločenského a podnikateľské-
ho života. Cieľom tohto chari-
tatívneho podujatia je získanie 
finančných zdrojov na podporu 
znevýhodnených ľudí. Vďaka 
účasti zahraničných veľvysla-
nectiev pôsobiacich v SR, ktoré 
na vianočnom bazáre predstavi-
li svoje krajiny, kultúru, tradič-
né výrobky a kulinárske špecia-
lity, boli získané finančné zdroje, 
ktoré budú použité na dobročin-
ný účel.
 Milada BARČÍKOVÁ
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Fašiangy v Modre 
Fašiangové zvyky na Slovensku tvoria pestrú paletu najrozličnejších zá-
bavne ladených obradov, sprievodov a stretnutí miestneho spoločenstva. 
V Modre už tradične oslávime fašiangy obľúbenou súťažou vo varení 
kapustnice, dobrým jedlom, vínom, muzikou i fašiangovým sprievodom. 
Pozývame vás na 15. ročník podujatia Fašiangy v Modre.

Tradičné zimné podujatie sa uskutoční v so-
botu 16. februára 2019 na priestranstve pred 
Kultúrnym domom v Modre. Prihlásené tímy 
a kolektívy, ktoré sa chcú pochváliť svojou 
pohostinnosťou, začínajú súťažiť vo varení 
kapustnice už o 9.00 h ráno. Použité surovi-
ny, vône, vizáž a chute navarených kapust-
níc budú hodnotiť porotcovia aj návštevníci. 
Koštovanie polievok sa začína o 12.00 hodine 

a ochutnávať môže každý, kto si 
zakúpi vstupenku v podobe mis-
ky, lyžice a hodnotiaceho lístka. 
Každý, kto má chuť sa zapojiť 
do súťaže Modranská kapustni-
ca a vytvoriť svoj tím sa môže 
prihlásiť do 8. februára 2019 v kancelárii Kul-
túrneho centra (Sokolská 8) alebo zaslaním 
prihlášky na e-mail kontakt@kcmodra. sk. 

Štatút súťaže a ďalšie informácie nájdete na 
internetovej stránke www.kcmodra. sk.
 (kc) 

Meno - komédia, ktorá sa (našťastie) nestala vám
Kultúrne centrum Modra vás 
pozýva 28. januára 2019 o 19.00 
do Kultúrneho domu v Mod-
re na inscenáciu s výborným 
obsadením a situačným hu-

morom. inscenácia Meno ale-
bo Komédia, ktorá sa našťastie 
nestala vám vďaka skvelému 
obsadeniu a mimoriadnemu si-
tuačnému humoru zaručene po-

baví každého diváka. inscenácia 
Meno pochádza od francúzskej 
dvojice Matthieua Delaporte-
ho a Alexandrea de la Patel-
liéreho. S veľkým úspechom 
sa hrala v Paríži, kde sa stala 
po svojom uvedení komédiou 
roka a získala Moliérovu ce-
nu. neskôr ju uviedli v šestnás-
tich ďalších krajinách a v roku 
2012 vznikol na jej motívy vo 
Francúzsku aj celovečerný film. 
Krátko z obsahu: Pierre Ga-
raud žije aj s manželkou Elisa-
beth naoko usporiadaným paríž-
skym životom. Keď Elisabethin 
brat Vincent so svojou tehotnou 

ženou Annou a rodinným pria-
teľom Claudom prídu ku Ga-
raudovcom na večeru, spustí sa 
séria dohadov o tom, aké meno 
chcú dať budúci rodičia svojmu 
dieťaťu. nevinné priateľské roz-
hovory pri večeri napokon vyús-
tia do odhaľovania tajomstiev, 
ktoré zásadne zasahujú do života 
celej rodiny. obsadenie: Zuzana 
Mauréry, Ady hajdu, Richard 
Stanke /al. Gregor hološka, Ka-
mil Mikulčík, lucia hurajová, 
Réžia: Jakub nvota. Vstupenky: 
14 €/12 € v predpredaji v KC 
Modra a v sieti https://tootoot.
fm/sk/. (red)

Čas radostný, čas tanečný!
Kultúrne centrum Modra spoločne s folklórnym súborom 
Magdalénka pripravili v priebehu posledných dvoch rokov 
niekoľko tematických tanečných domov, pričom spočiatku sa 
ich účastníci naučili ľudové tance i piesne z malokarpatského 
regiónu. V tomto roku sme tanečné príležitosti obsahovo rozší-
rili aj o výučbu tancov z ďalších regiónov Slovenska. 

V sobotu 1. decembra sa kona-
la posledná tohtoročná tanco-
vačka. na jej priebeh sme sa 
spýtali Veroniky hajdučíkovej, 
umeleckej vedúcej DFS Mag-
dalénka, ktorá tento rok odbor-
ne a obsahovo tanečné domy 
pripravovala. Prvodecembro-
vý sobotný večer sme obdo-
bie pred adventným stíšením 

ukončili po-katarínskou tanco-
vačkou-tanečnou príležitosťou 
podľa vzoru tradícií. Veľká sá-
la sa naplnila ľuďmi a kvalitnou 
ľudovou hudbou v podaní Ľh 
Muzička z Bratislavy. Pozvanie 
na tanečný dom od nás prijala 
veľmi príjemná spoločnosť tan-
cuchtivých účastníkov všetkých 
generácií. Tancami z Čierneho 

Balogu nás previedol igor haj-
dučík s partnerkou Darinkou 
labudíkovou. Riadená výučba 
tanca sa striedala s pasážami 

voľnej tanečnej zábavy. Verím, 
že všetci odchádzali z posled-
ného tanečného domu v tomto 
roku unavení a šťastní, ako sa 
po dobrej tancovačke len dá...

Marcela KVETKOVÁ 
a Veronika HAJDUČÍKOVÁ 
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Príbehy modranskej histórie 
V tejto časti seriálu predstavujeme osobnosti našej histórie, ktoré v Modre žili a za-
nechali tu významnú stopu. Dnes si prečítajte o Jozefovi Ilečkovi a Milanovi Zigovi.

Jozef Ilečko (1909 - 1986)
Modra vždy priťahovala umelcov, bola v nej 
atmosféra malého provinčného mesta na 
skok od Bratislavy. Miešala sa tu farba a vô-

ňa ulice s vinicami a lesom. Túto atmosféru 
miloval aj akademický maliar Jozef ilečko. 
umelec pochádzal z modranskej, učenej hr-
dinovskej rodiny, kde sa rozprávalo po fran-
cúzsky, nemecky a maďarsky. Jozef ilečko 
sa narodil v Budapešti jednej z prvých štu-
dovaných profesoriek hedvige ilečkovej 
a bankovému úradníkovi Jozefovi ilečkovi. 
Po vzniku Československa sa rodina ileč-
kova presťahovala do Bratislavy, kde získal 
otec miesto univerzitného kvestora. Syno-
via ilečkovcov Jozef, Ľudovít, Ján aj Štefan 
zdedili po rodičoch lásku k umeniu, úrad-
nícku presnosť, precíznosť, ale najmä túžbu 
po vzdelaní. Jozef ilečko študoval na práv-

nickej fakulte v Bratislave, súčasne navšte-
voval súkromné hodiny maľby u profesora 
Alojza Struhára a Gustáva Mallého. Kres-
lenie a najmä umelecké debaty v ateliéroch 
priviedli poslucháča práva k rozhodnutiu 
venovať sa dejinám umenia a štúdiu arche-
ológie u ďalších renomovaných odborníkov, 
profesorov Žákavca a Eisnera. Medzivojno-
vé Československo poskytovalo študentom 
možnosti študovať aj na príbuzných fakul-
tách v iných mestách. Študenta dejín ume-
nia zákonite priťahovala Praha, známa nie-
len dobrou školou, ale najmä množstvom 
vynikajúcich umelcov a známych ateliérov. 
Jozef ilečko opodstatnene začal navštevovať 
aj Akadémiu výtvarných umení. Zo znalca 
umenia postupne vyrástol umelec, ktorý bol 
zorientovaný v histórii, v umení aj vo vý-
tvarných technikách. V roku 1933 sa stal 
mladý maliar členom Spolku slovenských 
umelcov. Veľkomestské pražské prostredie 
aj európske študijné cesty akoby ilečko-
vi ukázali, kam patrí. Z prostredia kaviarní 
a ateliérov sa vrátil na dlhší čas do Modry, 
ktorú si od začiatku 50. rokov zvolil aj za 
miesto svojho bydliska. Modranská kapito-
la Jozefa ilečka predstavovala najdôležitejší 
moment tvorby maliara krajinára. Vo svojich 
obrazoch neúnavne interpretoval rozma-
nité podoby modranských vinohradov po-
čas všetkých ročných období. Maliar Jozef 
ilečko sa stal súčasťou Modry, kontinuálne 
s ňou zrástol. Bol jediným miestnym bonvi-
vánom s bielym šálom a rukavičkami, ktorý 
aj po 50. rokoch bozkával ruky a „klaňal sa“ 
dámam. Jediný Modran, ktorý sa stravoval 
v hoteli Modra a na stretnutia sa vozil taxí-
kom. Keď na Silvestra 1986 zomrel majster 
ilečko, na modranskej oblohe doslova žiarila 
farebná dúha, ktovie, možno mal maliar na-
maľovaný pomyselný chodník do neba.

Milan Zigo (1934 - 2017)
Spoločenské postavenie a bohatstvo - k to-
mu všetkému musí zostať mudrc ľahostaj-
ný, apatický, zachovávať si svoju nezá-
vislosť, ktorá ho robí slobodným, napísal 
Diogénes. To všetko sa dá povedať aj o po-
prednom slovenskom filozofovi, ktorý žil 
v Modre. Profesor Milan Zigo sa narodil 
vo Fiľakove a študoval na gymnáziu v Pú-
chove. Vysnívaným odborom sa mu stala 
filozofia, jej dejiny a zákonitosti, ktoré ho 
napokon priviedli aj k štúdiu fyziky. oba 
odbory mu umožnili sledovať vzájom-
né pôsobenie filozofie a prírodných vied. 
V zrelom veku sa Milan Zigo zaoberal 
najmä novovekou filozofiou a filozofiou 

19. storočia. osobitne ho zaujímali najmä 
francúzski osvietenci a frankofónna filo-
zofia 20. storočia. Popri vedeckej práci bol 
milovníkom dobrej literatúry, čo vidieť na 
jeho bravúrne napísaných esejach venujú-
cich sa estetike, literárnej histórii a kritike. 
Pán profesor patril k ľuďom, ktorí pôso-
bili uzavretým dojmom. napriek zdanli-
vej uzavretosti bol človekom, ktorý vedel 
viesť debatu a svojho spoludiskutujúceho 
zbaviť s nadhľadom argumentov, ak sa ná-
hodou filozofovi nezdali. Milan Zigo bol 
múdrym, sčítaným človekom, s ktorým bo-
lo radosť viesť rozhovor a „filozofovať“ na 
rôzne témy, najradšej však rozprával o li-
teratúre. na debaty s „modranským Ba-
chelardom“ prichádzali s obľubou umelci 
a najmä spisovatelia ako Jozef Mihalko-
vič, Rudo Sloboda alebo Vincent Šikula. 
Spoločnosť sa schádzala u akademického 
maliara Jozefa ilečka v Michálkovskom 
dome na námestí alebo v hoteli Modra, 
kde nechýbal nikdy vľúdny čašník a pe-
niaze na dobré víno. Spoločnosť formovala 
modranského genia loci, ktorý sa ešte stále 
vznáša nad Modrou a postupne vyprevádza 
všetkých učených pánov, ktorí vedeli, čo je 
to dobrá kniha a literatúra, nepoznali me-
dzi sebou závisť a dokázali sa kultivovane 

baviť. Profesor Milan Zigo bol človekom, 
ktorý vedel strhnúť dav, o čom by vedeli 
rozprávať jeho študenti z Katedry filozofie 
na univerzite v Bratislave i v Trnave, kde 
pôsobil ako profesor dejín filozofie. Filozof 
Milan Zigo bol autorom viacerých vedec-
kých publikácií, štúdií a článkov, členom 
viacerých redakčných rád, popularizáto-
rom ťažkých filozofických škôl a tém, za 
čo dostal viacero významných celoštát-
nych ocenení. Pre nás Modranov to bude 
navždy človek, ktorým sa môžeme pochvá-
liť, že žil a tvoril v Modre. 

Zuzana TICHÁ, 
v spolupráci so 

SNM-Múzeom Ľ. Štúra
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Halloweenský večer s Amavetom
Na posledný novembrový deň sa Amavet klub 944 Impulz, pri-
pravil skutočne poriadne. Vďaka podpore mesta Modry, kto-
ré poskytlo priestory v Starej radnici si členovia klubu mohli 
užiť Halloweenský večierok tak, ako si predstavovali. Nadvia-
zali na staré slovanské tradície, kedy sa dlabali u nás tekvice. 
V Európe pomerne zaužívaný Halloween, ktorý vďaka globa-
lizácii poznajú ľudia už na celom svete. 

na Slovensku sa stále pole-
mizuje nad tým, či by sa tento 
zvyk mal u nás oslavovať. Má-
lokto však vie, že tento sviatok 
vznikol v Európe a práve v ča-
se hladomoru v 19. storočí ho 
íri priviezli na nový kontinent. 
halloween sa pripisuje starým 
Keltom, ktorí takto oslavova-
li koniec leta a príchod zimy. 
Verili, že počas poslednej ok-
tóbrovej noci sa vracajú duše 
mŕtvych do nášho sveta a potu-
lujú sa medzi nami. Práve preto 
im prinášali rôzne dary a chrá-
nili sa pred nimi zapáleným 
ohňom. Členovia Amavet klu-
bu si vyrábali svetlonosov už 
deň vopred, okrem tekvíc zdo-
bili aj iné predmety, aby miest-
nosti boli dostatočne osvetlené. 
Postarali sa o fantastickú stra-

šidelnú výzdobu niekoľkých 
miestností. oZ My ženy prispe-
lo maľovaním na tvár, kde sa 
mnohí mierumilovní ľudkovia 
menili a upírov, smrtky, čaro-
dejnice, tekvice. Maminy na-
piekli úžasné dobroty, pripravili 
čarovný punč, navarili divo-
tvorný guláš a zábava sa moh-
la začať... Mládež aj dospelí sa 
obliekli do strašidelných, ale 
aj iných zaujímavých masiek, 
ktoré boli vyhodnotené poro-
tou a ocenené klubovými hod-
notiteľmi. o spríjemnenie zá-
bavy sa postaral DJ a program 
doplnila svetelná šou. Deti si 
mohli vyloviť malý predmet „v 
otrávenom“ slize. Veľmi ďa-
kujeme mestu Modra, že nám 
sprístupnením týchto priesto-
rov pomohlo stretnúť sa, zaba-
viť a kreatívne vyplniť jesenné 
prázdniny pre našu mládež.

Ingrid KUNÍKOVÁ

Embryológia kvitnúcich rastlín
V Modre-Harmónii našlo množstvo obyvateľov Bratislavy záze-
mie nielen pre oddych, ale aj pokojný priestor pre tvorivú čin-
nosť. Do roku 1977 vlastnil významný slovenský herec Ctibor 
Filčík skromnú chatku v Badogoch. Trávil tam spolu s Magdou 
Husákovou Lokvencovou nielen voľné chvíle, ale i prípravu na 
predstavenia v divadle. Po jej nečakanom úmrtí sem už z cito-
vých dôvodov nechcel chodiť a preto chatku i s priľahlým po-
zemkom predal prírodovedcom - manželom Erdelským. 

Títo spolu s rodinou a mnohý-
mi kolegami sa venovali nie-
len oddychu v prírode, ale si 
našli čas i na tvorivú činnosť. 
Tak už v roku 1981 RnDr. oľ-
ga Erdelská, DrSc. na zákla-
de prednášok, ktoré pravidel-
ne uskutočňovala ako vedecká 
pracovníčka Botanického ústa-
vu Slovenskej akadémie vied 
pre poslucháčov Prírodovedec-
kej fakulty univerzity Komen-
ského, publikovala vo vydava-
teľstve Slovenskej akadémie 
vied Veda vysokoškolskú učeb-
nicu pod názvom Embryológia 
krytosemenných rastlín. Kni-
ha oboznámila čitateľov so zá-
kladnými procesmi rozmno-
žovania rastlín na štruktúrnej 
a funkčnej úrovni. Používali ju 
pedagógovia a študenti nielen 

prírodovedeckých, ale i poľ-
nohospodárskych a pedagogic-
kých fakúlt v celom Českoslo-
vensku. Kniha je už niekoľko 
rokov vypredaná a je k dispo-
zícii v obmedzenom množstve 
iba v knižniciach. 
Vedecký pokrok v biologic-
kých disciplínach dnes narastá 
geometrickým radom najmä 
v oblasti molekulárno-biologic-
kých poznatkov, o ktoré rozši-
rujú prednášky pedagógovia 
súčasných univerzít. Tento po-
krok nemôže zvládnuť jeden 
prednášateľ, preto autorka o. 
Erdelská rozšírila autorský ko-
lektív o súčasných prednáša-
teľov tejto vedeckej disciplíny 
a pozvala do kolektívu kole-
gov na Prírodovedeckej fakulte 
univerzity Komenského (Mgr. 

Renáta Švubo-
vá, PhD., Prof. 
RnDr. Alexan-
der lux, CSc.) 
a univerzity 
Pavla Jozefa Ša-
fárika v Koši-
ciach (RnDr. 
lenka Márton-
fiová, PhD.). oni 
doplnili prob-
lematiku o naj-
novšie poznatky 
a v roku 2017 
vyšla nová kniha vo Vydavateľ-
stve Slovenskej akadémie Veda. 
Publikáciu recenzoval rektor 
univerzity Komenského Prof. 
RnDr. Karol Mičieta, CSc., 
ktorý tiež nielen regeneruje 
svoje sily v prírodnom prostredí 
v Badogoch, ale tam aj vedecky 
tvorí. Druhou recenzentkou bo-
la ing. Ľ. Ďurišová, PhD. z nit-
ry. Záujemcovia o publikáciu si 
ju môžu zapožičať v Mestskej 
knižnici v Modre na Sokolskej 
ulici.
V predvečer životného jubilea 
hlavnej autorky a koordinátor-
ky knižnej publikácie oľgy Er-

delskej bolo dielo v obradnej 
sieni Zichyho paláca v Bratisla-
ve (27. septembra 2018) ocene-
né prémiou literárneho fondu 
Slovenskej republiky. Úvodné 
slovo predniesol a výsledky vy-
hlásil doc. RnDr. Andrej Ferko, 
PhD. ocenenie odovzdal auto-
rom riaditeľ literárneho fondu 
JuDr. ladislav Serdahély spo-
lu s predsedníčkou poroty prof. 
Pharm. Dr. Andreou Ježovou, 
DrSc., súčasnou podpredsed-
níčkou SAV. Prajeme našej spo-
luobčianke veľa síl pre ďalšie 
zaujímavé publikácie.

Viera JANČOVIČOVÁ
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PREDÁME:

celný VZV 2,5t vozík

kálacku dreva

okružnú pílu

motorovú pílu

kompresor 

spodnú frézu 

unimobunku  

telefón:
0903 248 802 

Ples seniorov
Jednota dôchodcov Slovenska 
v Modre pripravuje 20. ročník 
Plesu seniorov, ktorý sa usku-
toční dňa 2. februára 2019 zo za-
čiatkom o 19.00 hod. v Kultúr-
nom dome Ľ. Štúra.
Do tanca a na počúvanie bu-
de hrať hudobná skupina Ja-

no. Bližšie informácie zistíte 
v MCSS na Súkeníckej ul. v ča-
se otváracích hodín klubu: v uto-
rok 15:00 -19:00 hod., v stre-
du 14:00 -17:00 hod. a v piatok 
15:00 - 19:00 hod. Predpredaj 
vstupeniek od 8. 1. 2019.

(vlko)

Ples hádzanárov
Zábava s našimi hádzanármi 
bude už čoskoro. hádzanársky 
oddiel TJ Slovan Modra pozý-
va všetkých, ktorí sa radi za-
bavia na 26. Ples hádzanárov, 

ktorý sa uskutoční 26. januá-
ra 2019 v Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra v Modre. Vstupenky v ce-
ne 10,00 eur je možné zakúpiť 
v športovej hale. (red)

Ďakujem za hlasy 
a podporu

Úprimne ďakujem všetkým voličom, 
ktorí mi odovzdali svoj hlas vo voľbách 
do MsZ Modra. nesmierne si vážim kaž-
dý jeden z nich a ubezpečujem vás, že 
aj na základe vašich hlasov sa budem 
intenzívne venovať komunálnej politike 
v našom meste počas celého volebného 
obdobia. Zároveň želám všetkým oby-
vateľom mesta Modra príjemné a ničím 
nerušené prežitie Vianočných sviatkov 
a všetko len to najlepšie do nového roka 
2019. Ján CHALABALA, neúspešný 

kandidát na poslanca MsZ v Modre

Rodičovská zábava gymnázia
Rodičovská rada pri Gymná-
ziu Karola Štúra a riaditeľstvo 
Gymnázia K. Štúra srdečne po-
zývajú na Rodičovskú zábavu, 
ktorá sa uskutoční 25. januára 
2019 o 19.30 hod. v KD Ľ. Štú-

ra Modra. V programe vás ča-
ká dobrá hudba, občerstvenie 
a dobrú náladu si prineste so se-
bou. Tešíme sa na vás.
Alexandra FIGUROVÁ, pred-

sedkyňa Rodičovskej rady
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FARMÁRSKY KOŠÍK

TO PRAVÉ SLOVENSKÉ
NA VÁŠ VIANOČNÝ STÔL

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

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

TEŠÍME SA NA VÁS  
NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 

(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

VESELÉ 
VIANOCE 

pri teple domova

www.kachliarff.sk
Horná 2, Modra

tel.: 0908 105 759
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Modranská stopa 
Samuela Zocha

Poznáme osobnosti ako je Ľudo-
vít Štúr, M.R. Štefánik a mnohé 
iné. Je všeobecne známa ich čin-
nosť pre slovenský národ. už me-
nej sa vie, čo pre Slovákov a ich 
sebaurčenie urobil Samuel Zoch. 
Aj preto sme si pozvali na pred-
nášku o Samuelovi Zochovi PhDr. 
pani Agátu Petrakovičovú-Šikulo-
vú, aby nám porozprávala ako sa 
jej nová kniha o tejto významnej 
osobnosti rodila. 
20. novembra sme sa zišli v Klu-
be Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Modre, s autorkou sme strávi-
li príjemné a poučné popoludnie. 
Pani Petrakovičová sa v knihe 
viac zamerala na Zochovo pôso-
benie v Modre. Predstavila nám 
ho ako veľmi činorodého človeka 
v oblasti kultúrnej, spoločenskej, 

sociálnej aj cirkevnej. Spomeň-
me len, že bol spoluzakladateľom 
mnohých slovenských spolkov. 
Jeho zásluhou vznikol v Modre 1. 
slovenský sirotinec na Slovensku, 
iné boli maďarské. Jeho politickej 
činnosti sa autorka v knihe dotkla 
len okrajovo. Pripomenula nám 
však, že bol autorom Martinskej 
deklarácie, ktorou sa Slováci pri-
hlásili 30. 11. 1918 k vzniku prvej 
ČSR. našiel sa jeho rukopis de-
klarácie, ktorý sa len veľmi málo 
líši od oficiálneho textu. Po pred-
náške PhDr. Petrakovičovej sa 
rozprúdila čulá beseda, do ktorej 
prispeli aj riaditeľka SnM-MĽŠ 
v Modre PhDr. Viera Jančovičová 
a pracovníčka Mestskej knižnice 
v Modre PhDr. Ľubomíra Miháli-
ková. (of za JDS Modra)

Vzácne pracovné aj osobné ocenenie
Ing. Ida Matuškovičová, ktorá pôsobí na Strednej odbornej ško-
le vinársko-ovocinárskej v Modre dostala v týchto dňoch vzác-
ne ocenenie, ktoré jej udelila Ekonomická univerzita v Bratisla-
ve. Z rúk dekana NHF EU v Bratislave si ho prevzala za aktívnu 
podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania 
a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekono-
mických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

ing. ida Matuškovičová 
na Strednej odbornej ško-
le v Modre pri výučbe od-
borných ekonomických 
predmetov veľmi úzko 
spolupracuje so žiakmi, 
pričom sa snaží študen-
tov učiť aj netradičnými 
(zážitkovými) formami. 
Je priekopníčkou pred-
metu hospodársky týž-
deň, ktorý je zaradený do 
učebných plánov pre SŠ 
a je výsledkom spolupráce 
MŠ SR a nadácie Ernesta 
Schmidheinyho zo Švaj-
čiarska. Tento predmet 
viedla ako lektorka nielen 
v rámci školy, ale i v rám-
ci celého Slovenska. Viac 
ako 15 rokov spolupracuje s ne-
ziskovou organizáciou Junior 
Achievement Slovensko (Ja 
Slovensko), s ktorou realizuje 
vzdelávací program Ja Apliko-

vaná ekonómia a v rámci toh-
to predmetu založila študent-
skú firmu pod názvom Vinárka, 
kde študenti v reálnej podobe 
získavajú základy podnikania. 

V rámci tohto programu orga-
nizuje každý rok „ochutnáv-
ku vín mladých vinárov“, kde 
si študenti vyskúšajú podnika-
nie v plnom rozsahu. na tejto 
akcii sa zúčastňuje okolo 400 
ľudí a prevažnú časť tvoria ab-
solventi tohto predmetu, ktorí 

sa hrdo hlásia k tejto štu-
dentskej firme. okrem toh-
to predmetu v spolupráci 
s Ja Slovensko vedie už 11. 
rok krúžok pod názvom 
Ja online ekonómia, kde 
každoročne študenti pod 
jej vedením získavajú po 
úspešnom ukončení certi-
fikát. 
Medzi jej ďalšie aktivity 
patrí zapájanie a prípra-
va študentov do všetkých 
ekonomických programov 
a aktivít ako napr.: Ja in-
novation Camp - medzi-
národná súťaž pod záštitou 
Ja Czech a Ja Slovensko, 
Súťaž Think big School, 
spolupráca s AT &T Glo-

bal network Services Slova-
kia, Entrepreneurship Forum, 
Prezenčné zručnosti, Banká-
ri do škôl, Career day a mno-
ho ďalších súťaží a aktivít, kde 

študenti preukazujú získané 
vedomosti na ekonomických 
predmetoch. ing. Matuškovičo-
vá organizuje prednášky z rôz-
nych ekonomických oblastí 
a prepája teóriu s praxou - napr. 
organizovala počas celého škol-
ského roku v spolupráci s oVB 
Allfinanz Slovensko diskusie 
pod názvom Finančné vzdelá-
vanie, kde študenti získavali 
praktické vedomosti ako poro-
zumieť financiám a ako s nimi 
zaobchádzať v rôznych život-
ných situáciách, teoretické ve-
domosti sa snaží pretaviť do 
praktickej roviny návštevou na-
pr. nBS, Volkswagen, Daňový 
úrad, ÚPSVAR a pod., kde sa 
študenti majú možnosť obozná-
miť s reálnymi skutočnosťami. 
Získané vedomosti z uvede-
ných programov a aktivít, 
i osobný a svedomitý prístup 
učiteľky posúvajú našich žia-
kov študovať i na Ekonomickej 
univerzite, kde dosahujú úspeš-
ný prospech. 
Pani ing. ida Matuškovičová 
má veľké srdce pre prácu uči-
teľky a preto jej toto ocenenie 
právom patrí.

Ing. Monika KISOVÁ
riaditeľka Strednej 

odbornej školy vinársko- 
ovocinárskej v Modre

Občianske združenie 
ĽUSK ďakuje
Členovia oZ ĽuSK by sa to-
uto cestou radi poďakovali za 
celoročnú spoluprácu páno-
vi primátorovi Jurajovi Pet-
rakovičovi, ako aj ostatným 
pracovníkom MsÚ Modry pri 
realizácii našich kultúrnych 
podujatí v priebehu roka 2018. 
naše poďakovanie ďalej patrí 
pracovníkom Kultúrneho cen-
tra v Modre, redakcii Mod-
ranských zvestí, pekárni har-
mónia za sponzorské dary, 
pracovníkom technických slu-
žieb mesta a Martinovi Dugo-
vičovi pri podujatí „Deň vod-
níkov v Modre“. Za bezpečný 
a plynulý prechod malých aj 

veľkých účastníkov „5. lam-
piónového sprievodu“ cez ve-
rejné komunikácie ďakujeme 
príslušníkom Mestskej polície 
v Modre. Ďakujeme za spolu-
prácu aj spriateleným občian-
skym združeniam: Modran-
ská beseda a divadlu MoKraĎ 
a tiež dobrovoľníkom: Mag-
da a Martin Jackanin, Martin, 
Veronika a Tomáško novot-
ní, Marta Dugovičová, Katka 
hýllová. na záver ďakujeme 
vám všetkým, našim priazniv-
com, ktorí nás svojou účasťou 
podporujete. Tešíme sa na vás 
aj v budúcom roku. 

Ivana LENNEROVÁ
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Tichá spomienka
„odišiel si od nás ako krásny sen, bez šance povedať: Zbohom, 
už neprídem. Zostali len spomienky a odkaz jediný: Chýbaš nám, 
v kruhu našej rodiny“.
Dňa 20. 10. 2018 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, brat a švagor Stanislav Čeliga. S láskou spomína manželka 
a deti s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
drahým manželom, otcom, dedkom, krstným ot-
com a strýkom ladislavom Bartalosom, ktorý nás 
opustil 19. novembra 2018. Úprimne ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Spomíname
Tie roky odvial čas, čo anjelom si sa stala a smútok 
v našich srdciach zanechala. Vo hviezdnej perine 
budeš tíško spať, no my budeme na teba spomínať. 
Dňa 11. 12. 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, babinka a sestra helena 

Bartošová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia 
Richard a Boris s rodinou.

Spomíname
S úctou a láskou spomíname na nášho manžela, ot-
ca, dedka i pradedka Bernarda Margoliena, ktorý 
nás opustil 8. 1. 2016. Stále zostávaš v našich srd-
ciach. Rodina Margolienova. 

Spomienka
Dňa 19. 12. 2018 uplynulo30 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama helena Ambrová. S lás-
kou spomínajú dcéra Eva a syn Pavel s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

Spomienka
Dňa 5. 1. 2019 uplynú dva roky, čo nás opustila na-
ša mama, babka a prababka helena Agnerová. So 
smútkom v srdci spomína syn Stanislav s manžel-
kou idou, vnučky Janka s priateľom Máriom, Stan-
ka a pravnučka Amy.

Spomienka
S bolesťou v srdci sme si 8. decembra 2018 pripo-
menuli 20 rokov, čo nás navždy opustila naša dra-
há mamička, babka a prababka Emília Podhradská, 
rod. Kellenbergerová. Spomíname s láskou a úctou 
na jej život, ktorý bol naplnený obetavosťou a sta-

rostlivosťou o nás. Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami spomínajú 
na našu drahú mamičku. Deti Milan a Jana s rodinami.

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 nezme-
nenej podobe, údaje z nej nie sú evidované, archivované a následne po zverejnení likvidované. Ako vydavateľ plníme povinnosti nám vyplývajúce z tlačové-
ho zákona a zo zmluvného vzťahu medzi vydavateľstvom 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.

Riadková inzercia
 z Modra masáže - klasická ma-

sáž, reflexná masáž chodidiel, 
bankovanie, Dornova metóda.

Kontakt: 0949 176 090
 z Dám do prenájmu garsónku, 

33 m2, 4/4 poschodie, výťah, bez 
balkónu. Tiché bývanie v 13 roč-
nom bytovom dome. Možnosť 
parkovania pred domom. Cena: 
240 €/mes. a energie cca 30 €/
mes. Kontakt: 0905 742 299 

 z hľadám citlivú a empatic-
kú osobu, ktorá by vedela robiť 
spoločnosť aktívnemu 80 roč-
nému otcovi v lokalite Modra - 
Piesok. Prosím, hláste sa iba se-
riózni záujemcovia. Podmienky 
a odmena dohodou.

Kontakt: 0908 736 550
 z Predám novovybudovanú 

10 - ročnú vinicu odroda rizling 

vlašský o výmere 1430 m2 v lo-
kalite Firigel. Cena dohodou.

Tel.: 0902 118 260
 z hľadáme samostatného sto-

lára nábytkára do trvalého pra-
covného pomeru v Modre.

Bližšie informácie 
na 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 garáž alebo malý po-

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

 z Kúpim vinohrad aj neobrá-
baný do 20 árov a vínnu pivnicu 
v Modre. Tel.: 0905 696 787

Novoročný 
stolnotenisový turnaj

Jednota dôchodcov Slovenska 
v Modre organizuje tradičný no-
voročný stolnotenisový turnaj 
pre seniorov mesta Modry. Štvr-
tý ročník športového podujatia 
sa bude konať 19. januára 2019 
v telocvični Gymnázia K. Štúra 
so začiatkom o 8.30 hodine. 
Prihlásiť sa môžu seniorky a se-
niori Modry vo veku nad 60 ro-

kov a to do 11. 1. 2019 v Mest-
skom centre sociálnych služieb 
(klub seniorov) na Súkeníckej 
ulici vždy v utorok od 15.00 
do 19.00, v stredu od 14.00 do 
17.00 a v piatok od 15.00 do 
19.00 h. Štartovné: 2,00 €. Pro-
pozície turnaja sú k dispozícii 
na nahliadnutie v klube MsCSS.
 (red)

Oznam pre rybárov
Slovenský rybársky zväz - ob-
vodná organizácia Modra ozna-
muje svojim členom, že prehľad 
o úlovkoch za rok 2018 je mož-
né odovzdať do predajne rybár-

skych potrieb na Súkeníckej 26 
v Modre.

Radomír FIALA, 
za výbor OOSRZ v Modre

Spomienka
Dňa 8. 12. 2018 by oslávila 90. narodeniny naša drahá mama, bab-
ka a prababka Marta Moravčíková, r. Žofčíková. Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku. Dcéra helena s manželom, syn 
Stanislav s manželkou, vnuk Marcel s rodinou a vnučka Zuzana.
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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
 

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

OPTIGEMINI

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

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

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

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

OPTIKA                
HODINKY                  

0903 736 626

Vianočné želanie MZ
Milí čitatelia Modranských 
zvestí, drahí naši prispievate-
lia, vážení občania Modry!
V týchto dňoch už voňajú naše 
domácnosti vianočným peči-
vom, okná skrášľuje výzdoba 
a každý z nás sa v adventnom 
období vo svojej duši stišu-
je... o niečo viac premýšľa-
me a bilancujeme. uplynu-
lý rok bol pre nás v redakcii 
poučný a plný zaujímavých 
tém zo života v našom meste 
Modra. Snažili sme sa priná-
šať aktuálne informácie, pred-
stavovať zaujímavých ľudí, 
hovorili sme o činnosti mest-
ského úradu aj nazerali do ku-
chyne poslancov mestského 
zastupiteľstva. Dozvedali ste 
sa o činnostiach občianskych 
združení, organizácií, klubov 
a spolkov. Jedným z úspe-
chov, ktorý nás potešil, bolo 
ohodnotenie našej práce orga-
nizáciou Transparency inter-
national, podľa ktorej patríme 

na 16. miesto v rebríčku 86. 
hodnotených radničných no-
vín, čo do užitočnosti, dôve-
ryhodnosti a verejnoprávneho 
charakteru. oproti hodnotené-
mu roku 2016 sme si polepši-
li o 5 miest. Za obsah, ktorý 
tvoríme, v mnohom ďakujeme 
aj vám, našim spolupracovní-
kom a prispievateľom. 
Počas blížiacich sa Vianoč-
ných sviatkov vám všetkým 
želáme veľa rodinnej pohody, 
pokoja a šťastia. Čoskoro sa 
rozlúčime s rokom 2018, čaká 
na nás nový rok 2019. V ňom 
vám prajeme najmä veľa zdra-
via, lásky a vzájomného poro-
zumenia. Prajeme vám, aby 
ste aj v budúcom roku našli 
vo svojich mestských novi-
nách užitočné a zaujímavé in-
formácie.

Mgr. Jana KUCHTOVÁ,
za redakciu a redakčnú  

radu mesačníka 
Modranské zvesti
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Kultúrne podujatia v januári
1. 1., 13.00 h: Stretnutie na Veľkej homo-
li, Každoročné vítanie nového roka a pri-
pomienka vzniku Slovenskej republiky, 
miesto: Veľká homoľa, organizátor: Mod-
ranský turistický spolok

6. 1., 19.00 h: Hlasné čítanie, Zabudnuté 
výpravy, Miesto: Kultúrny dom Modra, or-
ganizátor: Klub hlasného čítania

12. 1., 19.00 h: Mestský ples, otvorenie ple-
sovej sezóny v Modre v štýle prvej Česko-
slovenskej republiky, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátori: Mesto Modra, Kultúr-
ne centrum Modra, vstupné: 35 € (033 647 
21 12, www.kcmodra.sk)

13. 1., 9.30 h: Pietna spomienka na Ľudo-
víta a Karola Štúrovcov, Slávnostné služby 
Božie a pietna spomienka na modranskom 
cintoríne pri príležitosti, výročia úmrtia Ka-
rola a Ľudovíta Štúrovcov., miesto: Evanje-
lický kostol, modranský cintorín, organizá-
tori: ECAV Modra, Mesto Modra

14. 1., 17:30 h: Prvky Daltonského plá-
nu vo vyučovaní prvého stupňa, seminár 
z cyklu narnijskej univerzity, ktorý je urče-
ný pre širokú verejnosť. Tému uvedú PhDr. 
Mirka Petrakovičová a Mgr. Veronika Ada-
mová. Miesto: trieda 1.y. CZŠ narnia Modra 
v priestoroch SoŠ Pedagogickej, Sokolská 6 
organizátor: CZŠ narnia Modra

18. - 20. 1.: XIII. Zimné huncokárske 
slávnosti, miesto: Penzión huncokár, Mod-
ra - Piesok, organizátori: Penzión huncokár

28. 1., 19:00 h: Meno - divadelné predsta-
venie, Pozývame vás na výbornú inscenáciu 
s výborným obsadením a situačným humo-
rom. obsadenie: Zuzana Mauréry, Ady haj-
du, Richard Stanke (al. Gregor hološka, Ka-
mil Mikulčík, lucia hurajová), réžia: Jakub 
nvota, vstupenky 14 €/12 € v predpredaji 
v KC Modra a v sieti https://tootoot.fm/sk/, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Kultúrne centrum Modra

(kc)

2. 1. / STR / 19.30
PRVÝ ČLOVEK
5€ / USA 2018 / 138min / 
ČT / 12+

3. 1. / ŠTV / 19.30
TEHERÁNSKE TABU – K4
5€ / NEM/RAK 2017 / 
90min / ČT / 18+

4. 1. / PIA / 19.30
ROBIN HOOD
5€ / USA 2018 / 117min / 
ST / 15+

5. 1. / SO / 15.30
ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA
5€ / FRA 2018 / 91min / 
SD / MP

5. 1. / SO / 17.30
NOVÁ ŠANCA 
5€ / USA 2018 / 98min / 
ST / 12+

5. 1. / SO / 20.00
ESCAPE ROOM
5€ / USA 2018 / 100min / 
ST / 12+

6. 1. / NE / 16.30
NÁVRAT MARY POPPINS
5€ / USA 2018 / 131min / 
SD / 7+

6. 1. / NE / 19.30
HOVORY S TGM
5€ / ČR/SR 2018 / 80min / 
OV / 12+

8. 1. / UT / 19.30
DEGAS: VÁŠEŇ PRE DO-
KONALOSŤ – ART
6€ / VB 2018 / 85min / 
ČT / 12+

9. 1. / STR / 19.00
ANDRÉ RIEU: KONCERT 
ZO SYDNEY
8€ / AUS 2019 / 160min / 
ČT / 12+

10. 1. / ŠTV / 19.30
DEŽO URSÍNY 70 – K4
5€ / SR 2018 / 62min / 
OR / 12+

11. 1. / PIA / 19.30
PAŠERÁK
5€ / USA 2018 / 100min / 
ST / 12+

12. 1. / SO / 15.30
SUPER TAXÍK
5€ / Malajzia 2018 / 90min / 
 SD / MP

12. 1. / SO / 17.30
BUMBLEBEE
5€ / USA 2018 / 110min / 
SD / 12+

12. 1. / SO / 20.00
AQUAMAN
5€ / USA 2018 / 143min / 
ST / 12+

13. 1. / NE / 17.30
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: 
KRAJINA ZRKADIEL
5€ / RUS 2018 / 80min / 
SD / MP

13. 1. / NE / 19.30
SMRTEĽNÉ STROJE
5€ / USA 2018 / 128min / 
ST / 12+

15. 1. / UT / 19.30
LÁSKA BEZ HRANÍC
5€ / KAN/FRA 2017 / 
96min / ČT / 12+

16. 1. / STR / 19.30
ACH... TIE VIANOCE! - 
SCANDI
5€ / DÁN 2018 / 101min / 
ČT / 15+

17. 1. / ŠTV / 19.30
JACK STAVIA DOM – K4
5€ / DÁN/FRA 2018 / 
155min / ČT / 18+

18. 1. / PIA / 19.30
GOLIÁŠ – SCANDI
5€ / ŠVE 2018 / 88min / 
ČT / 15+

19. 1. / SO / 15.30
SPIDER-MAN: PARALELNÉ 
SVETY
5€ / USA 2018 / 95min / 
SD / 7+

19. 1. / SO / 17.45
TAJOMSTVO DOMU S HO-
DINAMI
5€ / USA 2018 / 134min / 
ČD / 7+

19. 1. / SO / 20.00
ZLOŽKA 64
5€ / DÁN 2018 / 119min / 
ČT / 15+

20. 1. / NE / 17.30
RALF BÚRA INTERNET
5€ / USA 2018 / 112min / 
SD / MP

20. 1. / NE / 19.30
CENA ZA ŠŤASTIE
5€ / ČR 2019 / 90min / 
OV / 12+

22. 1. / UT / 19.30
MICHELANGELO: LÁSKA 
A SMRŤ –  ART
6€ / VB 2017 / 91min / 
ČT / 12+

23. 1. / STR / 19.30
HRANICA - SCANDI
5€ / ŠVE/DÁN 2018 / 
101min / ČT / 15+

24. 1. / ŠTV / 19.30
BEAUTIFUL BOY – K4
5€ / USA 2018 / 112min / 
ČT / 12+

25. 1. / PIA / 19.30
GLASS
5€ / USA 2018 / 120min / 
ČT / 12+

26. 1. / SO / 15.30
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: 
KRAJINA ZRKADIEL – 3D
6€ / RUS 2018 / 80min / 
SD / MP

26. 1. / SO / 17.30
NÁVRAT DOMOV
5€ / USA 2018 / 90min / 
ČD / 12+

26. 1. / SO / 20.00
SCHINDLEROV ZOZNAM
5€ / USA 1993 / 195min / 
ČT / 12+

27. 1. / NE / 17.30
ĽADOVÁ SEZÓNA 2
5€ / USA 2018 / 90min / 
SD / MP

27. 1. / NE / 19.30
TRHLINA
5€ / SR 2018 / 100min / 
OV / 12+

29. 1. / UT / 19.30
WOMAN AT WAR – SCANDI
5€ / ISL/FRA 2018 / 101min 
/ ČT / 15+

30. 1. / STR / 19.30
AMATÉRI – SCANDI
5€ / ŠVE 2018 / 102min / 
ČT / 12+

31. 1. / ŠTV / 19.30
MCQUEEN – K4
5€ / VB 2018 / 111min / 
ČT / 12+

WWW.KINOMODRA.SK
ART  - Umenie na plátne, K4  - filmový klub, SCANDI – Severská filmová lekcia
SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, OV – originálna verzia,
12+ – odporúčaná prístupnosť / Kino – pokladňa: 033 647 23 22, mier@kinomodra.sk

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | JANUÁR

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

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

VŠETKO DOBRÉ
V NOVOM ROKU

KC pripravuje
16. 2. 2018: Fašiangy v Modre 2018, súťaž 
vo varení kapustnice, fašiangová ochutnáv-
ka mladých vín, kultúrny program, miesto: 
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre.
Bližšie informácie, štatút Modranskej ka-
pustnice a prihlášku na súťaž vo varení ka-
pustnice nájdete na www.kcmodra.sk. (kc)

Vianočné prianie 
Milí priatelia, kolegovia, partneri a návštevní-
ci, aj s vašou podporou sa nám tento rok po-
darilo vytvoriť pestrú paletu kultúrnych akcií 
a komunitných programov. Ďakujeme vám zo 
srdca za priazeň a podporu. Ďakujeme všet-
kým, ktorí pomáhajú pri tvorení krajšieho, lep-
šieho a kultúrnejšieho prostredia okolo nás, 
pretože my sme presvedčení, že kultúra a ume-
nie robia naše mesto a svet okolo nás lepším. 
na Vianoce i do nového roku vám želáme ve-
ľa hlbokých zážitkov a nech umenie a kultúra 
aj naďalej zmývajú z našich duší prach každo-
dennosti. Šťastné a veselé Vianoce a do nové-
ho roka veľa nevšedných zážitkov a nových 
inšpirácií vám praje kolektív KC Modra. (kc)


