
Modra má pamätník Samuela Zocha - evanjelického 
farára, biskupa a prvého bratislavského župana
“Ó Bože, dávaj nám sily a zmužilosti, zachovaj nás od zúfal-
stva a buď s nami!”, stojí v citáte na pamätníku Samuela Zo-
cha. V utorok 18. decembra bol v parčíku pri evanjelickej fa-
re v Modre odhalený pamätník venovaný Samuelovi Zochovi 
- evanjelickému kňazovi, biskupovi, prvému bratislavskému žu-
panovi, spisovateľovi, politikovi, cirkevnému hodnostárovi a fi-
lantropovi. Sochu odhalili župan Bratislavského samosprávneho 
kraja Juraj Droba, primátor Modry Juraj Petrakovič a biskup 
Západného dištriktu Evanjelickej a.v. cirkvi Ján Hroboň.

Zámerom projektu, ktorý podpo-
rilo mesto Modra, Bratislavský 
samosprávny kraj, Cirkevný zbor 
ECAV Modra a individuálni dar-
covia, je uctenie si pamiatky Sa-
muela Zocha, významnej osob-
nosti slovenských dejín a autora 
prvotného textu Martinskej dek-
larácie. Mesto Modra chce takto 
upriamiť pozornosť verejnosti na 
spoločensky významné činy S. 
Zocha a odovzdávať ďalej po-
solstvo tolerancie, ktorého bol 

zástancom. Na slávnostnom od-
halení pamätníka sa zúčastnili 
veľvyslanec Českej republiky na 
Slovensku J.E. Tomáš Tuhý, bis-
kup Západného dištriktu ECAV 
Ján Hroboň, primátor Modry Ju-
raj Petrakovič, predseda BSK Ju-
raj Droba a modranský evanjelic-
ký farár Ján Oslík.
„Modra je bohatá aj na osobnos-
ti, ktoré tu žili. Cítil som dlh vo-
či Samuelovi Zochovi, jeho prá-
ci, jeho odkazu. Preto som veľmi 

rád, že ho splácame. Prvým poči-
nom bolo vydanie knihy Modran-
skej besedy o Samuelovi Zochovi 
a teraz sme sa tu stretli, aby sme 
odhalili jeho pamätník. Ďakujem 
všetkým, ktorí nám s realizáciou 
projektu pomohli”, povedal pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič. 
Veľvyslanec ČR na Slovensku 
Tomáš Tuhý dodal: „Je mi cťou, 
že som bol pozvaný na toto pod-
ujatie. Už keď som sa ako ma-
lý chlapec zoznamoval s našou 
históriou, Samuel Zoch bol ne-
oddeliteľnou súčasťou tej veľkej 
histórie. Bol to mladý, odvážny 
človek, ktorý sa nebál povedať 
si svoj názor a ukázať smer. Ani 
súčasná doba nie je jednoduchá 
a potrebujeme také osobnosti 
akou bol aj pán biskup Zoch”.
Autorom 72 centimetrov vyso-
kej sochy z bronzu je Djordje 

Lazić, uznávaný sochár a ma-
liar, tvoriaci v srbskom No-
vom Sade. Jeho dielo, pamät-
ník Samuela Zocha, je situované 
v blízkosti modranskej ev. fary 
na Štúrovej ulici, kde Samuel 
Zoch žil aj pracoval. 

Jana KUCHTOVÁ

Na fotografii: Župan BSK Ju-
raj Droba a biskup Západného 
dištriktu ECAV na Slovensku 
Ján Hroboň v decembri 2018 
odhalili na Dolnej ulici v Modre 
pamätník Samuela Zocha.

Uzávierka MZ
Februárová redakčná uzávierka 
MZ bude v stredu 13. 2. 2019 do 
12.00 h. (red)
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Harmonogram práce MsZ 2019

štátny sviatok

školské prázdniny

pracovné stretnutie poslancov MsZ

zasadnutie komisií pri MsZ

zasadnutie MsZ

verejné zhromaždenie

Poslanci schvaľovali rozpočty
Druhé rokovanie novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva sa uskutoč-
nilo 14. decembra 2018. Hlavným bodom programu bolo schvaľovanie rozpočtov 
mesta, mestských organizácií a škôl. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schválilo 
na základe § 11 Zákona SnR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov: 
• rozpočet rozpočtovej organizácie Materská 
škola SNP na rok 2019, príjmy 444 160,- € 
a výdavky 444 160,- €, z toho bežné výdavky 
na MŠ sú 444 160,- €. originálne kompetencie 
mesta na rok 2019 budú 399 200 €.,
• rozpočet školskej jedálne pri Materskej škole 
SNP na rok 2019 a to príjmy 111 100,- € a vý-
davky 111 100,- € z toho bežné výdavky na ŠJ 
sú 107 340,- € a kapitálové výdavky na ŠJ sú 
3 760,- €. originálne kompetencie mesta pre 
školskú jedáleň na rok 2019 budú 70 300,- €.,

• rozpočet rozpočtovej organizácie Materská 
škola Sládkovičova na rok 2019, príjmy 244 
550,- € a výdavky 244 550,- € z toho bežné vý-
davky na MŠ sú 244 550,- €. originálne kom-
petencie mesta pre materskú školu na rok 2019 
budú 218 650,- €.,
• rozpočet školskej jedálne pri Materskej škole 
Sládkovičova na rok 2019 a to príjmy 51 130,- 
€ a výdavky 51 130,- € z toho bežné výdavky 
na ŠJ sú 51 130,- €. originálne kompetencie 
mesta pre školskú jedáleň na rok 2019 budú 31 
130,- €.,
• rozpočet rozpočtovej organizácie Materská 
škola Kalinčiakova na rok 2019 a to príjmy 212 
400,- € a výdavky 212 400,- € z toho bežné vý-

davky na MŠ sú 212 400,- €. originálne kom-
petencie mesta pre materskú školu na rok 2019 
budú 194 000,- €.,
• rozpočet školskej jedálne pri Materskej škole 
Kalinčiakova na rok 2019 a to 49 420,- € a vý-
davky 49 420,- € z toho bežné výdavky na ŠJ 
sú 49 420,- €. originálne kompetencie mesta 
pre školskú jedáleň na rok 2019 budú 32 920,- 
€.,
• rozpočet rozpočtovej organizácie Základnej 
školy Ľ. Štúra na rok 2019 a to príjmy 1 511 
120,- € a vo výške 1 511 120,- € z toho bežné 
výdavky na školu sú 991 120,- €, bežné výdav-
ky na školský klub detí sú 162 500,- € a bežné 
výdavky na školskú jedáleň pri ZŠ sú 350 500,- 
€ a kapitálové výdavky na školskú jedáleň pri 
ZŠ sú 7 000,- €. originálne kompetencie mesta 
na školský klub detí sú 134 500,- € a na školskú 
jedáleň 156 000,- €.,
• rozpočet rozpočtovej organizácie Základnej 
školy Vajanského na rok 2019 a to príjmy 833 
900,- € a výdavky 833 900,- € z toho bežné vý-
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Mestský rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2019 bol schválený mestským zastupiteľstvom na jeho zasadnutí 
14. decembra 2018. Rozpočet mesta Modra na rok 2019 je zostavený v programovej 
štruktúre v súlade s platnou legislatívou ako programový - programovú štruktúru roz-
počtu tvorí 13 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Rozpo-
čet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých 
sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu SR, právnickým osobám a fyzickým 
osobám, podnikateľom, ako aj finančné vzťahy k obyvateľom žijúcim na území mesta 
a v neposlednom rade sú v ňom vyjadrené investičné zámery mesta na tento rok.

Najväčší príjem už tradične 
z podielových daní

Príjmová časť rozpočtu - bežné príjmy vy-
chádzajú z očakávaného vývoja príjmov, kto-
rý je závislý na budúcom ekonomickom vý-
voji v SR. najvyššiu časť bežných príjmov 
tvoria každoročne podielové dane, teda daň 
z príjmov fyzických osôb, ktorú na rok 2019 
odhadujeme vo výške 3 900 000 eur, podľa 
zverejneného predpokladu Ministerstva fi-
nancií SR. Z tejto sumy vynaložíme na zá-
kladné školy, materské školy a školské za-
riadenia sumu 1 688 600 eur, čo je 43,29 % 
z podielových daní. 
V oblasti daňových príjmov (daň zo stavieb, 
bytov, pozemkov, verejného priestranstva, 
ubytovania, poplatok za rozvoj) očakáva-
me vyššie plnenie ako v roku 2018 približne 
o 120 000 eur. Toto zvýšenie tvorí odhad príj-
mu z poplatku za rozvoj (teda výstavbu a pre-
stavbu). Príjem za komunálne odpady a drob-
ný stavebný odpad odhadujeme v sume 335 
000 eur, tak ako v roku 2018. Celkové príjmy 
mesta sú schválené vo výške 7 473 630 eur, 
príjmy škôl vo výške 472 600 eur, kapitálové 
príjmy vo výške 1 263 790 eur, ktoré tvoria 
príjmy z predaja majetku vo výške 700 000 
eur a 563 790 eur tvoria refundácie získaných 
dotácií v roku 2018 na rekonštrukciu učební 
na ZŠ Vajanského a na výstavbu prírodnej 
nádrže na Zochovej chate. Z rezervného fon-
du na kapitálové výdavky plánujeme previesť 
316 425 € eur a príjem z nevyčerpaných do-
tácií roku 2018 vo výške 8 000 eur na II.eta-
pu kamerového systému. Celkové schválené 
príjmy mesta na rok 2019 sú vo výške 9 534 
445 eur. 
Zo schválených príjmov musí mesto každo-
ročne plánovať svoje výdavky tak, aby ve-

delo adekvátne zabezpečiť bezproblémový 
chod mesta a to najmä v oblasti komuni-
kácií, odpadového hospodárstva, vereného 
osvetlenia, správy a údržby majetku mesta, 
cintorínov, verejnej zeleni a administratívy. 
Rozpočet mesta zahŕňa aj navýšenie platov 
pedagogických a nepedagogických pracovní-
kov školstva v objeme 10%, navýšenie ener-
gií približne 5%, navýšenie platov pracovní-
kov verejnej správy. 

Finančne náročnejšie projekty
Rozpočet zahŕňa aj dva veľmi dôležité a fi-
nančne náročnejšie projekty, ktoré boli schvá-
lené v roku 2018 a v ich realizácii sa aj v roku 
2018 začalo. Prvým projektom je rekonštruk-
cia učební a sociálnych zariadení na ZŠ Va-
janského a druhým veľmi dôležitým projek-
tom je projekt cezhraničnej spolupráce SR 
- Rakúsko, financovaný prevažne z Európ-
skej únie (85%), štátneho rozpočtu (15%) a z 
rozpočtu mesta Modra (5%) a tým je projekt 
nemonet, ktorý zahŕňa vybudovanie vodnej 
nádrže na Zochovej chate, amfiteátra, náuč-
ného chodníka, výsadbu ovocných stromov 
pri „Huncokárskej škole“ a ostatné s tým spo-
jené výdavky.
Bežné výdavky zahŕňajú aj financie pre dve 
príspevkové organizácie a to Kultúrne cen-
trum a Mestské centrum sociálnych služieb. 
Pre Kultúrne centrum máme v rozpočte 
schválených 192 900 eur na bežné výdavky 
a 89 000 eur na organizáciu kultúrnych pod-
ujatí, pre Mestské centrum sociálnych slu-
žieb je to 390 000 eur, zvýšený príspevok pre 
MscSS zahŕňa taktiež povinné navýšenie pla-
tov nepedagogických zamestnancov. najvyš-
šou položkou v oblasti bežných výdavkov je 
každoročne suma na likvidáciu a vývoz ko-

munálneho odpadu a to 360 000 eur. Na opra-
vu ciest a výtlkov sme vyčlenili sumu 51 500 
eur, na údržbu a správu mestského majetku 
190 400 eur a na údržbu verejnej zelene 32 
000 eur. celkové bežné výdavky mesta sú 
schválené vo výške 3 874 830 eur, bežné vý-
davky škôl a školských zariadení 3 844 420 
eur, výdavky na investície a rekonštrukcie 
vo výške 1 697 195 eur a výdavky na splá-
canie istín z úverových zdrojov z predchádza-
júci rokov predstavujú 118 000 eur. Celkové 
schválené výdavky sú vo výške 9 534 445 eur.

Zásadné investície a rekonštrukcie
Mesto Modra zahrnulo do rozpočtu niekoľko 
zásadných rekonštrukcií a investícií: obstara-
nie územného plánu 50 000 eur, pokračova-
nie II. etapy kamerového systému v meste 10 
000 eur, projekt Nemonet 436 935 eur, urno-
vý háj 20 000 eur, rekonštrukcia Moyzesovej 
ulice 400 000 eur, pokračovanie rekonštruk-
cie Štefánikovej ulice 100 000 eur, úprava 
verejného priestoru na Kráľovej pred Biol-
kou 60 000 eur, rekonštrukcia Komenského 
ulice 150 000 eur, Dolnej ulice 50 000 eur, 
dokončenie detského ihriska vo vnútrobloku 
na Komenského ulici 20 000 eur, nová fasáda 
ZŠ Ľudovíta Štúra 30 000 eur, vybudovanie 
učební na ZŠ Vajanského 156 600 eur. na os-
tatné školy a školské zariadenia je vyčlenená 
suma 60 000 eur.
Celkové výdavky aj celkové príjmy sú vo 
výške 9 534 445 eur, čo znamená, že roz-
počet je vyrovnaný, bežné výdavky sú kryté 
bežnými príjmami, kapitálové výdavky budú 
uhrádzané kapitálovými príjmami, prebyt-
kom bežného rozpočtu a rezervným fondom. 
Rozpočet mesta Modra bol zostavený tak, 
aby vedel finančne zabezpečovať všetky 
kompetencie a povinnosti mesta. Rozpočet 
nie je nemenný, dúfam, že je dostatočne pruž-
ný na to, aby sa dal prispôsobiť meniacim sa 
okolnostiam v priebehu roka. 
Finančné riadenie mesta je predovšetkým na 
to, aby sme každý deň prehodnocovali svo-
je priority a zámery a dohodli sa na tom, 
aké smerovanie v meste Modra chceme, aké 
miesto máme mať v našom regióne a tomu 
prispôsobili výdavky obsiahnuté v schvále-
nom rozpočte. Tatiana MACHÁČOVÁ,

hlavná ekonómka mesta Modry

davky na Základnú školu sú 726 700,- €, bežné 
výdavky na školský klub detí sú 107 200,- €. 
originálne kompetencie mesta na školský klub 
detí sú 94 200,- €.
• rozpočet rozpočtovej organizácie Základ-
nej umeleckej školy na rok 2019 to príjmy 
404 700,- € a výdavky 404 700,- €. originálne 
kompetencie mesta sú 357 700 €.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• príspevok pre príspevkovú organizáciu Kul-

túrne centrum Modra na rok 2019 vo výške 
281 900,- €, z toho príspevok na bežné výdav-
ky organizácie 192 900,- € a príspevok na kul-
túrne akcie 89 000 €,
• príspevok pre príspevkovú organizáciu 
Mestské centrum sociálnych služieb na rok 
2019 vo výške 390 000,- €.
• návrh programového rozpočtu mesta Mod-
ry na rok 2019 a to nasledovne: bežné príjmy 
7 946 230 €, kapitálové príjmy 1 263 790 €, 

finančné operácie - príjmové 324 425 €. Bež-
né výdavky 7 719 250 €, kapitálové výdavky 1 
697 195 €, finančné operácie - výdavkové 118 
000 €. Bežný rozpočet 226 980 €, kapitálový 
rozpočet 433 405 €, finančné operácie 206 425, 
prebytok/schodok 0 €.
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry zobralo 
na vedomie návrh viacročného rozpočtu mesta 
Modry na roky 2020 a 2021.

(red)
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Nezabudnite na daňovú povinnosť
Sme na začiatku nového roku. Všetci, ktorí niečo nadobudli, predali, zdedili v minu-
lom roku 2018 sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností v termí-
ne do 31. 1. 2019. Nezabúdajme podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku §18 na vznik a zánik daňovej povinnosti.

ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. 
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzni-
ká daňová povinnosť týmto dňom. V prípa-
de nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 
v priebehu roka daňová povinnosť vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, 
v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnu-
teľnosti alebo prvým dňom mesiaca po dni 
schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlast-
níckych práv vydražením daňová povinnosť 
zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom 
zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnu-
teľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dede-
ním v priebehu roka daňová povinnosť dedi-

čovi vzniká dňom mesiaca nasledujúceho po 
dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnu-
teľnosti na základe právoplatného osvedčenia 
o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 
6/2012 o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady platné k 1. 1. 2019 - IV Oddiel § 12 
oslobodenie od dane a zníženie dane, odsek 
1 bod 5 správca dane ustanovuje zníženie da-
ne o 50 % zo stavieb na bývanie a bytov vo 
vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravot-
ným postihnutím - preukaz ZŤP, ako aj pre-
važne alebo úplne bezvládnych občanov, kto-
ré slúžia na ich trvalý pobyt. (ef)

Strecha na KD opravená
Plocha pultovej strechy kultúrneho domu 
(celkovo 600 m2) je kompletne vymenená 
a to aj s odkvapovými žľabmi. Zatekanie 
do malej sály už nehrozí. na opravu získa-
lo mesto Modra 13 500 eur z účelovej do-
tácie od Ministerstva 
financií SR. tento 
mestský priestor je 
mimoriadne vyťa-
žený na organizá-
ciu podujatí a voľ-
nočasových aktivít 
miestnymi školami, 
občianskymi združe-
niami aj jednotlivca-
mi, preto sú inve
stície do opráv a udr-
žiavania nevyhnutné.
 (zt)

Upozornenie!
Mesto Modra ako príslušný správny orgán 
štátnej správy v oblasti ochrany ovzdu-
šia upozorňuje právnické osoby a fyzic-
ké osoby oprávnené na podnikanie, ktoré 
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia na zákonnú povinnosť podať 
oznámenie údajov potrebných na výpo-
čet poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
na rok 2019 a to do 15. februára 2019. Za 
každý MZZo je potrebné uviesť spotre-

bu palív a surovín, z ktorých znečisťujú-
ce látky vznikajú ako aj ďalšie potrebné 
informácie. tlačivo na podanie oznáme-
nia je uverejnené na internetovej stránke 
mesta www.modra.sk v rubrike „aktuál-
ne“ a „ako vybaviť“ alebo je možné si ho 
vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu 
na Štúrovej ulici 59. akékoľvek bližšie 
informácie vám budú poskytnuté na re-
feráte životného prostredia MsÚ Modra 
tel.: 033/6908 304 u Ing. Kristíny Čecho-
vej alebo e-mailom: kristina.cechova@
msumodra.sk. (red)

Štatistika 
obyvateľstva

Eva HORVÁTOVÁ, 
evidencia obyvateľstva

Počet obyvateľov k 31. 12. 2018:
Muži 4482
Ženy 4786
Spolu 9268

Veková štruktúra obyvateľstva
k 31. 12. 2018:

Deti do 3 rokov 307
Deti 3 - 6 rokov 286
Deti 6 - 15 rokov 838
Mládež 15 - 18 rokov 224
Dospelí 18 - 60 rokov 5324
Dospelí nad 60 rokov 2289

Pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia
za rok 2018:

Počet narodených detí 98
Počet prisťahovaných obyvateľov 232
Počet zomrelých 94
Počet odsťahovaných obyvateľov 172

Riadková inzercia I.
 z Pomôžem vám upratať vašu domác-

nosť. Kontakt: 0908 766 899
 z Modra masáže - klasická masáž, reflex-

ná masáž chodidiel, bankovanie, dornova 
metóda. Kontakt: 0949 176 090

 z Predám novovybudovanú 10 - ročnú vi-
nicu odroda rizling vlašský o výmere 1430 
m2 v lokalite Firigel. cena dohodou.

Tel.: 0902 118 260.
 z Hľadáme samostatného stolára ná-

bytkára do trvalého pracovného pomeru 
v Modre. Bližšie informácie

na tel.: 0908 725 096
 z Fyzioterapeutka poskytne cvičenie 

v domácom prostredí (imobilní pacienti, 
bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, 
cvičenie podľa Vojtu, reflexná masáž chrb-
ta a pod.). Tel.: 0918 250 910

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

 z Hotel Pod Lipou resort **** v Modre - 
Harmónii prijme do tPP zodpovednú pra-
covnú silu na pozíciu chyžná, na 12 h smeny 
(dlhý /krátky týždeň). Čaká vás: práca v atrak-
tívnom prostredí 4* hotelového rezortu, za-
mestnanecká strava, možnosť jednorazového 
a krátkodobého ubytovania v hoteli, zľavy na 
využívanie bazéna a športovísk pre vás a ro-
dinných príslušníkov a mnoho ďalších bene-
fitov. Mzda 600€/ + 100€ variabilná zložka. 
Nástup: 1. 2. 2019.

Kontakt: hk@hotelpodlipou.sk, 
Tel.: 0918135771, p. Gašparová
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Pietna spomienka na bratov 
Štúrovcov a Samuela Zocha
V januári si Modra pripomína niekoľko významných výročí. 
Patrí medzi ne aj pripomienka úmrtia Ľudovíta Štúra, jeho bra-
ta Karola Štúra a Samuela Zocha. V nedeľu 13. januára sa v slo-
venskom evanjelickom kostole v Modre uskutočnili spomienkové 
služby Božie venované spomienke na tieto tri dôležité osobnosti 
cirkevného, spoločenského a politického života Modry. 

S príhovormi vystúpili 
riaditeľ Úradu BSK Ma-
rián Viskupič a Ján Ju-
ran z cirkevného odboru 
Ministerstva kultúry SR, 
zároveň poslanec MsZ 
Modra za účasti zástupcu 
primátora mesta Mariá-
na Gavorníka, poslancov 
zastupiteľstva, riaditeľky 
SnM-Múzea Ľ. Štúra Vie-
ry Jančovičovej, zástup-
cov škôl, združení a širo-
kej verejnosti.
Ján Juran: „Z hľadiska 
histórie je Modra mestom, 
ktoré patrí do centra ná-
rodného a kultúrneho ži-

vota Slovenska. Dosvedčujú to 
aj desiatky sôch, pamätníkov 
a pamätných tabúľ. Napokon 
aj modranský cintorín je jed-
ným z najvýznamnejších ná-
rodných cintorínov Slovenska. 
Smelo môžeme bez zveličenia 

spolu s Jánom Kollárom pove-
dať: Stúj noho, posvátna místa 
jsou, kamkoli kráčíš... Ľudovít, 
jeho brat Karol Štúr a aj Sa-
muel Zoch zomreli v januári. 
Svojim dielom a činmi sa ne-
zmazateľne zapísali do histórie 
slovenského národa, evanjelic-
kej cirkvi a nášho mesta. V me-
ne budúcnosti ďalších generá-
cií, zostaňme verní ich odkazu. 
Vážme si to, čo sme od nich 

prevzali, aby sme to odo-
vzdali neporušené našim 
potomkom”.
Spomienkové stretnutie 
pokračovalo kladením 
vencov k hrobom bratov 
Štúrovcov a Samuela 
Zocha na modranskom 
cintoríne, kde sa prí-
tomným prihovorili bis-
kup Západného dištriktu 
ECAV na Slovensku Ján 
Hroboň a modranský fa-
rár Ján Oslík. Spomien-
ku ukončil cirkevný 
zbor EcaV piesňou Kto 
za pravdu horí.

Jana KUCHTOVÁ

Ocenenie za príkladnú obnovu
Kostol Sv. Jána Krstiteľa v Modre je najstaršou sakrálnou pa-
miatkou v meste a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. 
Vďaka neúnavnej dobrovoľníckej práci Kataríny Machatovej 
a Združenia na obnovu cirkevných pamiatok v Modre v spolu-
práci s miestnou Rímsko-katolíckou farnosťou s dekanom Joze-
fom Mišíkom sa za uplynulých osem rokov chátrajúci kostol pre-
menil na pamiatku, o ktorej sa hovorí i mimo hraníc nášho mesta. 
Vďaka časovo a finančne náročnej rekonštrukcii boli pri odbor-
ných výskumoch objavené mnohé zaujímavosti, ktoré dotvorili 
obraz histórie tohto kostola. Dnes kostol plnohodnotne plní svoje 
poslanie v podobe slúžených svätých omší pre veriacich. 

dňa 14. decembra uplynulého 
roka prevzala pani Machatová 
v mene združenia a všetkých, 
ktorí sa o osemročnú obnovu 
pričinili, významné ocenenie za 
príkladnú obnovu a vďaka oby-
vateľom, ktorí za obnovenú pa-
miatku hlasovali v internetovom 
hlasovaní, aj cenu verejnosti 
v Academia Intropolitana Nova 
vo Svätom Jure. A ako vníma 
uplynulé roky práce na obnove 
Katka Machatová? 
„Som nesmierne šťastná a vďač-
ná každému, kto nám pomáhal 
a neustále pomáha. Menovať 

konkrétne už nebudem, preto-
že tých dobrovoľníkov, skautov, 
občanov, inštitúcií, súkromných 
podnikateľov, našich farníkov, 
rodinných priateľov a ďalších 
bolo toľko, že by nám nestačili 
tieto riadky. Moja prvotná myš-
lienka ako som pri pravidelných 
návštevách hrobov svojej rodiny 
vnímala chátrajúci kostolík bo-
lo zbožné prianie, aby  ožil a te-
šil ľudí nielen na oko, ale aby 
plnohodnotne plnil svoj účel, 
sa splnila. Verila som, že sa to 
podarí a aj som rátala s tým, 
že to nebude také jednoduché 

a rýchle. Hľadali 
sme a vždy aj našli 
zdroje financovania 
a to najmä vďaka 
pochopeniu našich 
významných part-
nerov, ku ktorým sa 
postupne pridáva-
li mnohí nadšenci, 
ktorí mnohorako 
pomohli. Ocenenie 
za príkladnú obnovu 
vnímam ako odme-
nu za naše spoločné zmysluplné 
úsilie. Okrem toho ma nesmierne 
teší a vážim si aj osobné požeh-
nanie od pápeža Františka, kto-
ré mi odovzdal modranský ro-
dák, pán farár Ľudko Pokojný“. 
ako ďalej pani Machatová 
uviedla, v dohľadnej dobe by 
združenie rado dalo kompletne 
zreštaurovať lavice v kostole a 
čerešničkou na torte bude zhá-
ňanie nemalých financií na nový 
organ, nakoľko pôvodný nebol 
zachovaný a v kostole sa nena-
šiel. okrem toho, združenie re-

alizuje rekonštrukciu kamenné-
ho barokového súsošia Golgoty, 
ktoré sa nachádza pred vstupom 
do cintorína. Od leta 2017 pre-
bieha postupná obnova pamiat-
ky, ktorú urýchlila  počas letnej 
víchrice pádom konárov lipy 
havária,  zrútenie centrálnej so-
chy Krista na kríži. Pani Katke 
ani ostatným nadšencom ani na-
ďalej nechýba potrebné nadše-
nie pre dobrú vec a preto sa už 
čoskoro znova pozrieme, čo no-
vé sa im podarilo.
 Jana KUCHTOVÁ
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Názor

Problémy na námestí
Vážení občania, chceme vás informovať, že v našom meste pre-
bieha „Petícia za bezplatné parkovanie prvú hodinu na námestí 
v Modre”. K zorganizovaniu petície nás viedla veľká nespokoj-
nosť medzi obyvateľmi a návštevníkmi mesta Modry s parko-
vacou politikou a opatreniami, ktoré prijalo minulé mestské za-
stupiteľstvo v roku 2017. Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2017 
(ďalej len Nariadenie) sa nezaoberá parkovaním komplexne v ce-
lom meste, vytvorením ďalších dostatočných parkovacích miest, 
vytvorením parkovacích zón, ale rieši parkovanie iba čiastočne, 
bez zohľadnenia potrieb občanov a návštevníkov mesta Modry 
a zvlášť občanov bývajúcich alebo podnikajúcich na námestí. Za-
viedlo len spoplatnené parkovanie v denných hodinách.

Prioritným cieľom vedenia mesta 
bolo (podľa ich vyjadrenia), aby 
vylúčili dlhodobo parkujúce autá 
z námestia a tým uľahčili obča-
nom a návštevníkom mesta mož-
nosť krátkodobého parkovania 
pre vybavenie si každodenných 
záležitostí na námestí. S tým, 
myslíme si, sa dá súhlasiť. ne-
šťastné nariadenie sa však úplne 
minulo cieľa a spôsobilo len to, 
že: počet áut na námestí sa nezní-
žil, nevytvorili sa nové záchytné 
parkovacie miesta, práve naopak, 
ešte ich vedenie mesta znižuje, 
keď verejné parkovisko v cen-
tre mesta pri nemocnici vyčleni-

lo z jednej tretiny pre parkovanie 
autobusov, naďalej nie je možné 
bezproblémové, krátkodobé par-
kovanie, ale len šikana zo stra-
ny mestskej polície. občan musí 
platiť za každé krátkodobé zasta-
venie, občania bývajúci na ná-
mestí musia platiť ročné poplatky 
za rezidenčné karty, poškodzuje 
podnikateľov na námestí (nižšie 
tržby). námestie prestáva byť 
atraktívne pre podnikateľské čin-
nosti a mesto sa tým vyľudňu-
je. Z dlhodobého hľadiska dôjde 
k chátraniu nehnuteľností. daňo-
vého poplatníka toto nariadenie 
v začiatku spoplatnenia parkova-

nia stálo 20 000.-€, ako finanč-
ná výpomoc mesta pre materskú 
spoločnosť teplo Modra.
Petíciou žiadame prehodnotiť 
nariadenie minimálne v tej časti, 
že prvá hodina parkovania bude 
bezplatná, aby si občania a náv-
števníci Modry mohli svoje zá-
ležitosti vybaviť v uvedený čas 
bez hrozby sankcie. Sme za vy-
lúčenie dlhodobo parkujúcich na 
námestí tým spôsobom, že dru-
há a ďalšia hodina za parkovanie 
nech je spoplatnená výrazne vyš-
šie ako doteraz.
Pri prehodnocovaní Nariadenia 
zároveň žiadame zrušiť poplatky 
za rezidenčné karty, hoci to nie 
je v petícii. Ľudia žijúci a pod-
nikajúci na námestí majú navy-
še ďalšie mimoriadné platby ako 
je zvýšená daň z nehnuteľnosti, 
zvýšené platby za opravy a re-
konštrukcie budov, ktoré musia 
byť v súlade s požiadavkami pa-
miatkového úradu a k tomu mi-
moriadné platby za parkovanie 
áut pred vlastným domom. Roz-
hodnutia mestského zastupiteľ-
stva by mali slúžiť v prospech 
všetkých občanov Modry a ne-
mali by diskriminovať a poško-
dzovať ich určitú časť.
občan nesmie byť trestaný za 

to, že býva a podniká na námes-
tí. Pri stretnutiach s primátorom 
Mgr. Petrakovičom a jeho zá-
stupcom Ing. Gavorníkom sme 
osobne apelovali, aby neprijímali 
rozhodnutia, ktoré budú sťažovať 
život vlastným obyvateľom. na-
še prosby a žiadosti boli ignoro-
vané, preto po roku “skúšobnej 
prevádzky” sme pristúpili k pe-
tičnej akcii. chceme osloviť ve-
rejnosť, aby jasne, vo veľkom 
počte tlmočila novovzniknutému 
mestskému zastupiteľstvu výraz-
nú nespokojnosť s daným stavom 
a zároveň určila ako si predstavu-
je minimálne riešenie. Veríme, že 
poslanci vypočujú svojich voli-
čov a príjmu urýchlené opatrenia 
v zmysle petície.
Petíciu s petičnými hárkami mô-
žete vidieť a podpísať na nasle-
dovných miestach:
• potraviny Hata, námestie 
Modra
• farby, laky u Šimka, námestie 
Modra
• cukráreň u Fekiho, námestie 
Modra
• potraviny cBa - ul. Komen-
ského, ul. Kalinčiakova, Krá-
ľová.

Ing. Ján HATALČÍK, 
Jaromír ŠIMKO 

Odpoveď na článok Problémy na námestí
Právo vyjadriť svoj názor, ako aj organizovať petíciu plne reš-
pektujeme a tak ako tomu bolo v minulosti, aj teraz sme otvo-
rení komunikácii o systéme plateného parkovania v centre náš-
ho mesta. Dovoľujeme si v reakcii na článok - Problémy na 
námestí uviesť vysvetľujúce argumenty k jednotlivým prob-
lémom a následne naše skúsenosti s prevádzkou parkovania.

Spomínané VZn č.3/2017 o pla-
tenom parkovaní rieši primár-
ne problém parkovania v centre 
mesta a výhľadovo na parkovis-
ku na Piesku. Nie je a ani nebo-
lo „parkovacou politikou“ celého 
mesta, ale nástrojom na riešenie 
neúnosnej situácie s parkovaním 
na námestí. Spusteniu platenia 
za parkovanie v centre predchá-
dzala komplexná rekonštrukcia 
parkoviska na „starom trhu,“ čím 
sa zlepšila organizácia dopravy 
medzi Moyzesovou ulicou a ná-
mestím a spolu s úpravou parko-
viska pri „hoteli“ sa zlepšili pod-
mienky na bezplatné parkovanie 

v okolí centra. Je možné súhlasiť 
s absenciou celkového komplex-
ného riešenia parkovania v meste 
a tento problém budeme musieť 
riešiť ďalšími opatreniami. Práve 
tie postupné - čiastkové sme za-
čali, a aj budeme riešiť pri jednot-
livých rekonštrukciách ulíc, ako 
tomu bolo napríklad pri Hviezdo-
slavovej ulici alebo pri vnútrob-
loku Komenského, kde vznik-
lo spolu vyše 20 nových státí. 
Mesto sa zaoberá problematikou 
parkovania, zohľadňuje pritom 
potreby obyvateľov Modry. 
Pokiaľ ide o samotné námestie, 
vyše ročná prevádzka systému 

plateného parkovania sa ukázala 
ako úspešná. tvrdenie, že „daňo-
vých poplatníkov stálo toto naria-
denie 20 000 eur ako finančná vý-
pomoc mestskej spoločnosti teplo 
Modra,“ nie je vecne správne. Tá-
to pôžička (na základe Zmluvy 
z 1. 8. 2017 ) bola do roka splatená 
mestu naspäť z príjmov z parkov-
ného. Nepotvrdili sa obavy o vy-
ľudnení námestia, krachu prevá-
dzok či nevyužívaní parkovania. 
naopak parkoviská sa využívajú 
naplno, dlhodobé státie a zabera-
nie parkovacích miest sa elimino-
valo a zákazníci prevádzok majú 
lepší prístup k službám. tak ako 
poznáme negatívne reakcie, má-
me aj veľa pozitívnych reakcií 
od občanov. Zväčša pri takomto 
probléme asi nie je možné vyho-
vieť všetkým. ak použijeme slov-
ník autorov článku, dovolíme si 
tvrdiť, že tu bola práve „diskrimi-

novaná väčšina menšinou dlhodo-
bo parkujúcich,“ ktorá si spravila 
z námestia odstavné parkovisko. 
Ročné príjmy z parkovného pred-
stavujú približne 35 000 eur, ktoré 
chceme použiť na rekonštrukciu 
chodníkov, ciest a budovanie no-
vých parkovacích státí. Rezidenti 
a vlastníci budov na námestí mô-
žu dnes s parkovacou kartou ove-
ľa pohodlnejšie využívať verejný 
priestor na parkovanie pred vlast-
ným domom, kde v minulosti len 
ťažko zaparkovali. túto kartu 
využilo celkovo 27 obyvateľov 
námestia a podnikateľov. Mesto 
Modra je otvorené diskusii o par-
kovaní, podrobnejšie sa tejto prob-
lematike budeme venovať v ďal-
ších vydaniach Zvestí po doručení 
petície občanov.

Jakub LIŠKA,
konateľ spoločnosti Teplo 

Modra, s.r.o.
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List redakcii

Novoročný príbeh alebo keď sa spoja dobrí ľudia
„Hneď v druhý, upršaný a ve-
terný januárový deň v no-
vom roku, pri obchôdzke cez 
mesto pri ceste v Širokom na-
šli chlapci z Mestskej polície 
mňa. dvanásťročnú fenku Ro-
xinu... Bola som veľmi uzime-
ná, uplakaná a vystresovaná 
z tých silvestrovských delobu-
chov. chcela som utiecť pred 
tými všetkými zvukmi z osláv 
nového roku a nechtiac som za-
blúdila. Pre moje uši a hlavu sú 

takéto zvuky strašidelné. V ne-
známom prostredí, z ktorého 
som viac nevedela nájsť cestu 
domov, som strávila skoro dva 
dni. Vyhrabala som si trošku 
zeme, ľahla si do jamy a čaka-
la som už len na smrť. a zrazu 
ste prišli vy! Moji záchranco-
via, páni policajti. Vzali ste ma 
do teplého auta a postarali ste 
sa o mňa. Veľmi vám ďakujem, 
že som vám nebola ľahostajná! 
Vaša Roxina.“

Srdečne ďakujem Mestskej po-
lícii v Modre za ich láskavý čin 
a prístup pri záchrane fenky Ro-
xinky. Veľká vďaka patrí aj re-
dakcii Modranských zvestí za 
uverejnenie oznamu o náleze 
psíka na internete v sociálnej 
sieti Facebook. Vďaka tomu-
to sa pani majiteľka urýchlene 
dozvedela o svojom milovanom 
psíkovi, o ktorého sa takmer 
dva dni veľmi bála a nevedela 
ako a čo robiť. Ešte raz Vám, aj 

v jej mene, patrí všetkým zain-
teresovaným veľká vďaka. o to 
viac, že Roxina bola v katastro-
fálnom psychickom stave a po-
hľad na svoju paničku jej naozaj 
pomohol a doslova ožila.
Som rada, že sú ešte medzi nami 
takí ľudia ako ste vy menova-
ní, a že tento príbeh mal vďaka 
Vám šťastný koniec. Ďakujem, 
že máte srdce a ste ohľaduplní 
a láskaví k živým tvorom. 

Ľubica KRASTENICSOVÁ 

K zabehnutej fenke Roxine a mnohým ďalším...
Po prečítaní úprimných slov pa-
ni Ľubky Krastenicsovej sme si 
znova po pár týždňoch pripome-
nuli príbeh vystrašeného psíka 
ležiaceho v strese vyhrabanej ja-
me a čakajúceho na svoju smrť. 
Príbeh mal šťastný koniec, čo-
mu sa tak ako my v redakcii MZ, 
tak aj kolegovia z Mestskej po-
lície Modra úprimne tešíme. Tu 
na okraj by sme radi spomenuli 
niekoľko súvislostí. aj v meste 
Modra sa z času na čas objaví 
na ulici psík bez majiteľa. taký 
býva zvyčajne zabehnutý, stra-
tený alebo aj vyhodený. Mest-
ská polícia je prvým a hlavným 
kontaktom, kde sa občania v prí-
pade nálezu alebo straty psí-
ka obrátia. Hliadka MsP zviera 
prevezme z ulice, odfotografuje 
a spolu so základnými údajmi: 
pohlavie, čipovanie, registrácia, 
lokalita nálezu oslovia nás, re-
dakciu Modranských zvestí. Na 
známej sociálnej sieti Facebook 
spravujeme redakčný profil, 
na ktorom sme pred pár rokmi 

rozbehli spoluprácu s mestskou 
políciou práve ohľadne nále-
zov a strát zvierat. Zverejňuje-
me každého chlpáča, ktorý bol 
nájdený v katastri Modry a čo 
najrýchlejšie sa snažíme za po-
moci ostatných užívateľov siete 
FB hľadať majiteľov. Úspešnosť 
tejto spolupráce môžeme určiť 
číslom 98%! Vďaka možnos-
ti zdieľania danej informácie sa 
status dostane možno práve tam, 
kde psíka spoznajú alebo vedia 
ho priradiť k majiteľovi, ak nie 
je zviera čipované alebo regis-
trované. Mestská polícia rieši 
každý takýto prípad zodpovedne 
a aj nad rámec svojich možností. 
o nájdeného psíka je na čas, po-
kiaľ sa nenájde majiteľ, riadne 
postarané, je ubytovaný, napoje-
ný a nakŕmený. ceníme si túto 
vzájomnú spoluprácu a spokoj-
né slová vďaky od majiteľov na-
povedajú, že sme zvolili správnu 
cestu, ako pomôcť v problemati-
ke zabehnutých zvierat v Modre. 
náčelník MsP Modra Stanislav 

Straka: „Som skutočne rád, že 
nám Modranské zvesti umož-
nili takúto spoluprácu. Už v jej 
začiatku som dúfal, že budeme 
úspešní a spolu urobíme radosť 
majiteľov zabehnutých alebo 
stratených psíkov, ale najmä po-
môžeme zvieratám čo najrých-
lejšie dostať sa domov a prežívať 
čo najmenej stresu. Pravdupove-
diac, z úspešnosti tohto „pro-
jektu“ som pozitívne prekvape-
ný, nevedeli sme predpokladať, 
ako rýchlo budú ľudia ochotní 
a schopní na danú aktuálnu vý-
zvu reagovať. A všetko prebieha 
nad očakávania. Naši občania, 
užívatelia siete Facebook, ale aj 
mnohí neznámi ľudia profil MZ 
pravidelne sledujú a vždy keď 
máme u nás najdúcha, reagujú 
zdieľaním aktuálnej informácie, 
telefonátmi s informáciami, kto-
ré nám napomôžu čo najrých-
lejšie majiteľa vypátrať a zviera 
dostať domov. Za takmer 5 rokov 
tejto spolupráce sme mali výzvy 
prevažne o psíkoch, ale našli sa 

aj oznamy o stratených a nájde-
ných mačkách, vtáctve, morča-
tách a iných. Takáto vzájomná 
spolupráca všetkých, nevyní-
majúc všímavých obyvateľov, je 
neoceniteľná a vždy nás posúva 
v našej práci vpred“.
Staňte sa fanúšikom FB strán-
ky: Modranské Zvesti - oficiálny 
FB profil a pomôžte nám aj vy 
zdieľať výzvy pri strate a nále-
ze zvierat v Modre. Kontakt na 
hliadku Mestskej polície Modra: 
0911 436 752 alebo skrátené č. 
159. Ďakujeme!

Jana KUCHTOVÁ
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Uzávierky MZ 
v roku 2019

16. január, 13. február, 13. marec, 
10. apríl, 15. máj, 12. jún, 24. júl, 
14. august, 11. september, 9. ok-
tóber, 13. november, 4. december. 
Materiály prijímame vždy max. 
do uzávierky, do 12.00 h. (r)
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December v ZŠ Vajanského
Mikuláš

Vo štvrtok 6. decembra bola mi-
kulášska atmosféra aj v našej zá-
kladnej škole. Panovala tu veselá 
nálada. Hneď ráno nás navští-
vil Mikuláš, dvaja anjeli a dvaja 
čerti, ktorí deti dobre vystrašili. 
Žiaci prekypovali nedočkavos-
ťou, aby mohli sv. Mikulášo-
vi predviesť, čo všetko dokážu. 
Sv. Mikuláš im za to nadelil ve-
ľa sladkostí a ovocia. celý deň sa 
niesol v znamení Mikuláša - deti 
vyfarbovali rôzne omaľovánky, 
zdobili medovníčky, všetci mali 
možnosť ukázať sa v programe. 
na záver si deti spolu zasúťaži-
li v rôznych disciplínach plných 
smiechu a radosti. 

Ypsilon - slovina 
je hra

V tomto školskom roku sa už po 
druhý raz žiaci ZŠ Vajanského 

v Modre zúčastnili zaujímavej ja-
zykovej a literárnej súťaže s ná-
zvom Ypsilon-slovina je hra. Vy-
braní žiaci 2.stupňa si tak mohli 
preveriť svoje vedomosti zo slo-
venského jazyka a literatúry, po-
trápiť mozgové bunky a získať 
nové vedomosti zo svojho rod-
ného jazyka. Súťaž sa konala 12. 
decembra 2018, výsledky budú 
známe a zverejnené 21. 1. 2019 

na webovej stránke usporiada-
teľa: http://www.ypsilonsutaz.
sk/. Každý účastník získa pekný 
diplom a má možnosť zabojovať 
svojím výborným výsledkom aj 
o mnohé zaujímavé vecné ceny. 

Šaliansky Maťko
ako už tradične, aj v tomto roku 
mesiac december patril Šalian-
skemu Maťkovi. V poslednom 

decembrovom týždni pred Via-
nocami sa v našej ZŠ Vajanské-
ho v Modre uskutočnilo školské 
kolo súťaže Šaliansky Maťko- 
umelecký prednes povesti. Súťa-
žilo sa v troch kategóriách podľa 
veku žiakov. Všetky deti podali 
pekný výkon, ale, ako to už cho-
dí, na prvých miestach sa mohli 
umiestniť iba tí najlepší. 

Výsledky:
1. kategória: 1. miesto- Igor 
Čukan 3.B, 2. kategória: 1. 
miesto-Samuel Rusnák 5.B, 3. 
kategória: 1. miesto-Barbora Mi-
halkovičová 6.B
Víťazom srdečne blahoželáme 
a držíme im palce v okresnom 
kole, ktoré sa uskutoční 18.1. 
v cVČ v Pezinku. Všetkým de-
ťom ďakujeme za účasť a praje-
me veľa úspechov v ďalších sú-
ťažiach. 

Stanislava BENKOVSKÁ, 
Beáta RAMPÁKOVÁ  
a Jana OCHABOVÁ

Projekt Sto rokov modernej štátnosti 
Séria workshopov v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej 
V mesiacoch september až december 2018 sa konala v Strednej 
odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre séria workshopov 
na tému Význam modernej štátnosti v kontexte dnešnej Európ-
skej únie. Projekt zastrešoval Stredoeurópsky manažérsky a roz-
vojový inštitút. Zapojili sa do neho študenti 1. - 3. ročníka a pe-
dagógovia vyučujúci občiansku náuku, dejepis a slovenský jazyk.

cieľom projektu bolo priblíženie 
historických, politických, kultúr-
nych, spoločenských a ekono-
mických podmienok vzniku 1. 
Česko-slovenskej republiky a vy-
zdvihnutie jeho významu pre našu 
súčasnosť. na prednášky a disku-
sie nadväzovali študentské práce, 
ktoré sa venovali rôznym témam. 
Napríklad Prierez dejinami spo-
ločného štátu Čechov a Slovákov, 
Vývoj spoločnej meny, osobnos-
ti, ktoré sa zaslúžili o vytvorenie 
spoločného štátu Čechov a Slo-
vákov, Pittsburská dohoda, Mar-
tinská deklarácia, washingtonská 
deklarácia, ale aj témy každoden-
ného života ako Móda - premeny 
počas česko-slovenského spoluži-
tia, autá - československé ikony 
na kolesách za posledných 100 
rokov, Jedlo - víno - pivo - legen-
dárne česko-slovenské značky. 

a keďže naša “modranská Vinár-
ka” datuje svoj vznik pred viac 
ako 130 rokmi, niektorí žiaci sa 
venovali aj téme Naša škola - pre-
meny počas 100 rokov. Pri téme 
Martinská deklarácia sa študenti 
oboznámili aj s faktom, že základ-
né články Martinskej deklarácie 
boli skoncipované práve v Modre, 
na evanjelickej fare, kde v tom-
to období pôsobil Samuel Zoch, 
významná osobnosť našich dejín 
a autor textu Martinskej deklará-
cie. 
Prednášky, diskusie a študent-
ské práce boli doplnené aj o ďal-
šie aktivity. V septembri 2018 sa 
študenti a pedagógovia pod vede-
ním pani Bútorovej zo školského 
internátu zapojili do alegorické-
ho prvorepublikového sprievodu 
a takto sa na malú chvíľku pre-
zlečení v kostýmoch vžili do role 

pedagogického zboru a študentov 
spomínaného obdobia. V novem-
bri 2018 sa žiaci prvých ročníkov 
zúčastnili vlastivednej exkurzie. 
navštívili mohylu M. R. Štefáni-
ka v Ivánke pri Dunaji, následne 
mali možnosť vidieť Štefánikovu 
sochu v Bratislave na nábreží du-
naja i bronzového leva so znakom 
Slovenska na hrudi. Pri budove 
Prírodovedného múzea sa zasta-
vili pri pamätnej tabuli venovanej 

výročiu založenia Českosloven-
ska a soche T. G. Masaryka. Po-
tom sa premiestnili na hrad Devín 
- symbol slovanstva a pri sútoku 
Moravy a Dunaja spoznali pamät-
níky venované roku 1989 - Bránu 
slobody, aby si pripomenuli aj me-
nej vzdialené míľniky dejín spo-
ločného štátu Čechov a Slovákov.
Sme vďační za možnosť zapojiť 
sa do zaujímavého projektu a tiež 
za aktivity, ktoré ho sprevádzali.

Ľudmila NEMČEKOVÁ, 
koordinátorka projektu 

na Strednej odbornej škole 
vinársko-ovocinárskej v Modre
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Správy od našich gymnazistov

Chemické laboratórium 
na gymnáziu

V auguste 2018 sa začala prvá 
etapa realizácie chemického 
laboratória. Počas nej sa robili 
nové rozvody plynu, elektriny, 
vody a odpadu, menili sa nové 
obklady a dlažba. Po ukončení 
prác začala druhá etapa - kom-
pletné vybavenie laboratória. 
Práce v laboratóriu boli ukon-
čené v novembri 2018. celko-
vá suma realizácie chemického 
laboratória je 21 127,24 €. Prvá 
hodina v laboratóriu bola zrea-
lizovaná dňa 5. 12. 2018. Vyu-
čovanie v modernom laborató-
riu obohatí hodiny chémie a tiež 
bude možná dôkladná príprava 
žiakov na chemickú olympiá-
du a iné súťaže v chémii. Re-
alizáciu projektu chemického 
laboratória nám umožnil náš 
zriaďovateľ, Bratislavský sa-
mosprávny kraj, ktorý celú re-
alizáciu financoval.

Záchranári 
na gymnáziu

Začiatkom novembra 2018 za-
parkovala pred našou školou zá-
chranárska sanitka a v nej traja 
lekári z bratislavskej záchranky: 
Mudr. dudeková, ktorá predná-
ša na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite a pracuje ako záchra-
nár a dvaja mladí medici, ktorí 
tiež pracujú ako záchranári. na-
šťastie neprišli zasahovať a po-
skytovať prvú pomoc, ale prišli 
nám porozprávať o svojej nároč-
nej práci a demonštrovať posky-
tovanie prvej pomoci v rôznych 
situáciách. Priniesli si tvrdú do-
sku, mäkký matrac, pavúka - pá-
sy na zafixovanie raneného, zá-
chranársky vozík, fixačné goliere 
a figuríny. dozvedeli sme sa, že 
na Slovensku máme 273 ambu-
lancií ZZS, ale ani jedna z nich 
nie je v našom meste. Dostali 
sme informácie, kedy a ako zavo-
lať záchranku. Častokrát volajú 

ľudia zbytočne, lebo zle vyhod-
notia situáciu a práve vtedy ich 
môže naozaj niekto súrne potre-
bovať. Po teoretickej časti po-
skytovania prvej pomoci prišla 
praktická demonštrácia. Videli 
sme, ako treba postupovať, keď 
niekto odpadne, ako zafixovať 
raneného do pavúka, ako postu-
povať pri poranení chrbtice a fi-
xovať na mäkkom matraci, ako 
správne resuscitovať a poskytnúť 
prvú pomoc pri epileptickom zá-
chvate. Všetko demonštrovali na 
dobrovoľníkoch z radov študen-
tov. Nakoniec sme si mohli toto 
všetko vyskúšať aj sami.Zistili 
sme, že to v praxi nie je také jed-
noduché. upozornili nás na video 
na You tube - SEPRP / Sedlácka 
prvá pomoc), kde vtipným a za-
pamätateľným spôsobom vysvet-
ľuje základy poskytovania prvej 
pomoci v rôznych situáciách he-
rec Michal Kubovčík so svojím 
projektom Baštrng (odborne spo-
lupracoval s doc. Mudr. V. do-
biášom PhD.). Budeme radi, ak 

sa so záchranármi ešte stretneme. 
Veď opakované nacvičovanie si-
mulovaných situácií je dôležité 
pre prípadný reálny zákrok.

Deň otvorených dverí 
Gymnázia K. Štúra 

Pozývame budúcich stredo-
školákov a ich rodičov na deň 
otvorených dverí, ktorý sa bude 
konať v budove modranského 
Gymnázia K. Štúra a to 6. febru-
ára 2019 nasledovne: 
• 9.30h - uchádzači o štvorročné 
štúdium
• 13.00h - uchádzači o osemroč-
né štúdium
dozviete sa informácie o mož-
nostiach štúdia na našom gym-
náziu a informácie o podmien-
kach prijatia na štúdium. Využite 
možnosť osobnej komuniká-
cie s vedením školy, učiteľmi 
a žiakmi a možnosť spýtať sa 
na všetko, čo vás v súvislosti so 
štúdiom na našej škole zaujíma. 
Veríme, že získate cenné infor-
mácie, ktoré vám pomôžu pri 
výbere strednej školy.

Danica GRNÁČOVÁ, 
riaditeľka a žiaci Kvarty

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Novinky zo ZŠ Ľ. Štúra
Ani sme sa nenazdali a poma-
ly sa nám blíži záver I. polro-
ka školského roka 2018/19. už 
o niekoľko dní dostanú žiaci 
do rúk výsledky ich polročné-
ho snaženia. V priebehu uply-
nulých mesiacov naši žiaci 
nezaháľali a mnohí sa aktív-
ne zapájali do rôznych súťaží 
a projektov. Práca na sebe je 
častokrát neľahká, ale ak sa jej 
žiak zhostí s nadšením a sna-

hou, prináša ovocie v podobe 
úspechov. Väčšina súťaží sa 
skladá z viacerých stupňov od 
triedneho, školského, okresné-
ho, krajského až po celosloven-
ské kolo. Každá súťaž si vyža-
duje aj náležitú prípravu, ktorá 
trvá aj niekoľko týždňov. Žiaci 
sa zväčša pripravujú v popolud-
ňajších hodinách, vo svojom 
voľnom čase. teší nás každý je-
den úspech, ktorý pomôže zvi-

diteľniť našu školu a šikovnosť 
našich žiakov. 
Medzi najvýznamnejšie úspechy 
počas uplynulého polroka patria 
umiestnenia: v celoslovenskom 
kole - Klasici v komikse, Slo-
vensko, krajina v srdci Európy, 
Beh devínskou Kobylou, Ho-
vorme o jedle, vo vedeckej šou 
Sience Slam, v Sk lige florbalu 
a informatickej súťaži i Bobor. 
treba spomenúť aj medzinárod-
ný turnaj troch miest- Hustope-
če, odkiaľ si žiaci našej školy 
priniesli niekoľko pekných ví-

ťazstiev a umiestnení. V kraj-
ských kolách sme sa význam-
nejšie presadili v súťažiach ako 
cezpoľný beh a Festival vedy 
a techniky. Na okresnej úrovni 
sme si ceny odniesli z výtvarnej 
súťaže ochranárik, športových 
súťaží ako ping-pong, vybíjaná, 
florbal, streľba zo vzduchovky, 
cezpoľný beh, orientačný beh, 
futbal ale aj šach. umiestneným 
žiakom aj touto cestou srdečne 
blahoželáme a všetkým želáme 
veľa úspechov aj v druhom pol-
roku. Mária SETNICKÁ
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Kedy je vhodný čas stať sa prvákom?
Rada sa s vami podelím o svoj pohľad na vstup dieťaťa do školy, ktorý sa odvíja z mojej 
osobnej skúsenosti, ale určite sa na ňom podieľa aj fakt, že som dlhé roky pracovala ako 
odborníčka v pedagogicko-psychologickej poradni. Odkedy si pamätáme, deti chodili na 
Slovensku do školy ako šesťročné. Akoby bol tento vek hranicou, kedy si organizmus, te-
lo aj duša, prežívanie a nastavenie malého človeka povie: tak a teraz si na to pripravený/
pripravená. Je čas vstrebávať informácie a zručnosti, ktoré budú na seba nadväzovať. 
Je čas nastúpiť na vlak povinností, ktoré sa skončia až odchodom do dôchodku. 

a áno, nástup do prvého ročníka základnej 
školy je časom kedy bude dieťa oficiálne 
ohodnotené (vysvedčenie) a bude merateľ-
ná miera jeho úspešnosti. Kedy bude potre-
bovať vedomosti, ktoré získalo k tomu, aby 
sa dopracovalo k ďalším. na to, či je však 
dieťa naozaj pripravené zobrať túto zod-
povednosť zohráva faktor, ktorý sa nazýva 
školská zrelosť. Je to stupeň vývinu dieťa-
ťa, ktorý zabezpečí úspešne zvládať nároky 
školy. tento fakt nás pozýva vnímať nástup 
do školy inak ako sme zvyknutí. Veď ľudia 
nie sú stroje a detstvo nie je výrobný proces, 
ktorý trvá presne limitovaný čas. Ľudia sú 
jedinečné bytosti, ich organizmus má právo 
na svoje načasovanie prísť do bodu, že je na 
školu pripravený. tu je dôležité uvedomiť si, 
že nie dosť zrelý neznamená nič iné ako nie 
dosť zrelý. deti, ktoré po odklade nastupujú 
do školy sú na ňu pripravené, pravdepodobne 
majú pred šesťročnými náskok, no zaradia sa 
tak, že si ani neuvedomíte a máte z nich všet-
kých triedu. 
a ktoré sú napríklad oblasti, kde môže dieťa 
potrebovať ešte čas na zrenie a aké sú dôsled-
ky, ktoré môžu priskoré zaškolenie sprevá-
dzať? ak je dieťatko nie ešte dosť pohybovo 
zrelé, nebude voči ostatným deťom vedieť 
s nimi „držať krok“, či už pri bežných akti-
vitách ako je obliekanie, obúvanie, alebo pri 
výletoch či telesnej, čo prináša riziko, že sa 
nebude cítiť v kolektíve dobre. V neskorších 
ročníkoch sa môže cítiť nešikovné, vyčlene-
né, prípadne slabšie, zraniteľnejšie a naozaj 
takým aj môže byť. oveľa skôr sa však pre-
javí, či malo dosť zrelý aj grafomotorický 

prejav - či má zručnosť potrebnú k učeniu sa 
písať. ak nedrží správne ceruzku, tak sa len 
s ťažkosťami naučí písať dostatočne rých-
lo a čitateľne. V prvom ročníku však písať 
už bude, a nesprávny úchop ho bude príliš 
unavovať, čo ovplyvní sústredenie, s ktorým 
bude písmenká písať, skôr sa u neho dostaví 
únava, môžu prísť úplne zbytočné zlyhania. 
ak je dieťatko ešte nie dostatočne mentálne 
zrelé, tak napríklad jeho pozornosť nie je pri-
pravená na cyklus vyučovacích hodín. to, že 
nedokáže v triede obsedieť, alebo sa venovať 
dlhšie jednej aktivite a blúdi pozornosťou, 
môže spôsobiť, že bude od lavice odbiehať, 
vyrušovať ostatných spolužiakov aj učiteľa. 
ak aj ostane sedieť, ale „zasníva sa“, tak si 
nezapamätá, čo sa učia a bude mať problém 
na to nadväzovať. Rodičom hrozí, že budú 
musieť doma dobiehať to, čo dieťatko v ško-
le nestihne. V horšom prípade sa môže stať, 
že pri počte detí, ktoré triedy dnes mávajú, 
sa mu podarí akosi preplávať a medzery, kto-
ré získalo sa objavia v neskorších ročníkoch. 
Pokiaľ ešte potrebuje dozrieť zrakové vní-
manie dieťaťa tak nevidí drobné odlišnosti 
v obrázkoch. to čo bude už o rok pre neho 
samozrejmosťou, môže byť teraz problé-
mom napríklad pri čítaní, pretože rozdiel 
medzi písmenkom b a d je práve takouto od-
lišnosťou, ktorú ono teraz ešte nie je schopné 
obsiahnuť.
ak by vás zaujímalo, či je na prvú triedu pri-
pravený váš budúci prvák, tak sa môžete ob-
jednať v centre pedagogicko - psychologic-
kého poradenstva a prevencie, ktoré má od 
štátu povinnosť pretestovať všetky deti, kto-

rých rodičia majú o to záujem. ak vás odra-
dia dlhé čakacie lehoty, v Pezinku má sídlo 
aj občianske združenie, ktoré sa venuje špe-
ciálno-pedagogickej starostlivosti. testova-
nie školskej zrelosti však trvá okolo hodiny, 
vyžaduje presný postup. určite skúsené pa-
ni učiteľky vidia veľa, ale nazrieť do hĺbky 
úrovne predškolákovej zrelosti prakticky ne-
majú pri zápise vôbec možnosť. Čo ak zistí-
te, tak ako sa to stalo nám, že máte doma bys-
trého, inteligentného, veselého predškoláka, 
ktorý však ešte nie je dosť zrelý na školu? 
držím vám palce s trpezlivosťou s reakciami 
okolia. ani nevedia prečo, ľudia myslia, že 
sme všetci ako jedna odroda hrozna. Hotový 
a zrelý na prvý september. 
ako rodič máte právo požiadať o to, aby vaše 
dieťa mohlo naďalej navštevovať materskú 
školu. Avšak poznám zopár detí, ktoré ešte 
neboli zrelé na školu, ale už boli „prezreté“ 
na to, aby ostali ďalší rok v škôlke. V tomto 
prípade máme v Modre elokované pracovis-
ko Spojenej školy v Pezinku, ktorá má prí-
pravný ročník. V ňom deti produktívne strá-
via čas medzi školou a škôlkou tak, že prvý 
ročník budú zvládať bez prekážok. Veci, na 
ktorých treba u dieťaťa k zrelosti vhodnej pre 
nástup do školy popracovať budú trénovať, 
čo celkovému procesu, aby ste mali druhé-
ho septembra doma prváka ako lusk, veľmi 
prospeje. nemám s prípravným ročníkom 
osobnú skúsenosť, ale od mamičiek, ktoré do 
neho dali deti počujem samé chvály. tu sú 
slová jednej z nich: „V nultom ročníku spo-
jenej školy v Modre sa kladie veľký dôraz 
na grafomotoriku a logopédiu. Pani učiteľky 
pracujú s individuálnym a príjemným prístu-
pom. Komunikáciou s deťmi som nadšená.“
tento článok som písala najmä ako mama, 
ktorej informácie o školskej zrelosti veľmi 
pomohli. S vďakou posúvam ďalej to, čo 
mne príde na tejto téme dôležité.
 Maruška KRATOCHVÍLOVÁ, 

mama a psychoterapeutka

Jubileum Petra Waltera
V týchto dňoch sa dožíva 
okrúhleho životného jubilea 
Peťo walter. „walťo“ ako ho 
familiárne voláme, je nepo-
chybne človekom, akých nie 
je v našom meste veľa. tábo-
ry, turistické a horolezecké ak-
cie, ktoré pre našu generáciu 
organizoval a viedol, mi pripa-
dajú akoby to bolo včera a je 
to už viacej ako tridsať rokov 
nazad! Čo je však úžasné, že 

dodnes do tajov prírody, horo-
lezectva a turistiky zasväcuje 
naše deti a stále s tým istým 
entuziazmom a odhodlaním. 
Keby som chcel vymenovať 
čo všetko „walťo“ pre mla-
dých v Modre za tie desaťročia 
urobil a robí, iste by nestačilo 
ani celé číslo Modranských 
zvestí. Okrem horolezeckého 
a turistického oddielu viedol 
a vedie technické, fotografic- Fo
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Komunitná špajza nasýti ľudí v hmotnej núdzi
Pred vianočnými sviatkami sa v Modre niekoľko jednotliv-
cov a rodín v hmotnej núdzi či v zhoršenej sociálnej situácii 
potešilo potravinám z komunitnej špajze. Mestské centrum 
sociálnych služieb balíčky základných potravín: mäso, vaj-
cia, mlieko, jogurty, maslo, syry, múku, cukor, ryžu, cestovi-
ny, strukoviny a ovocie odovzdalo priamo ľuďom, ktorí túto 
pomoc skutočne potrebovali. 

na začiatku bol nápad vytvoriť 
komunitnú chladničku, s kto-
rým prišla Modranka Lucia 
Pašková. Inšpiroval ju rozhovor 
s alexandrou Kolárik z oZ Free 
Food a podobný projekt zriade-
ný v novej bratislavskej Cver-
novke. Lucia nakoniec kúpila 
chladničku aj potraviny a mesto 
Modra sa rozhodlo podporiť 
a rozšíriť tento projekt. „Veľ-
mi sa mi páčilo, ako sa k tomu 
postavil primátor a jeho man-

želka. Nielenže nápad podpo-
rili a vymysleli umiestnenie 
chladničky, ale ho ešte rozšíri-
li o komunitnú špajzu na suché 
potraviny, ktoré nie je potrebné 
chladiť a zabezpečili výstavu 
spojenú so zbierkou.”
agáta Petrakovičová Šikulová 
kúpila potravinovú skriňu kam 
budú umiestňované potraviny, 
ktoré nemusia ísť do chladnič-
ky. Mesto Modra momentálne 
v spolupráci s Luciou Paško-

vou kreuje spôsob fungovania 
komunitnej špajze. „Som z to-
ho nadšená. Verím, že Mod-
ra bude vzorom pre iné mestá 
a nasledovať budú ďalšie pro-
jekty na zníženie nezmyselného 
odpadu - ako napríklad verej-
né alebo školské kompostovis-
ká.” o presnom fungovaní ko-
munitnej špajze a spôsobe ako 
sa môžu obyvatelia Modry za-
pojiť a pomôcť, budeme infor-
movať v nasledujúcom vydaní 
Modranských Zvestí. „Špajza 
by mala byť akýmsi kontaktným 
bodom pre ľudí, ktorí by radi 
potraviny darovali a pre tých, 
ktorí ich potrebujú. Prístup do 
špajze musí byť dostatočne in-
tímny, aby sa vklady a výbe-
ry potravín diali bez nutnosti 

osobných stretnutí,” vysvetľuje 
Lucia. 
Podľa štúdie organizácie pre 
výživu a poľnohospodárstvo, 
ktorá spadá pod oSn, sa kaž-
doročne vyhodí až tretina z po-
travín vyprodukovaných na 
ľudskú spotrebu. Slovensko 
by do roku 2030 malo výraz-
ne obmedziť produkciu potra-
vinového odpadu. Vyplýva to 
z Envirostratégie 2030, ktorú 
vypracovalo Ministerstvo ži-
votného prostredia SR. Jed-
ným z opatrení bude povinnosť 
reštaurácií a supermarketov da-
rovať nezávadné potraviny na-
príklad charite, resp. potraviny 
nevhodné na konzumáciu kom-
postovať, či energeticky alebo 
inak zhodnotiť. Z. TICHÁ

V areáli gymnázia vybudovali 
nové multifunkčné ihrisko 
Gymnázium Karola Štúra v Modre sa môže pochváliť úspeš-
nou spoluprácou učiteľov a rodičov, presnejšie vedenia školy 
a rodičovskej rady, ktorá vyústila do postupnej revitalizácie 
vnútrobloku gymnázia. 

„Na pretvorení vnútrobloku Gym-
názia Karola Štúra na moderný 
športovo - relaxačný areál pracu-
jeme s pani riaditeľkou Danicou 
Grnáčovou už viac ako 2 roky,“ 
hovorí predsedníčka Rodičovskej 
rady gymnázia Alexandra Fi-
gurová. „Našim cieľom je sprí-
stupnenie tohto areálu na aktívny 
šport, relax, komunitné i kultúr-

ne stretnutia, voľnočasové akti-
vity pre študentov, ale aj širokú 
verejnosť. Hľadáme rôzne zdro-
je financovania: píšeme projekty, 
organizujeme vianočný predaj vý-
robkov, školskú zábavu, motivu-
jeme študentov k zberu papiera. 
Aktivít je naozaj dosť.“ Priestor 
postupne prechádza premenou, 
čiastkovými úpravami, pribúdajú 

workoutové prvky, parkový mo-
biliár, vznikla bylinková záhrada. 
najväčšou investíciou, ktorú sa 
podarilo rade a škole získať je do-
tácia z Úradu vlády SR z progra-
mu Podpora rozvoja športu pre 
rok 2018 na vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska vo výške 
38 tisíc eur. Projekt podporil aj 
Bratislavský samosprávny kraj 
vo výške 9011 eur, mesto Mod-
ra sumou 7 000 eur a občianske 
združenie Rodičovská rada Gym-
názia 1500 eur. Priestor si vyža-
duje ešte niekoľko úprav, vrátane 

vybudovania spevnených chodní-
kov, malého pódia, ďalej parkové 
úpravy a zatrávnenie. „na finan-
covanie zelene, stromov a kríkov 
chceme získať prostriedky z na-
dácie Ekopolis, kde sme podali 
projekt. Zvyšné aktivity budeme 
riešiť v spolupráci so sponzormi, 
dobrovoľníkmi a občianskymi 
združeniami,“ dodáva alexandra 
Figurová. Vedenie školy a rodi-
čovská rada uvítajú akúkoľvek 
pomoc, ktorá prispeje k dobudo-
vaniu športovo - relaxačného are-
álu na gymnáziu v Modre. (zt)

ké, modelárske, počítačové 
a iné krúžky. Stál pri zrode 
dodnes fungujúcej lezeckej 
steny v gymnáziu v Modre, 
kde vychoval mnoho šikov-
ných lezkýň a lezcov, kto-
rí nás úspešne reprezentovali 
nielen doma, ale aj v zahrani-
čí. Stále vedie športový klub 
Malé Karpaty (MKŠK) a ak-
tívne sa zapája do jeho čin-
nosti. Peťov svojský humor, 
skromnosť, čestnosť a ochota 
pomôcť robia z neho skutoč-

ne výnimočného človeka a za 
to všetko mu patrí obrovská 
vďaka. walťo, preto mi dovoľ 
v mene nás „Tvojich decek“, 
popriať ti do ďalšieho živo-
ta veľa šťastia, zdravia, opti-
mizmu a Božieho požehnania, 
nech sa ti darí vo všetkom, čo 
Ťa stretne. 

S úctou 
Peter JAKABOVIČ 

a všetci Tvoji vďační
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Vianočné zastavenie na nádvorí radnice
Pripomeňme si vianočné chví-
le cez krátku fotospomienku. 
tradičné Vianočné zastave-
nie, z dielne Kc Modra a Mesta 
Modry, v modranskej radnici je 
miestom stretania sa rodín a pria-

teľov. dva decembrové dni svoje 
vlastnoručne zhotovené výrobky 
ponúkali naše školy a občianske 
združenia. Výťažky z predaja 
drobností pomáhajú predajcom 
v ich ďalšej činnosti. charitatív-

ny rozmer umocnila aj zbierka 
vianočného pečiva. to darova-
li Modrania s dobrým srdcom 
Modranom s o niečo ťažšou ži-
votnou situáciou. Výstava sklo-
malieb agáty Petrakovičovej Ši-

kulovej potešila oko i srdce, živý 
betlehem rovnako z radov dobro-
voľníkov a živý orloj amavetu 
a Revie dotvoril celkovú atmo-
sféru pri vianočnom stromčeku 
a horúcom punči. (jk)

Ďakujeme dobrým ľudom za vianočné pečivo
Vianoce sú za nami. Obdobie pokoja i šted-
rosti si užíval každý podľa svojich zvyklostí, 
ale i možností. nie každý si môže dovoliť 
dožičiť si všetko, čo k týmto sviatkom patrí. 
Preto mesto Modra za pomoci mnohých 
partnerov, spriaznených duší a najmä ochot-
ných občanov pripravilo tradičnú benefičnú 
zbierku vianočného pečiva. Primátor Juraj 
Petrakovič spoločne s poslancami mestské-
ho zastupiteľstva odovzdali zozbierané ko-
láčiky medzi klientov domovov sociálnych 
služieb, deti v detskom domove a občanom 
v núdzi. 
Referát Mestského úradu v Modre srdečne 
ďakuje nasledovným darcom, ktorí spríjem-
nili iným Modranom vianočné chvíle:

Hanke Slámkovej, rodine Riganovej, Ľud-
mile Mravcovej, rodine Hrbatej, Klárke, 
Grétke a aničke Brázdovičovej, Jankovi 
a Zorke Vagrovým, Helene Krošlákovej, te-
rézii Ježovičovej, adele Brimichovej, rodi-
ne dragúnovej, rodine Voštinárovej, Silvii 
Rechtoríkovej, Vladane Rychelovej, nikole-
te Vandákovej, Veronike Jermářovej, danie-
le uherčíkovej, Marte Žákovej zo Sladké-
ho dňa, rodine Ličkovej, Eve Hornáčkovej, 
rodine Makovníkovej, rodine Zigovej, Jane 
Kuchtovej a ninke, rodine Šebovej, Jarmi-
le Bartošovej, Márii Ružekovej, Stanislave 
Menčlovej, Viere Jančovičovej, dane Jančo-
vičovej a Jane dudovej.
 (jk)
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Štýlový mestský ples 
Krásne dámy a elegantní pá-
ni. Pohár sektu, cigareta v špič-
ke... tohtoročnú plesovú sezónu 

v Modre slávnostne otvoril pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič 
na Mestskom plese v podvečer 

12. januára. Tento raz sa všetko, 
oblečenie, doplnky v priestoroch 
i program niesol v štýle 1. čes-
koslovenskej republiky. ukážky 
typických tancov z daného ob-
dobia, bohatá tombola, dobré ví-
na a chutný bufet, nič nechýbalo. 
Vyhľadávanou sa počas celej no-
ci stala tematická fotostena, kde 
sa na pamiatku zvečnil azda kaž-
dý plesajúci. 
A ako hodnotí januárové podu-
jatie za organizátorov Marcela 
Kvetková, riaditeľka Kc Modra: 
„Myslím, že Mestský ples v štý-
le prvej Českoslovenkej republi-

ky sa mimoriadne vydaril. Som 
rada, že nás mesto inšpirovalo 
a siahli sme po téme prvej repub-
liky, ktorá, zdá sa, v Modre sil-
no rezonuje. Výborný orchester 
Fats Jazz Band i dobová módna 
prehliadka nás skutočne uniesli 
do čias minulých. Zážitok z nob-
lesného večierka 20. a 30. ro-
kov umocnili hostia plesu, dámy 
a gentlemani, ktorí prišli skutoč-
ne štýlovo nahodení a dobre na-
ladení. Ďakujeme všetkým, ktorí 
s nami otvorili plesovú sezónu 
v Modre i každému, kto nám po-
mohol ples pripraviť.“ (jk)
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Modranskí seniori na Pohroní
Vo štvrtok 18. októbra sa slnko v rannom, trochu hmlistom opa-
re akosi nesmelo predieralo do nového jesenného dňa. Štyridsať-
päť modranských seniorov sa na zastávke pred Kockou usadilo 
v pohodlnom autobuse miestneho prepravcu JoJo Bus. Cieľom 
dňa bol tentokrát poznávací zájazd do strednej časti Pohronia, 
menovite do Zvolena a Banskej Bystrice. Po dvaapolhodinovej 
jazde nás zdiaľky víta silueta Zvolenského zámku. Silueta toh-
to zámku určite oddávna pútala každého, kto do mesta prichá-
dzal či mestom prechádzal. Zachovalý zámok, situovaný takmer 
uprostred mesta, uzatvára južnú časť pekne zrekonštruovaného 
námestia. Zámok bol v 14. storočí postavený v gotickom slohu, 
neskôr do dnešnej podoby prestavaný v renesančnom štýle podľa 
vzoru mestských talianskych palácov. Priznám sa, na prehliadku 
zámku som sa dlho tešil. V minulosti som mal v meste často roko-
vania, ale na jeho prehliadku akosi nikdy nevyšiel čas.

Vystúpili sme na poloprázdnom 
parkovisku pod zámkom, oproti 
hotelu Poľana. Počasie bolo ešte 
stále ospalé. Nevadí, na prehliad-
ku zámku ideálne. Do zámku sa 
vchádza po mierne stúpajúcom 
chodníku, obkolesenom stro-
mami. Mohutná vstupná brána 
nás doviedla do priestoru medzi 
hradné opevnenie a vlastnú stav-
bu zámku. V priečelí podbránia 
sa Jožko Stojka sa astaví pri mo-
hutnom gotickom portáli. V ruke 
drží takmer päťdesiatročnú foto-
grafiu, na ktorej vtedy ako začí-
najúci mladý umelecký kamenár 
renovuje túto vzácnu pamiatku. 
Spomína a ukazuje ako pracne 
a citlivo vtedy túto studenú, ča-
som znehodnotenú hmotu opra-
covával. Prechodom cez ďalšiu 
pôsobivú bránu sme sa dostali 
na veľké hlavné nádvorie, ktoré-
ho vzhľad sa zachoval z čias jeho 
vzniku. Celá poschodová budova 
zámku má obdĺžnikový pôdorys 
so štyrmi krídlami a uzatvára ná-
dvorie do pravidelného tvaru.
Expozícia sa otvára o desiatej. 
Vstup na prehliadku máme zare-
zervovaný. Presne v dohodnutú 
hodinu nás víta útla, ale zhovor-
čivá sprievodkyňa. Po krátkom 
výklade o histórii zámku sa v jej 
sprievode dostávame do výstav-
ných priestorov. Zámok nemá 
miestnosti zariadené dobovým 
starým nábytkom ani vitrínami 
so vzácnym sklom či porcelá-
nom. Zámok dnes tvorí súčasť 
Slovenskej národnej galérie. 
Miestnosti na prízemí zámku sú-
streďujú gotické diela dreveného 
sochárstva a rezbárstva v zbier-

kovom fonde Slovenskej národ-
nej galérie. Pozornosť upútal 
rekonštruovaný oltár P. Márie 
z Lomničky pochádzajúci z ro-
kov okolo 1420 - 1440. Vo ved-
ľajšej miestnosti je inštalovaný 
najstarší exponát, tróniaca Ma-
dona neznámeho majstra pri-
bližne z polovice 13. storočia. 
osobitná časť expozície je ve-
novaná Majstrovi Pavlovi z Le-
voče. Vystavené sú kópie troch 
sôch z Hlavného oltára sv. Jaku-
ba v Levoči, ktoré v originálnej 
veľkosti vytvorili v šesťdesia-
tych rokoch 20. storočia čes-
kí reštaurátori, bratia Heřman 
a Viktor Kotrbovci. Verné kópie 
v rovnomernej mierke, realizo-
vané vraj pôvodnou rezbárskou 
technikou Majstra. Vidieť origi-
nál priamo v Levoči je určite pre 
každého obdivovateľa umenia 
hlboký zážitok. Jediný problém 
je vzdialenosť, do blízkosti vzác-
nej pamiatky bežného návštevní-
ka nepustia a v kostole je zákaz 
fotografovania. tu však má kaž-
dý možnosť vidieť sochy zblíz-
ka, vnemovými zmyslami sa ich 
dotknúť z každej strany, pozrieť 
si spôsob opracovania drevené-
ho bloku, konštrukciu skulptúr 
či zvyšky ich polychrómie. Zra-
zu človek pochopí, že i čas sa dá 
pomyselne vrátiť... 
Stredoveká časť prvého poscho-
dia zámku je v súčasnosti najväč-
šou a najbohatšou obrazárňou na 
Slovensku. Prezrieť si však viac 
ako dvesto obrazov sa jednodu-
cho nedá zvládnuť. dobrý tip na 
opätovnú prehliadku zámku. Aj 
napriek vnemovému útlmu po-

zornosť upútala rozmerná rytier-
ska sieň s dreveným trámovým 
stropom, v ktorej je inštalovaná 
výstava o otcovi Európy - Ka-
rolovi Veľkom. okrem množ-
stva zaujímavých historických 
exponátov sa sem na zámok po 
bezmála 400 rokoch vrátila ako 
výstavný exponát Svätoštefan-
ská koruna v podobe dokonale 
vernej kópie. ozajstnú perlu po-
schodia tvorí nasledujúca baro-
ková hala z 18. storočia, v ktorej 
sú na maľovanom drevenom ka-
zetovom strope obrazy rímskych 
kráľov a habsburských cisárov. 
Po vyše dvoch hodinách opúš-
ťame priestory zámku.Medzitým 
sa aj počasie umúdrilo. Po kávič-
ke ešte krátka prehliadka námes-
tia. Námestie je vkusne zrekon-
štruované, dostatok lavičiek na 
sedenie, po obidvoch stranách 
ešte aj v tomto období otvore-
né kaviarne. Na námestí sú dva 
kostoly, fontána, dva pamätníky. 
na priečelí starej radnice pamät-
ná tabuľa pripomína, že v tejto 
budove bol v roku 1847 zvole-
ný za poslanca uhorského snemu 
Ľudovít Štúr. Meštianske domy 
sú opravené. Skutočne pôsobi-
vý pohľad na celé námestie je zo 
severnej strany. V severnej časti 
dominuje Finkova kúria. Južnú 
časť ohraničuje a uzatvára sln-
kom ožiarený zámok. Potom ešte 
narýchlo v parku prehliadka kó-
pie pancierového vlaku Hurban 
a presun autobusom do neďale-
kého Hronseku. 

V parku pred kostolom nás ví-
ta miestna sprievodkyňa. Púšťa 
nám pripravený výklad z kaze-

tového audioprehráva-
ča. dozvedáme sa, že 
kostol bol postavený 
na murovanom zákla-
de presne za jeden rok 
a bol dokončený v roku 
1726. Stavba evanjelic-
kého kostola v tom ob-
dobí bola možná len za 
osobitných podmienok. 
objekt musel byť ce-
lý z dreva, bez použitia 
jediného klinca, bez ve-
že, bez hlavného vcho-
du z dediny a musel 
byť dokončený do ro-
ka po začatí výstavby. 
Kostol má amfiteatrál-
ne umiestnené lavi-

ce. Úctyhodná je jeho kapacita, 
ktorá dosahuje až 1100 miest na 
sedenie. Oltár je barokový, z po-
lovice 18. storočia s drevenou 
stĺpovou architektúrou. Vzácny 
je organ z roku 1763, ktorý ne-
má pedále. Má však vynikajúce 
akustické vlastnosti, na konanie 
komorných koncertov. Dreve-
ný artikulárny kostol bol v ro-
ku 2008 zaradený do Zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva 
unesco. Po prehliadke spoločná 
fotografia pred vzácnou pamiat-
kou.
Poobedie zavŕšila dvojhodino-
vá zastávka na banskobystric-
kom námestí. Aj nebesia nám 
prajú. Jesenné, slnkom ožiarené 
námestie sa predstavilo v svo-
jej plnej paráde. Všade čisto 
a poriadok. Námestie bolo pl-
né, terasy zaplnené domácimi 
či zahraničnými návštevníkmi, 
pestrá ponuka nápojov, jedál, 
miestnych špecialít. Bystrica 
za posledné obdobie skrásne-
la. Pivovarský guláš na terase 
s oroseným pivom bol viac ako 
dobrý. Pohodu poobedia umoc-
nili pohľady z terasy na typickú 
dvojvežovú katedrálu, mestskú 
radničnú vežu či mestský hrad 
s farským kostolom. Presne 
v dohodnutú hodinu - poobe-
de o šiestej boli všetci účastníci 
disciplinovane usadení na svo-
jich miestach v autobuse. Sí-
ce mierne unavení z bohatého 
programu dňa, ale spokojní.... 

Vladimír MEDLEN 
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Tichá spomienka
V čase predvianočnom sme si pripomenuli nedožité 
85. narodeniny Ing. Rudolfa Homolu. S láskou a úc-
tou spomína manželka, syn a dcéra s rodinou. Za tichú 
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli. 

Spomienka
„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v se-
be hromadiť a chrániť svetlo. to je zmysel celej tvojej 
činnosti. tento svet iné ani nečaká. ak nie si svetlom, 
nedávaš nič.“ - anton Srholec. S láskou a úctou si spo-
míname na nášho otca, dedka a pradeda, modranského 
lekárnika Rndr. PhMr. Vojtecha Fodora, ktorý nás tragicky opustil pred 
15 rokmi 3.2.2004. Bol si naším svetlom a to svetlo nezhaslo. Žiari v na-
šich srdciach a za tie lúče v nás ti, otec, ďakujeme. dcéry s rodinami. 

Spomienka
dňa 29. januára 2019 uplynú dva roky čo dotĺklo 
láskavé srdce našej milovanej mamy a starej ma-
my Paulíny Brezinovej rod. Mikovičovej. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou 
spomínajú dcéry Eva a Pavlína s rodinami.

Spomienka
dňa 15. 1. 2019 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustil nás drahý Luboš Bednarovský. dňa 1. 12. 
2018 by sa bol dožil 54 rokov. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú 
mama, brat a sestra s rodinami.

Spomíname
dňa 20. 1. 2019 uplynulo 8 rokov, čo dožil svoj ži-
vot Jozef Horváth. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím tichú spomienku. 

Tichá spomienka
dňa 29. 1. 2019 uplynie 10 rokov od smrti našej 
drahej a milovanej manželky, mamičky a babič-
ky Lýdie Mindekovej. S láskou a úctou spomínajú 
manžel a deti s rodinami. 

Nezabudneme
dňa 19.1.2019 uplynuli tri roky odo dňa, kedy nas 
navždy opustil náš draho milovaný manžel, otec, 
dedko a brat Miloš Hajdušek. Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou a úc-
tou spomíname!

Spomienka
odišla si tíško, ako odchádza deň, v našich srdciach zo-
stala spomienka len. dňa 18. 1. 2019 uplynuli dva ro-
ky, čo nás opustila naša drahá mama, babka a prababka 
Betka Štrbková z Harmónie. Zároveň si pripomíname 8 
rokov od odchodu nášho otca Štefana Štrbku. S láskou 
spomínajú synovia Jozef, Igor a Rastislav s rodinami. 

Tichá spomienka
dňa 26. 1. 2019 uplynulo 16 rokov od smrti našej 
milovanej mamičky, babičky a prababičky Heleny 
Peškovej. S láskou v srdci spomína celá rodina.

Tichá spomienka
Odišiel si od nás ako krásny sen, bez šance pove-
dať: zbohom, už neprídem. Zostali len spomien-
ky a odkaz jediný: chýbaš nám v kruhu našej ro-
diny. dňa 14. 1. 2019 uplynulo 5 rokov, čo si nás, 
náš drahý Paľko Vavrík, opustil. S láskou spomína 
manželka Mária, syn Pavol s rodinou a priatelia.

Poďakovanie
Lúčim sa s vami drahí moji, ostáva krásna spomien-
ka, bolesť a žiaľ. Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za účasť, prejavy sústrasti 
a kvetinové dary na poslednej rozlúčke s našou dra-
hou manželkou, matkou, babkou, prababkou, ses-

trou, krstnou matkou a tetou Máriou chybovou rod. uherčíkovou, 
ktorá nás opustila 29. novembra 2018. Smútiaca rodina.

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

na základe zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ako vydavateľ periodickej tlače 
nezodpovedáme za pravdivosť informácií v inzercii, informácie uvedené v inzercii sú 
zverejnené na základe objednávky inzercie v nezmenenej podobe, údaje z nej nie sú evi-

dované, archivované a následne po zverejnení likvidované. ako vydavateľ plníme po-
vinnosti nám vyplývajúce z tlačového zákona a zo zmluvného vzťahu medzi vydavateľ-
stvom a objednávateľom inzercie. V prípade, ak niektoré osoby sa cítia byť dotknuté na 
svojich právach, nech nás kontaktujú na e-mailovej adrese: konatel@mediamodra.sk.

 z Prenajmem pekné obch. 
priestory v centre Modry o roz-
mere 75 m2.
 Tel.: 0904 394 055 

 z Spoločnosť VuJE, a. s., hľa-
dá novú pracovníčku/nového 
pracovníka účelového zaria-
denia v Modre - Harmónii. Ide 
o kumulovanú funkciu - nastie-
ranie a debarasovanie servi-
su, obsluha hostí, upratovanie 
izieb a spoločných priestorov, 

zodpovednosť za sklad bielizne 
a čistiacich prostriedkov. Poža-
dujeme stredoškolské vzdelanie 
(odbor spoločné stravovanie vý-
hodou), príjemné vystupovanie, 
komunikatívnosť a samostat-
nosť. Základná mzda 540,- € + 
dohodnuté rozpätie vyplácané 
každý mesiac.

Bližšie informácie: 
kristina.oravcova@vuje.sk, 

Tel.: 033/6486 411

S láskou spomíname
dňa 26. 1. 2019 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef 
Slovák. S láskou spomína smútiaca rodina. 

Tichá spomienka
„Slza v oku v srdci žiaľ čo drahé nám bolo osud vzal. 
odišiel si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. Len ten kto 
niekoho navždy stratil vie čo je bolesť a žiaľ. tá rana 
v srdci boli a zabudnúť nedovolí.” So smútkom v srdci 
sme si dňa 26. 12. 2018 pripomenuli 4. výročie, kedy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec Vladimír Mesík. 
S láskou spomínajú manželka Helena, synovia Vladimír, Juraj, dcéra Jar-
mila a vnučka Kristínka s rodinami. Kto ste ho poznali venujte mu tichú 
spomienku.

Riadková 
inzercia II.
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Príbehy modranskej histórie 
V tejto časti seriálu predstavujeme osobnosti našej histórie, ktoré v Modre žili a zane-
chali tu významnú stopu. Dnes si prečítajte o Šimonovi Roháčkovi a Antonovi Glasovi.

Šimon Roháček (1873 - 1934)
Mesto Modra sa stalo známe aj vďaka vyda-
vateľskej činnosti Šimona Roháčka (na fo-
to šiesty stojaci zľava). K tlačiarenskej prá-
ci sa dostal ako študent typografickej školy 
v uherskom Hradišti. K tlačiarenskej čer-
ni a najmä k práci vydavateľa privoňal po 
prvýkrát v jednej z najväčších slovenských 
tlačiarní v Ružomberku. tlačiareň viedol 
Karol Salva, najvplyvnejší vydavateľ slo-
venskej literatúry, známy kultúrny pracov-
ník, spisovateľ, aktivista, učiteľ a dokonca 
aj evanjelický kňaz. Práve pri Salvovi získal 
Roháček všeobecný rozhľad, kontakty a naj-
mä národné povedomie. 
Ružomberské prostredie otvorilo mladému 

tlačiarovi cestu do slovenskej kultúry, zo-
známil sa so spisovateľmi, úradníkmi, pro-
fesormi a kňazmi. osvetová a národná práca 
vydavateľa Salvu ovplyvnila Roháčka na-
toľko, že podobne ako kedysi Matej Hre-
benda chodieval po dedinách a šíril medzi 
ľuďmi slovenskú literatúru a časopisy. do 
Modry priviedol Roháčka Pavel Zoch, ktorý 
pracoval v Modre ako evanjelický farár. Ro-
háček si kúpil dom priamo vedľa fary, spo-
ločne so Zochom v ňom úradovali. tu začali 
zostavovať aj sirotincový vnútromisijný ča-
sopis Stráž na Sione. 
Modranská tlačiareň bola podporovaná 
evanjelickou cirkvou aj modranskou inteli-
genciou. Šimon Roháček tlačil aj ďalšie ob-

ľúbené slovenské periodiká ako dolnozem-
ského Slováka, dennicu, Považské noviny, 
časopis Svetlo alebo Živý kresťan. Popri no-
vinách a časopisoch vydával aj knižky s ná-
boženským a svetským obsahom. Po boku 
Pavla Zocha a neskôr Samuela Zocha sa Ši-
mon Roháček angažoval aj v politickom ži-
vote Modry a župy. Pri župných voľbách 
ako člen Slovenskej národnej strany organi-
zoval slovenských voličov. Za tieto aktivi-
ty bol neustále vyšetrovaný a sťažovaná mu 
bola aj práca v tlačiarni. Počas prvej sveto-
vej vojny bol istý čas dokonca v Bratislave 
väznený.
Po vzniku Československej republiky sa stal 
Roháček na čas okresným náčelníkom, pri 
tejto práci však dlho nevydržal a vrátil sa 
k tlačiarenskej černi, v tomto období už ako 
správca Slovenskej tlačiarne v Bratislave. 
Zapájal sa aj do spoločenského života Mod-
ry a po boku biskupa Samuela Zocha tiež do 
politiky. Zomrel tragicky a pochovaný je na 
modranskom cintoríne. Zaujímavosťou je, 
že náhrobník modranského tlačiara navrhol 
dušan Jurkovič.
tlačiareň Šimona Roháčka vydala veľa titu-
lov, jej zásluhou sa zbierali Slováci na mod-

ranský sirotinec a podporovali vojaci v prvej 
svetovej vojne. Dnes vydania novín a kníh 
odpočívajú v knižniciach a archívoch, sú ne-
mými svedkami pohnutej doby a pamiatkou 
na vzácnych ľudí.

Anton Glasa (1922 - 2008)
Staré chodby 
hudobnej školy 
v Modre by ve-
deli rozprávať 
o žiakoch, kto-
rí sa učili spo-
znávať notové 
písmo, hudobný 
rytmus, taktové 
značky, alebo 
hudbu Leoša Ja-

náčka, či antonína dvořáka. Vedeli by roz-
právať o žiakoch aj učiteľoch a najmä mi-
lovníkoch hudby. Medzi takýchto učiteľov 
patril aj prvý riaditeľ hudobnej školy anton 
Glasa, ktorého poznajú generácie Modranov. 
anton Glasa sa pripravoval na dráhu učite-
ľa už na učiteľskom ústave v Modre. Škola 
mala plno skvelých profesorov. Profesorský 
zbor učil študentov milovať umenie a litera-
túru. V kabinete nechýbal ani profesor hud-
by vyučujúci hru na klavíri. Práve tu získal 
anton Glasa hudobné základy, naučil sa in-
terpretovať prvé skladby aj prechádzať do 
druhých hlasov a improvizovať.
Hudba mladého antona Glasu očarila natoľ-
ko, že sa rozhodol spojiť s ňou celý život. 
na bratislavskom konzervatóriu sa študen-
tovi otvoril hudobný svet, nechýbal azda na 
žiadnom z koncertov. V Bratislave sa zo-
známil s viacerými vynikajúcimi muzikant-
mi, ktorí pokračovali v štúdiu hudobnej ve-
dy. Spolu s nimi sa rozhodol študovať na 
filozofickej fakulte, ktorú úspešne ukončil.  
Prvým pôsobiskom Antona Glasu sa stal Pe-
zinok, súbežne však učil aj v Modre a od ro-
ku 1950 školu viedol. V 60. rokoch bola hu-
dobná škola miestom, kde sa usídlila múza, 
vedľa vynikajúcich hudobníkov v škole učili 
umelci Štefan cpin, Ignác Bizmayer, Vincent 
Šikula a Ján Pelikán. Neraz nádvorím školy 
zneli tóny školskej kapely, ktorá prechádzala 
cez divoké džezové tóny k clivým ľudovým 
melódiám. tóny klavíra sa nádvorím niesli 
aj po odchode pána Glasu na dôchodok.  
Veľmi rád prichádzal do školy večer a po-
čas víkendov, keď chodby a triedy utíchli, 
vtedy si sadol za veľké krídlo a ticho vy-
hrával holubom sediacim na kostolnej veži. 
Modranské hudobné večery v tieni modras-
tého dymu cigariet, s príchuťou vína v spo-
ločnosti učiteľky Marty taubingerovej, Jána 
Pelikána, Vincenta Šikulu a Antona Glasu sú 
už minulosťou, zostanú v spomienkach ľudí, 
ktorí mali tú česť načúvať ich hudbe a roz-
hovorom. Zuzana TICHÁ,

v spolupráci so SNM-Múzeom Ľ. Štúra

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  H i s t ó r i a / S p e k t r u m
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Otvorená hodina 
spoločenského 
tanca v SCVČ

Pre školákov 2. stupňa základnej školy i stred-
ných škôl, pre všetkých mladých, dievčatá, ale 
i chlapcov ponúkame možnosť nakuknúť do 
sveta spoločenských tancov.
na otvorenej hodine sa môžete naučiť zákla-
dy anglického valčíka - určite sa vám v živote 
jeho znalosť zíde a jeho ladnosť si vás získa 
- a tanca cHacHa, pri ktorom sa určite aj za-
bavíte a jeho rytmickosť sa vám zapáči. Príďte 
v utorok 12. februára 2019 o 17.00 do Centra 
voľného času v Modre a skúste, ako vám bude 
voňať tanec. tanečnú prípravu vedie tanečný 
tréner Rndr. Karol Blesák, Phd. a na otvore-
nej hodine je pripravený odpovedať vám i na 
otázky, ktoré vás budú zaujímať ohľadom tan-
ca samotného i tanečného športu, s ktorým má 
bohaté skúsenosti. ak chcete získať viac info, 
pozrite upútavku na webstránke Centra www.
scvcmodra.sk. (stre)
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Ľudia z Modry, 8. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spoluprá-
ci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili.

Umelecký fotograf 
Ján Strieš (65)

Pôvodný vinohradnícky domček na Kráľo-
vej ukrýva ateliér, kde vznikali zaujímavé 
portréty, zátišia, plagáty, fotografie tela, ale-
bo ak chcete akty. „V tele nehľadám sexuali-
tu, vnímam jeho povrch, hrám sa so svetlom, 
aby vyzeralo skulptúrne, aby vynikol jeho 
povrch,” hovorí pri ukážkach svojej tvorby 
umelec, ktorý 42 rokov učí úžitkovú fotogra-
fiu na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa 
Vydru v Bratislave. Ján Strieš už dve desiat-
ky rokov pracuje na projekte “Susedia.” Fo-
tí svojich susedov na Kráľovej bez príkras, 
falošnosti, autenticky tak, ako vyzerajú, žijú 
a sú. „Fotím ich v ateliéri, alebo ich zasta-
vím len tak na ulici. Ide o výraz a autentic-
ké zobrazenie normálneho človeka. Fotím 
analógovým fotoaparátom, robím čiernobie-

lu fotografiu.” Jeho ucelené, dá sa povedať 
celoživotné dielo možno uvidíme na budúci 
rok na výstave v Modranskom sirotinci. Do-
teraz vystavoval v Budapešti, Moskve, So-
fii, aj v Havane, neapole, Prahe či Brne. Je-
ho fotografické začiatky sú späté so štúdiom 
Strednej školy umelecko-priemyselnej v Bra-
tislave. Svoj talent naplno rozvinul na FaMu 
v Prahe, kde vyštudoval umeleckú fotografiu. 
Priznáva, že ho v rôznych obdobiach života 
oslovilo vždy niečo iné, nachádzal nové vý-
razy a jeho tvorba preto nie je jednotvárna. 
dokonca pobaví. Pri pohľade na parapetu 
okna, kde si pán domáci vystavil tzv. asam-
bláže alebo koláže, ktoré volá „delírka” sme 
požiadali o výklad. „Viete keď si človek vypi-
je, niečo sa mu zdá, podarí sa mu rozbiť po-
hár - tak ja si tie rozbité poháre naaranžujem 
a snažím sa prípadné stavy delíria zhmotniť 
v črepinách,” smejeme sa už obaja. Ján Strieš 
rozhodne patrí k umelcom, ktorí seba alebo 
svoju tvorbu neberú smrteľne vážne. 

Sinológ Michal Bútor (35)
„Čaj je slovo, ktoré pochádza z Čínštiny - 
„Čcha” je čaj. „Čcha š’ ” je v čínštine ča-
jový majster - človek, ktorý rozumie čajovej 
kultúre. Vie rozoznať kvalitný čaj, správne ho 
pripraviť a servírovať,” vysvetľuje Michal 
a nalieva nám špecialitu - pečený polooxi-
dovaný čínsky čaj do špeciálnych čajových 
misiek. Vášeň k čínskemu čaju pocítil počas 
štúdia čínskeho jazyka a medzikultúrnej ko-
munikácie na Filozofickej fakulte univerzi-
ty Komenského v Bratislave. „Ak si chcete 
kúpiť dobrý čaj, choďte do čajovne a vyberte 
si sypané čaje,” radí Michal. „Existuje šesť 

druhov čajov - biely, žltý, zelený, čiastočne 
oxidovaný, plne oxidovaný a tmavý čaj. Kaž-
dý sa pripravuje inak, je to alchýmia. Zelený 
čaj zalievame vodou s nižšou teplotou, čierny 
vriacou. V Číne sa prvý nálev zlieva do mi-
núty, v Japonsku zas rátajú sekundy.” Tento 
zaujímavý Modran vlastní tea bar pri dóme 
sv. Martina v Bratislave a okrem obchodova-
nia s čajom ho živí tlmočenie a sprevádzanie 
turistov v Číne a na taiwane. „Ľudí často be-
riem na cestu za čajovníkmi v Číne. V provin-
cii Jünnan rastie 3200 rokov starý čajovníko-
vý strom s kmeňom, ktorý obopne rukami až 
päť ľudí,” šokuje. Čajovník čínsky (camellia 
sinensis) má pôvod v čínskej provincii Jün-
nan. V celej Číne sa čaj často pije namiesto 
alkoholu a je akousi vstupnou bránou do kaž-
dého obydlia v krajine. dozvedáme sa, že je 
bežné piť sypaný čaj aj na niekoľko zaliatí. „V 
Japonsku je to „zen,” v Číne „čchan.” Ľudia, 
ktorí pijú čaj akoby našli svoj „čchan,” teda 
vnútornú rovnováhu, sú vyrovnaní,” usmieva 
sa Michal a upíja svoju štvrtú misku v poradí. 
a my si pre istotu nalejeme tiež. Z. TICHÁFo
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Čafte Modrané alebo, čo sem nescihel do vánočných Zvescí
Báraj sem Pezinčan, dovolte mi, 
abych vám na nový rok napísal 
nekolko úprimných rátku, týkajú-
cich sa nélen uplynulých svátku. 
Jasnačka, že my Pezinčané zme 
do Vás, Modranú od nepamaci 
rýpaly. ale uznajte že any Vy ste 
neostávaly Pezinčanom nyšt dlž-
ný. Já sem mal pocit, že Modra je 
tak trocha pozadu, že šecko Vám 
trvá dlchší, ale tot minule ma bol 
naščívit Ponka a ten mi prezra-
dzil, že to je úplne ináč. Že Vy si 
na Pezinčanoch najprf šecko iba 

testujete a aš ket to zafunguje uži-
jete to aj v Modre. uznávam, že 
za posledné roky ste maly trocha 
navrch a Modra výrazne ožila, čo 
zme vám tak trocha závidzely. Ale 
v novembri boly volby a vy ste 
velyce vysokú vačinu potvrdzily, 
hádam správne smerováný. Čo sa 
ale stalo u nás f Pezinku, to hádam 
nečekaly any tý najvačí optymisci. 
Po šesnáscich (!) rokoch zme si 
zvolyly nového primátora. A né-
len tak ledabolo. Mal dosci natpo-
lovičnú potporu a o tý ostatné hla-

sy sa podzelyly další traja. A uš sa 
aj my móžeme chvályt. Že máme 
mlačého jako Modra, nekeré baby 
tvrdzá, že aj krajšého. takže há-
dam vačina Pezinčanú vánocovala 
z očekávaným zlepšená f šeckých 
možných smeroch. Mám ešče jed-
nu vec. Omína ma to uš delšú do-
bu a fčúl na nový rok by sa patrilo 
dušu očiscit... Kedysik dávnejší, je 
to možno vyše deset rokú, našči-
vovaly ma dvaja šuhaji z Modry. 
Mohly mat tak 12, 13 rokú. Došly 
len tak, sami ot seba a bavily zme 

sa o pezinčine, o slovnýku, čo sem 
napísal, o živoce, o rodzine, škole. 
Chodzily ke mne tak ras do mesí-
ca, ces práznyny aj častejší. opčas 
mi pomohly, ket sem si nevedzel 
rady s počítačem, bolo to dycky 
celkom fajn posedzený. Zastavi-
ly sa dycky po škole, kým dondú 
rodyčé z roboty. Jedného dna ale 
vešly do mna nejaké jedy, nemal 
sem zrovna náladu a tak sem na 
nych nakričál, že či nemajú čo ro-
bit, alebo či im mám já robit čeká-
ren a tak. (Pokrač. na str. 18.)
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Lezecká akadémia v roku 2018
Rok 2018 bol pre Lezeckú akadémiu o niečo významnejší ako tie minulé
Oslávili sme 10. výročie, na čo sme patrične ako dlhodobo naj-
úspešnejší mládežnícky lezecký klub na Slovensku hrdí. Vychova-
li sme niekoľkonásobných majstrov Slovenska, majsterku Euró-
py, pretekárov svetových formátov ale aj horolezcov a športových 
skalných lezcov posúvajúcich ako svoje, tak aj historické hranice 
Slovenského lezenia. Našich zverencov tvoria úplní hobby lezci, 
ktorí si budujú vzťah k športu až po majstrov svojho remesla, pre 
ktorých lezenie nie je len športom ale aj životným štýlom.

Lezeckú sezónu 2018 môžeme 
z hľadiska úspechov považo-
vať opäť za veľmi vydarenú. 
Väčšinu úspechov dosahovali 
už spravidla naše stálice pra-
videlne umiestňujúce sa na 
pódiách slovenských a zahra-
ničných pretekov a zároveň po-
dávajúce výborné výkony na 
skalách a v horách. Sme však 
radi, že do ďalšej sezóny uká-

zali svoj potenciál aj nové tvá-
re. Cez viacero kôl Slovenské-
ho pohára až po Majstrovstvá 
Európy mládeže a juniorov 
(IMSt aut) a Majstrovstiev 
sveta (Innsbruck auS), od ľa-
dových cencúľov až po letné 
lezecké kempy na Zochovej 
chate, v Belej a na Kalamár-
ke. od tatranských platňových 
žúl a morálových odlezov až 

po slnečné španielske skaly 
a výkony, nad ktorými sa nám, 
„lezeckým pozemšťanom“ len 
ústa otvárajú. Lezecká Akadé-
mia žala úspechy všade tam, 
kde sa jej zverenci ukázali! 
Vydreté hodiny a počúvanie 
trénerov prináša svoje ovocie.
Ku koncu pretekárskej sezó-

ny si väčšina čle-
nov pevného jadra 
repre lezeckej aka-
démie dopriala spo-
ločný výjazd do fran-
cúzskeho lezeckého 
raja - Fountaineble-
au. Svoje doteraj-
šie maximá si posu-
nuli viacerí z nich. 
V letnom období 
sme zorganizovali tri 
týždňové kempy, po-
čas ktorých sa u nás 
prestriedalo viac 

ako 50 detí. týždne plné le-
zenia, makania, zábavy, skál, 
umelých stien, hier ale najmä 
dobrej nálady a priateľstiev. 
Prvý týždeň sme sa rozbiehali 
v domácich oblastiach v okolí 
Modry. Ďalší týždeň sme trá-
vili na Belských skalách pri 
Terchovej a koniec leta sme 
zavŕšili týždňovým kempom 
na Kalamárke pri detve. dob-

ré spomienky a príbehy ostá-
vajú, na prebolené telá a zo-
dratú kožu sa zabúda.. V roku 
2019 opäť zas vo väčšom poč-
te a v nových oblastiach! Ku 
koncu roka naša akadémia or-
ganizovala celoslovenské sú-
stredenie pre aktívne prete-
kajúce deti a im sa venujúcim 
inštruktorom a trénerom za 
medzinárodnej účasti. Počas 
víkendu sme stihli absolvo-
vať dvojfázový tréning spee-
du pod vedením Petra Buria-
na (cZ), vypočuť si športovú 
psychologičku Petru Pačeso-
vú, zobrať si cenné rady z fy-
ziotréningu s Michalom chle-
bišom a v neposlednom rade si 
vypočuť a aktívne sa zúčastniť 
motivačného tréningu s našim 
všestranným lezcom Pavlom 
Kratochvílom a slovenskou 
lezkyňou Lenkou Mičicovou. 
na záver by sme radi poďako-
vali mestu Modra, spoločnosti 
Eurokim, YakRysy za podpo-
ru, ďalej všetkým našim de-
ťom, rodičom, podporovate-
ľom a darcom 2% z daní a v 
neposlednom rade trénerom 
a inštruktorom, bez ktorých 
by celý tento kolobeh nebol 
funkčnou jednotkou. Hor sa 
do roku 2019, nech je mini-
málne tak úspešný ako ten mi-
nulý.

Patrik ČURILA 
a Andrea ČEPCOVÁ

V novom roku, 
do útoku! 

Presne v tomto duchu odštartovali „Mod-
rané” súťaže šachových družstiev. „c” 
tím Modry si v 3. lige doma zmeral sily 
s ostrieľanými borcami z doprastavu Bra-
tislava „B”, predtým známymi z tímov Ra-
degast, či dunaj Bratislava. Za stavu 4:2 
pre Modru bolo už zjavné, že doprastav 
potrebuje posledné dve partie vyhrať, aby 
zachránil aspoň bod. ale Marek Horváth 
aj Mišo Sobek prinútili svojich skúsenej-
ších súperov kapitulovať. Modrania si tak 
pripísali vysoké víťazstvo 6:2, pričom po-
skočili na 4. miesto z 11tich tímov a na 
1. miesto strácajú len 2 body. O pár kilo-
metrov ďalej ich napodobnili aj kolegovia 
z Modry „d”, ktorí v piatej lige porazili 
v derby Pezinok „E” 3,5:1,5. (ku)

Mikulášsky žolíkový 
turnaj seniorov

dňa 8. decembra 2018 JdS Modra usporiadala Mikuláš-
sky žolíkový turnaj. turnaj sa odohrával v priestoroch 
Klubu v McSS na Súkeníckej ulici a zúčastnilo sa ho 16 
seniorov, z toho 9 žien a 7 mužov. Hráči si vyžrebova-
li zaradenie do hracích skupín po 4-roch hráčoch pre 1. 
kolo. V 1. kole sa odohralo 8 hier. Prví dvaja z každej 
skupiny postúpili do 2. kola. Zloženie skupín pre 2. ko-
lo sa opäť žrebovalo. aj v tomto kole sa odohralo 8 hier. 
Prvý a druhý zo skupiny odohrali medzi sebou finále v 8 
hrách. Najlepšie išla karta Petrovi Frassovi, ktorý zís-
kal titul Mikulášskeho žolíkového kráľa seniorov 2018. 
druhé miesto obsadila oľga Falátová a tretí skončil Vin-
cenc Mráz. Celá akcia prebiehala v príjemne napätej kar-
társkej atmosfére. o odľahčenú atmosféru sa postarala 
pani Kazíčková, ktorá pripravila pre hráčov chutné ob-
čerstvenie. Vlado KOŠNÁR,

za výbor JDS Modra
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(Dokončenie zo str. 17.)
no, a jasne, že sem ich vyhodzil. 
Otftedy ma to hádam stokrát za-
bolelo. Fčúl sú to uš dospelý chla-
pi. Nevím, o nych zhola nyšt. Any 
ména si porádne nepamatám. Chcel 
sem ich poprosit, či by mi móhly 
prepáčit ten skrat, otpuscit a zasta-
vit sa zase nekedy na náščivu. chcel 
bych sa len opýtat, jak ide život 
a chvílu posedzet. uš ste dospelý, 
móžeme si dat aj deco vína. nevím, 
či ešče vúbec žijú v Modre. Pama-
tám si akurát tólko, že jeden s nych 
chcel ít na vinársku školu, ten mla-
čí ešče nevedzel, možno je ajtýčkar. 
Ket o nych víte, dajte im vedzet.
Majte nádherný, hojný a požehnaný 
nový rok!

Zúctu váš Strýco Lajo, 
Lajo SLIMÁK
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Relax pre vás
Po rokoch sme sa rozhodli oprá-
šiť niekdajšiu doplnkovú rub-
riku v Modranských zvestiach. 
opäť sme nadviazali spoluprácu 
s majstrom krížovkárom a kaž-
dý mesiac vám prinesieme jednu 
krížovku, ktorej tajnička sa týka 

nášho mesta, histórie, súčasnos-
ti, osobností a udalostí. Prajeme 
vám pohodu a relax pri vypĺňaní.

Januárová krížovka
naše krásne mestečko má veľ-
mi bohatú a pestrú históriu, 

ktorá je zhmotnená v urbanis-
tických pamiatkach samotného 
centra Modry, ale aj v meštian-
skych domoch, vinohradoch, 
keramike, sochách i pamät-
ných tabuliach. A práve týmito 
„stopami minulosti“ sa budeme 
v prvej časti, formou krížoviek, 
zaoberať. 
Symbolom nášho mesta je Hor-

ná brána, postavená v r. 1610-
1646, ktorá bola súčasťou 
opevnenia a umožňovala vstup 
zo severu. Chránila ju prieko-
pa, padací most a strieľne. na 
čelných stenách je reliéfny erb 
Modry a taktiež tabuľa s latin-
ským textom zo 127. žalmu 
Biblie, v preklade: Ak... (taj-
nička). (red)

Výstava Zvárala Kačenka, zvárala šaty potrvá do marca
Toto je názov výstavy pomenovanej podľa starej ľudovej 
piesne z Kráľovej. Výstava ľudového odevu z depozitára 
SNM-Múzea Ľudovíta Štúra bola slávnostne otvorená 30. 11. 
2018 vo výstavnej miestnosti múzea a potrvá do konca mar-
ca 2019. Účastníkov privítala riaditeľka múzea PhDr. Viera 
Jančovičová, vystavené textílie predstavila kurátorka výsta-
vy Mgr. Sylvia Hrdlovičová. Medzi prítomnými hosťami bo-
li i primátor mesta Modry Mgr. Juraj Petrakovič a predse-
da Modranskej muzeálnej spoločnosti Ing. Vladimír Medlen. 
Vzácni hostia prišli i v krojoch - z Turca manželia Talapkov-
ci, z Bratislavy Zuzana Tajek Piešová v kroji z Mengusoviec, 
či Miroslav Vavák, spoluzakladateľ Plickovcov. 

Účasť odborníkov i verejnosti 
bola bohatá. Súčasťou vernisá-
že bol krst knihy Ľudový odev, 
tradície a zvyky v Modre-Krá-

ľovej od zostavovateľky Syl-
vie Hrdlovičovej. Venovaná je 
pamiatke Zuzany Knapekovej, 
znalkyni ľudového odievania 

v našom regióne. Publikáciu 
pokrstila a uviedla do života 
symbolickým rozviazaním vy-
šívaných stúh spisovateľka Ve-
ronika Šikulová. Záujemcovia 
si ju môžu zakúpiť v pokladni 
Múzea Ľudovíta Štúra na Štú-
rovej 84. 
Pieseň Zvárala Kačenka, zvára-
la šaty a ďalšie piesne z Kráľo-
vej si nacvičili a interpretova-
li Zuzana a Veronika Satkové, 
ktoré tiež prišli oblečené v sláv-
nostnom kroji z Modry-Kráľo-
vej. Program obohatili i členky 
oZ Kráľovan viacerými ve-
selými piesňami. Farebne vy-

šívané rukávce, prusleky, zla-
tom vyšité čepce, naškrobené 
slávnostné zástery a nariase-
né sukne tvorili pestrofareb-
nú lúku, na ktorú bolo radosť 
pozrieť. Výstava, publikácia 
i prednášky, ktoré budú nasle-
dovať, sú súčasťou projektu 
Ľudový odev, tradície a zvy-
ky v Modre-Kráľovej, ktorý 
finančne podporil Bratislavský 
samosprávny kraj, mesto Mod-
ra a Modranská muzeálna spo-
ločnosť, za čo im patrí srdečné 
poďakovanie. 

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
SNM-Múzeum Ľ. Štúra
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Predvianočná kapustnica Modranov
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr v Modre v spolupráci s Neziskovou organi-
záciou rozvoja vidieckej turistiky a Modranskej muzeálnej spoločnosti zorganizoval 
vo štvrtok 20. decembra stretnutie podnikateľov, vinohradníkov, vinárov a priateľov 
vína pri predvianočnej kapustnici. Stretnutie za účasti viac ako 35 obyvateľov mesta 
sa uskutočnilo v reštaurácii U Rybárovcov s cieľom vyhodnotiť podujatie - výstavu 
Modra-hlavné mesto vína, pripravenú počas tohoročného Modranského vinobrania. 

Podujatie vyhodnotila kurátorka výstavy 
a poslankyňa mestského zastupiteľstva Vie-
ra Jančovičová. ocenila najmä iniciatívu ob-
čanov pri zapožičaní exponátov výstavy, ale 
i záujem obyvateľov mesta a návštevníkov 
vinobrania o samotnú výstavu. V starej his-
torickej radnici sa konala súčasne aj druhá 
výstava Bakošovi tovariši, ktorá prezento-

vala históriu výroby sudov v Modre. obi-
dve výstavy sa vzájomne dopĺňali. Výstavy 
odborne zastrešili pracovníčky SnM-Múzea 
Ľudovíta Štúra v Modre. organizátori výsta-
vy počas vernisáže spolu s primátorom mes-
ta Jurajom Petrakovičom odovzdali Pamätné 
listy prof. Fedorovi Malíkovi, Ing. Vladimí-
rovi Sodomovi, Miroslavovi Šimkovi, Mi-
lanovi Ružekovi, antonovi Macháčkovi, 
Karolovi Kantekovi a Miroslavovi Malinov-
skému, ktorí sa podieľajú na ochrane kultúr-
neho dedičstva a propagácii mesta.
Srdečné predvianočné stretnutie otvo-
ril predseda spolu Vincúr Vincent Jakubec 
a súčasne vyhodnotil i podujatie Svätoka-
tarínska ochutnávka mladých vín, ktoré sa 
uskutočnilo koncom novembra v Kd Ľ. Štú-
ra v Modre. ocenil vysokú kvalitu tohoroč-
ných mladých vín, vyjadril však i nespokoj-
nosť s účasťou obyvateľov mesta na tomto 
podujatí. Vyjadril potrebu užšej spolupráce 
spoločenských organizácii v meste, podni-
kateľov a samosprávy pri podobných repre-
zentačných podujatiach. 
diskutéri venovali najväčšiu pozornosť ob-
nove vinohradov v modranskom chotári. 
Diskutovali vinohradníci, ktorí vysádzajú 
vinohrady ako Igor Rariga, Jozef Kmeťo 
a ďalší, keď poukázali na problémy získať 
„pustáky“ - neobrobenú pôdu na výsadbu. 

Ocenenie za výsadbu nových vinohradov 
v modranskom chotári si zaslúžia ďalší vino-
hradníci ako Miroslav Dudo, Fedor Malík, 
chateau Modra, Elesko, Jozef Ružek a ďal-
ší. Väčšiu aktivitu požadovali od mestskej 
samosprávy pri obnove ciest zdevastované-
ho chotára a koordinácii aktivít na podporu 
rozvoja vinohradníctva a cestovného ruchu. 

Diskutujúci oceni-
li vysokú kvalitu 
modranských vín, 
ktoré získavajú na 
svetových výsta-
vách zlaté medai-
ly. Kriticky sa vy-
jadrili k nezáujmu 
centrálnych inšti-
túcií riešiť chro-
nické „choroby“ 
slovenského vi-
nohradníctva ako 
napríklad podpora 
pre mladých far-

márov, divá zver, škorce, absencia odbyto-
vých združení, dovoz dotovaných vín zo za-
hraničia a podobne. do diskusie sa zapojila 
i podnikateľka Eva Bayová, ktorá podniká 
v reštauračných službách v Rakúsku. Ho-
vorila o skúsenostiach z otvorených viech 
v Hainburgu, čo môže byť príkladom pre 
modranských vinárov. 
Prítomní na stretnutí ocenili výstavbu novej 
rozhľadne na Veľkej homoli, ktorú v krát-
kom čase realizovali mestské a regionálne 
samosprávy. Modranský turistický spolok 
pod vedením Evy Solgovej úspešne nadvä-
zuje na svojich predchodcov z Mešťanskej 
besedy pri rozvíjaní pešej turistiky v Malých 
Karpatoch. Značkári, stavitelia predchádza-
júcej rozhľadne - Milan Ružek a anton Ma-
cháček a ďalší vykonali záslužnú dobrovoľ-
nícku prácu v modranských lesoch.
do diskusie sa zapojil i obyvateľ Harmó-
nie, bývalý zahraničný redaktor českoslo-
venskej televízie tibor Repta, ktorý hovoril 
o propagácii a návštevnosti turistov v meste. 
Poukázal na rezervy cielenej reklamy kul-
túrnych, športových a prírodných daností 
mesta. Mesto organizuje množstvo zaují-
mavých podujatí, ktoré však treba vzájom-
ne zosúladiť, aby sa neprekrývali a prezen-
tovať ich v médiách. Za prevádzkovateľov 
obchodnej siete na námestí prišiel Ján Hatal-

čík s petíciou úpravy plateného parkovania 
v prospech kupujúcich. Do plodnej diskusie 
prispel i Miroslav Šimko, zostavovateľ pub-
likácie Prechádzka po modranskom cinto-
ríne. ocenil občianske aktivity pri obnove 
kostola na modranskom cintoríne pod vede-
ním Katky Machatovej. diskutujúci oceni-
li obnovu vinohradníckych domov v meste 
ako napríklad u pradeda, Starý dom, Pa-
vúk-wine restaurant, Mlyn 108, u Malíka, 
Modrý dom nEco, penzión Harmónia, 
hotely ako Majolika, Sebastián u Hoffera, 
Zochova chata, Pod Lipou a ďalšie ktoré 
sú ozdobou mesta. O skúsenostiach z Pez-
inka hovoril Peter Ronec, ktorý zdôraznil 
potrebu vzájomnej spolupráce podnikate-
ľov, mestskej samosprávy a tretieho sektora. 
V meste Pezinok sa podarilo skoordinovať 
otvorené viechy v týždenných intervaloch 
podobne ako v neďalekých rakúskych mes-
tách. O skúsenostiach s otvorenou viechou 
na Moyzesovej ulici hovorila anna Ková-
čová, o podujatí otvorené záhrady hovoril 
Samuel Číž. V súčasnosti sa mesto Modra 
stáva vyhľadávaným miestom pre konanie 
svadobných obradov, čo prispieva k popula-
rite mesta. Podobne sú pozitívne hodnotené 
agroturistické ponuky na farme Gaštanka, 
ktorá je vyhľadávaným miestom pre rodiny 
s deťmi. o aktivitách modranských výtvar-
níkov diskutoval pedagóg Pavol Šima Jurí-
ček, ktorý zdôraznil dobrú spoluprácu viná-
rov a výtvarníkov pri rozvíjaní cestovného 
ruchu v meste. Podobne hovoril i Pavol Ma-
tuškovič, zberateľ historických traktorov, 
ktorý sústredil atraktívnu zbierku veteránov 
nielen zo Slovenska, ale i zahraničia. do dis-
kusie sa zapojil aj zberateľ historických rádií 
Branislav Čepec, vinohradníci Fedor Paták, 
artúr Soldán a ďalší.
Účastníci stretnutia sa dohodli na organi-
zovaní ďalšej výstavy pri príležitosti Mod-
ranského vinobrania v roku 2019, požiada-
jú o spoluprácu i zberateľov historických 
prístrojov a predmetov v meste ako naprí-
klad rádií, fotoaparátov, vysávačov, ho-
dín, pohľadníc, kníh, časopisov a podobne. 
Účastníci stretnutia navrhujú, aby sa kona-
li koordinačné, informačné stretnutia viná-
rov, hotelierov, múzejníkov, kultúrnych pra-
covníkov a iných podnikateľov, zástupcov 
mestskej samosprávy s tretím sektorom pred 
letnou turistickou sezónou. Výstavba no-
vých hotelových objektov v Harmónii a na 
Zochovej chate prispeje k rozvoju prímest-
ského cestovného ruchu v Malých Karpa-
toch, čo bude vyžadovať zvýšené nároky na 
informačné služby a kvalitu poskytovaných 
služieb cestovného ruchu.

František MACH, Matik Modra
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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)

Veterinárna ambulancia MVDr. Romana Strieženca
VÁM ÏAKUJE ZA DÔVERU V ROKU 2018 

A PRAJE VÁM A VAŠIM ZVIERACÍM MILÁÈIKOM 
POHODOVÝ A Š�ASTNÝ ROK 2019!

Tešíme sa na vaše návštevy.

Nájdete nás na adrese: Štefánikova 18, 900 01 Modra

ORDINAÈNÉ HODINY
PO - PIA 9.00 - 12.00 a 15.00 - 18.30

SO: 9.00 - 12.00 
POHOTOVOS�, OBJEDNÁVKY: 0908 593 783
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Poďakovanie OZ Kráľovan
Občianske združenie Kráľovan úspešne zavŕšilo ďalší rok 
svojej činnosti. Preto sa chceme touto cestou poďakovať všet-
kým, ktorí svojou účasťou podporujú naše podujatia. Ďaku-
jeme Mestu Modra za materiálnu a technickú pomoc pri za-
bezpečovaní našich podujatí počas celého minulého roka 2018. 

naše poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí prispeli k úspechu 
našich podujatí. Sú to pre-
dovšetkým: Mestská polícia 
Modra, dobrovoľný hasičský 
zbor Modra-Kráľová, Kyno-
logický klub J. Stolárika, da-
nica Kováčová - Biolka, s. r. 
o., Miroslav Dudo, Tomáš 
dudo, Jana dudová Ružek - 
Gloriosa, Zuzana Farkašová, 
Miloš Šimonovič farby-Laky-
-drogérIa, Renáta Kobliško-
vá - Ro-Si-Ko, Roman novák 
- Potraviny, Lekáreň pri ne-
mocnici, Zuzana Lančaričo-
vá, natália Königová, natá-
lia Petrášová, Mária Hatalová, 
Jozef Koník, Vladimír Hutte-
ra, Ján Lenner, Alicka Hube-

ková, nikolka Zgalinovičo-
vá, Lucka Ružeková, Jozef 
Michalička, Jozef Liberčan, 
Miloš Ružek, Peter Mikuláš, 
Pavel Slaboň, Peter Bartoš, 
Boris Bartoš, Miroslav Galáš, 
Milan Galáš, Milan Galáš st., 
Peter Macko, Mária Trusino-
vá.
Poďakovanie patrí, samozrej-
me, aj všetkým členkám a čle-
nom nášho občianskeho zdru-
ženia i našim priateľom, ktorí 
nám pomáhali. Veríme, že na-
ša práca prinesie veľa pek-
ných podujatí a zážitkov aj 
v tomto roku 2019 a tešíme sa 
na stretnutia s vami. 

Mária RUŽEKOVÁ
predsedníčka OZ Kráľovan

Lord Norton a sluha 
James v Modre 
Bratislavské Štúdio L+S uvied-
lo v máji minulého roku pre-
miéru predstavenia Lord Nor-
ton a sluha James. Na scénu sa 
tak vrátil čierny humor a legen-
dárne postavičky z 
pera Jána Snopka, 
ktoré v 90. rokoch 
stvárnili Stano 
dančiak a Marián 
Zednikovič. V no-
vom obsadení in-
scenácie, ktorá prí-
beh posúva viac do 
súčasnosti, hrá roz-
maznaného Lor-
da nortona Ľuboš 
Kostelný a ver-
ného sluhu Jozef 
Vajda. Predstave-
nie sa bude konať 
v Kultúrnom dome 
v Modre v ponde-
lok 4. marca 2019 

o 19.00 hod a vstupenky si mô-
žete zakúpiť v kancelárií Kul-
túrneho centra (15 € / zadné 
rady 13 €, www.kcmodra.sk, 
033 647 21 12).  (kc)

Štedrý koniec roka
Radosť z darovania je vraj ešte väčšia, ako 
radosť byť obdarovaným. Veríme, že je to 
tak a s nami všetci tí, ktorí pred Vianocami 
prispeli k tomu, že 276 detí opäť dostalo vy-
túženú knihu, ktorú by možno inak nedosta-
li. Nie sú to len samotní darcovia, ktorí kni-
hy kúpili (spolu za 2 671€). Sú to aj všetci tí, 
ktorí každú knihu sprevádzali celou cestou až 
k adresátovi. učitelia v školách, sociálni pra-
covníci, predavačky v kníhkupectvách aj tí, 
čo knihy zabalili a dopravili k malému nádej-
nému čitateľovi, spravili Vianoce krajšími de-
ťom, a tým iste trochu aj sebe. Všetkým chce-
me opäť poďakovať v mene detí, nadácie 
Revia a ambasádorov projektu otvor srdce 
- daruj knihu (V. Šikulovej a M. Kopcsaya). 
Ďakujeme, že už 14 rokov šírite s nami dobro.
Radosť sebe a návštevníkom modranského 
Vianočného zastavenia sa rozhodli urobiť 

ďalší naši dobrovoľníci zo združenia ama-
vet. na nádvorí historickej radnice opäť pred-
viedli Živý vianočný orloj, ktorý sa už stáva 
tradičnou súčasťou tohto predvianočného ob-
dobia v Modre. aj im ďakujeme. Veríme, že 
nielen koniec roka bol pod Malými Karpatmi 
štedrý. 
a ak máte aj vy dobrú myšlienku, či nápad, 
ktorý prinesie radosť, niekomu pomôže ale-
bo skrášli naše prostredie a potrebujete fi-
nančné prostriedky? nadácia Revia už 23.rok 
vyhlasuje svoj Grantový program pre komu-
nitu. tlačivá pre žiadosti nájdete na www.re-
via.sk a posielajte ich na revia@revia.sk do 
28.2.2019 alebo do 28.4.2019. Pomôžeme 
vám posielať dobro ďalej.
Budeme sa tešiť na vašu priazeň a podporu aj 
v roku 2019. Šťastný nový rok všetkým, pria-
telia. Lucia FINKOVÁ, za Nadáciu Revia

 z Kúpim umelecké diela od Ignáca Bizmay-
era. Ponuky môžete posielať e-mailom alebo 
osobne pricestujem. Platba v hotovosti na ruku.
 info@proartgallery.sk

Tel.: 0949 650 333

 z Poskytnem na prenájom vinicu na Kráľovej 
(záhumenica), cca 4,5 á - štyri rady na oranie. 
dobré odrody, aj čierne. Časom možnosť aj od-
kúpenia. Tel.: 033 647 23 23,

po 18.00 h 

Firma Vinárka                                           
a                                                            

Stredná odborná škola                  
vinársko – ovocinárska v Modre                                                      

Vás pozývajú na akciu 

11.  
ROCNÍK ˇ 

9. február 2019  
od 1600 do 2100   

  

Predaj vstupeniek       
na mieste 

Kostolná 3, Modra 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHUTNÁVKA VÍN 
MLADÝCH VINÁROV 

Viac ako 
400 vzoriek vín 

 

Guláš             
z diviny Riadková inzercia III.
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Aký bol rok 2018 v Kine Mier Modra
Rok 2018 bol pre modranské kino významným a úspešným ro-
kom. Najdôležitejšou udalosťou bola rekonštrukcia kinosály 
a výmena sedačiek, ktorá sa uskutočnila vo februári. Aj napriek 
tejto mesačnej pauze kino navštívilo 12478 divákov, čo je opro-
ti roku 2017 nárast o 1132 divákov. Celkovo sme odohrali 358 
predstavení a priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bo-
la 35 divákov. Veľmi nás teší, že do kina začali chodiť viac nielen 
Modrania, ale aj obyvatelia okolitých obcí a Pezinka. 

top 15 filmov za rok 2018 je na-
sledovný:
1. Bohemian Rhapsody
2. Hotel Transylvánia 3: Straši-
delná dovolenka
3. Ferdinand
4. Zrodila sa hviezda
5. Králik Peter
6. Grinch
7. Mimi a Líza: Záhada vianoč-
ného svetla

8. Piadinôžka
9. dve a pol kačky
10. Sherlock Gnomes
11. Mamma Mia! Here we Go 
again
12. Backstage
13. avengers: nekonečná vojna
14. Fantastické zvery: Grindel-
waldove zločiny
15. Luis a ufóni

V programe kina si našiel kaž-
dý to svoje. od komerčných ti-
tulov, cez klubové filmy až po 
umelecké dokumenty. Počas 
roka sme do programu zaradili 
aj rôzne festivalové bloky ako 
Scandi, Projekt 100, Be2Can, 
Jeden svet, Ekotopfilm - En-
virofilm, deň krátkeho filmu, 
Medzinárodný filmový festival 
Bratislava, či Fest anča. Samo-
zrejme počas roka je v progra-
me zaradený aj filmový klub 
K4. Pravidelne sme organizova-
li školské predstavenia pre deti 
z modranských materských, zá-
kladných škôl a školských klu-
bov a stredných škôl. Počas ro-
ka k nám opakovane zavítali aj 
mimomodranské základné školy 

- z Vinosadov, Častej, Sloven-
ského Grobu. august už tradič-
ne piatu sezónu patril čoraz viac 
obľúbenému letnému kinu na 
nádvorí starej radnice. V dote-
rajšej histórii patrilo toto letné 
kino k najnavštevovanejším.
Na záver by sme vám radi pri-
pomenuli, že všetky aktuálne in-
formácie nájdete na webstránke 
www.kinomodra.sk. tu si môže-
te pozrieť aktuálny program, re-
zervovať, či zakúpiť vstupenky 
alebo si zaregistrovať newslet-
tera dostávať tak pravidelne raz 
týždenne do e-mailu program. 
taktiež sledujte aj naše profily 
na sociálnych sieťach.
a aký by mal byť rok 2019? Ve-
ríme, že vďaka vám, našim di-
vákom, bude ešte úspešnejší ako 
bol rok 2018.

Roman ZATLUKAL

Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj!
Fašiangy v Modre už 16. februára
Fašiangy sa oslavovali v mestách a na dedinách už od stredove-
ku. Bolo to obdobie mäsa a masti, ktoré v prenesenom význa-
me znamenalo v tradičnej kultúre telesnosť, hriešnosť, pozem-
skosť. Ich zmysel prezrádza aj názov masopust. Názov fašiangy 
je odvodený z nemeckého Fastnacht - pôstna noc. Karneval mal 
prostredníctvom masiek zahnať zlých duchov a podporiť dob-
rých duchov, ktorí ľuďom priali. Fašiangy sú druhou polovicou 
zimy, ktorá je podľa ľudovej viery vhodná na realizovanie rôz-
nych magických úkonov prosperitného charakteru. 

V Modre už tradične oslávime 
fašiangy obľúbenou súťažou 
vo varení kapustovej polievky, 
dobrým jedlom, vínom a muzi-
kou. Pozývame Vás na 15. roč-
ník podujatia Fašiangy v Mod-
re, ktoré sa uskutoční v sobotu 
16. februára 2019 na priestran-
stve pred kultúrnym domom 
Modra. 

Prihlásené súťažné tímy začí-
najú variť o 9.00 hod. Použi-
té suroviny, vône, vizáž a chu-
te navarených kapustníc budú 
hodnotiť porotcovia aj návštev-
níci. Koštovanie polievok začí-
na o 12.00 hodine (ochutnávať 
môže každý, kto si zakúpi mis-
ku, lyžicu a hodnotiacu vstu-
penku za 2,50 €). oslavovať bu-

deme spevom, tancom, dobrým 
jedlom a všeličím vhodným na 
zvlaženie hrdla. Modranský 
spolok vinárov a vinohradní-
kov Vincúr ponúkne fašiango-
vú ochutnávku vín, modranské 
gazdinky napečú sladké šišky 
a mäsiar ponúkne zakáľačko-
vé špeciality. Spolu s miestny-
mi folklórnymi a ochotníckymi 
súbormi pripravujeme fašian-
gový sprievod, ktorý v mestách 
v minulosti spestroval toto ve-
selé obdobie roka. Programom 
návštevníkov prevedie Jozef Ši-
meček. 

Program:
súťaž vo varení kapustovej po-
lievky

9.00 začiatok varenia
12.00 ochutnávanie 
14.00 vyhodnotenie súťaže od-
bornou porotou, vyhlásenie vý-
hercov
10.30 - 11.30 fašiangový sprie-
vod maškár, predstavenie ma-
siek
10.00 - 14.00 ochutnávka vín 
Spolku Vincúr
11.30 - 12.30 do tanca hrá Ľu-
dová hudba Vienok 
13.00 - 13.30 detský folklór-
ny súbor Vienok - fašiangové 
pásmo
Informácie: www.kcmodra.sk, 
prihlasovanie súťažných tímov: 
kontakt@kcmodra.sk, 033 647 
21 12.

Marcela KVETKOVÁ 

FAŠIANGY v Modre
súťaž vo varení kapustnice
ochutnávka vín spolku Vincúr
fašiangový sprievod www.kcmodra.sk

sobota
16. 2.
2019
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Kultúrne podujatia vo februári
2. 2., 19.00 h: 20. Ples seniorov, do tanca 
hrá skupina Jano, veľká sála - 15 €, ma-
lá sála - 14 €, v cene vstupenky je večera, 
Predpredaj vstupeniek od 8. 1. 2019 v Klube 
JdS v Modre na Súkeníckej ulici 4, každý 
utorok, stredu a piatok od 15.00 h - 19.00 h, 
organizátori: JdS v Modre

3. 2., 19.00 Hlasné čítanie, Svetlana Alexi-
jevič: Černobyľská modlitba, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Klub hlasné-
ho čítania

7. 2., 18.00 h: Modranská stopa Samuela 
Zocha, beseda s autorkou knihy agátou Pet-
rakovičovou Šikulovou. Príbeh kňaza, poli-
tika a človeka s veľkým srdcom v kontexte 
lokálnom aj ako osobnosti, ktorá formova-
la vtedajšie vznikajúce Československo., 
miesto: Mestská knižnica v Modre, organi-
zátor: Kc - Mestská knižnica, 

9. 2., 16.00 - 21.00 h: XI. ročník Ochut-
návky vín mladých vinárov, ochutnajte 

viac ako 350 vzoriek vín zo Slovenska a za-
hraničia, miesto: Stredná odborná škola vi-
nársko-ovocinárska, organizátor: SoŠVo 
v Modre, 033 647 25 80

13. 2., 17.00 h: Hlbokomorské rozprávky, 
autorské čítanie spisovateľky Moniky Kom-
paníkovej o hlbokom priateľstve na dne mo-
ra. Podujatie je určené pre rodiny s deťmi., 
miesto: Mestská knižnica v Modre, organi-
zátor: Kc - Mestská knižnica

16. 2. 2019, 10.00 - 14.30 h: Fašiangy 
v Modre 2019, Modranská kapustnica - sú-
ťaž vo varení kapustnice a oslava fašiangov, 
cena vstupenky: 2,50 € (miska, lyžica a hod-
notiaca vstupenka), miesto: priestranstvo pred 
Kultúrnym domom v Modre, organizátori 
podujatia: Kultúrne centrum Modra, Mesto 
Modra, Spolok Vincúr, prihlášky družstiev: 
kontakt@kcmodra.sk, www.kcmodra.sk

17. 2., 15.30 h: Biblický karneval, karne-
val masiek inšpirovaných Svätým písmom, 

1. 2. / PIA / 19.30
FAVORITKA
5€ / USA/VB 2018 / 119min
ČT / 15+

2. 2. / SO / 15.30
RALF BÚRA INTERNET 
– 3D
6€ / USA 2018 / 112min
SD / MP

2. 2. / SO / 18.00
VYCESTOVACIA DOLOŽKA 
PRE DUBČEKA
5€ / SR 2018 / 82min 
OV / MP

2. 2. / SO / 20.00
SERENITY: TICHO PRED 
BÚRKOU
5€ / USA 2019 / 106min 
ČT / 15+

3. 2. / NE / 17.30
ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA
5€ / FRA 2018 / 91min 
SD / MP

3. 2. / NE / 19.30
ŽENY V BEHU
5€ / ČR 2019 / 93min 
OV / 12+

5. 2. / UT / 19.30
LEONARDO Z NÁRODNEJ 
GALÉRIE – ART
6€ / VB 2012 / 90min
ČT / 12+

6. 2. / STR / 19.30
KURSK
5€ / BEL/LUX 2018
117min / ČT / 12+

7. 2. / ŠTV / 19.30
INDE – K4
5€ / SR/ČR 2018 / 80min
OV / 12+

8. 2. / PIA / 19.30
POTOMOK
5€ / USA 2019 / 92min
ČT / 15+

9. 2. / SO / 15.30
ĽADOVÁ SEZÓNA 2
5€ / USA 2018 / 90min 
SD / MP

9. 2. / SO / 17.30
HUNTER KILLER: NEVIDI-
TEĽNÝ ZABIJAK
5€ / USA/VB 2018 / 121min 
ČT / 12+

9. 2. / SO / 20.00
MÁRIA, KRÁĽOVNÁ 
ŠKÓTSKA
5€ / USA/VB 2018 / 124min 
ST / 15+

10. 2. / NE / 17.30
LEGO® PRÍBEH 2
5€ / USA 2018 / 116min 
SD / MP

10. 2. / NE / 19.30
NA STRECHE
5€ / ČR 2018 / 100min
OV / 12+

12. 2. / UT / 19.30
PRASA
5€ / IRÁN 2018 / 108min 
ČT / 15+

13. 2. / STR / 19.30
CENA ZA ŠŤASTIE
5€ / ČR 2019 / 90min
OV / 12+

14. 2. / ŠTV / 19.30
STRIEDAVÁ STAROSTLI-
VOSŤ – K4
5€ / FRA 2017 / 93min
ČT / 15+

15. 2. / PIA / 19.30
ZRODILA SA HVIEZDA
5€ / USA 2018 / 136min  
ST / 15+

16. 2. / SO / 15.30
LEGO® PRÍBEH 2 – 3D
6€ / USA 2018 / 116min  
SD / MP

16. 2. / SO / 17.30
MLADÍ ZABIJACI
5€ / USA 2018 / 110min  
ČT / 15+

16. 2. / SO / 20.00
ALITA: BOJOVÝ ANJEL
5€ / USA 2019 / 122min  
SD / 12+

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

17. 2. / NE / 19.30
LETO S GENTLEMANOM
5€ / ČR 2018 / 98min
OV / MP

19. 2. / UT / 19.30
MLADÝ PICASSO – ART
6€ / VB 2018 / 85min
ČT / 12+

20. 2. / STR / 19.30
ALITA: BOJOVÝ ANJEL
5€ / USA 2019 / 122min  
ST / 12+

21. 2. / ŠTV / 19.30
TIESŇOVÉ VOLANIE – K4
5€ / DÁN 2017 / 85min  
ČT / 15+

22. 2. / PIA / 19.30
NEDOTKNUTEĽNÍ
5€ / USA 2018 / 125min  
ČT / 12+

23. 2. / SO / 15.30
LEGO® PRÍBEH 2
5€ / USA 2018 / 116min  
SD / MP

23. 2. / SO / 17.30
TRHLINA
5€ / SR 2018 / 100min
OV / 12+

23. 2. / SO / 20.00
MRAZIVÁ POMSTA
5€ / N. Zéland 2019
118min / ČT / 15+

24. 2. / NE / 17.30
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
5€ / USA 2019 / 104min 
SD / MP

24. 2. / NE / 19.30
OSTRÝM NOŽOM
5€ / SR 2018 / 100min
OV / 12+

26. 2. / UT / 19.30
KAFARNAUM
5€ / FRA/USA 2018
120min / ČT / 15+

27. 2. / STR / 19.30
ALITA: BOJOVÝ ANJEL 
– 3D
6€ / USA 2019 / 122min
SD / 12+

28. 2. / ŠTV / 19.30
DIEVČA
5€ / BEL 2018 / 105min 
ČT / 12+

WWW.KINOMODRA.SK
ART  – Umenie na plátne, K4  – filmový klub, 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 | FEBRUÁR

Zľava 2€: ZŤP
Zľava 1€: deti, študenti,
dôchodcoviaZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

TEŠÍME SA NA VÁS
V MARCI

kategórie: individuálne a skupinové, miesto: 
Súkromné centrum voľného času, telocvič-
ňa, organizátor: Súkromné centrum voľného 
času, 033 640 07 02, www.scvcmodra.sk

18. 2., 18.00 h: Fašiangový koncert, vy-
stúpenie žiakov Základnej umeleckej školy 
Modra, miesto: Sobášna sieň, Súkenícka ul., 
organizátor: ZuŠ Modra

22. 2., 19.00 h: „Bál so srdcom“, reprezen-
tačný ples ZuŠ Modra, miesto: Elesko, or-
ganizátor: Základná umelecká škola v Mod-
re, 0917 476 166

25. 2. o 18.00 h: Labyrint literatúry, účin-
kujú: Judita Kaššovicová (básne), Juraj tur-
tev (gitara a spev), miesto: Musique club 
galerie v Modre, organizátor: EcaV, KnS, 
SPP, Mestská knižnica Modra. (kc)

Pripravujeme
4. 3., 19.00 h: Lord Norton & Sluha Ja-
mes, divadelné predstavenie, vstupné: 15 
€/13€, miesto: Kultúrny dom Modra. (kc)


