
Zaujímavý nález v modranských lesoch
Modranská história je zaujímavá a lákavá. Radi sa dozvedáme 
nové veci, súvisiace so životom našich predkov. Chceme vedieť 
ako Modrania žili, čo a kde robili. O to väčšie je nadšenie, kto-
ré príde s každou novou informáciou, ktorá by nám mohla na-
povedať zasa o niečo viac informácií. Takto sme sa dozvedeli aj 
o veľmi zaujímavom náleze, ktorý bol objavený pri náhodnej 
prechádzke našimi lesmi. Podľa prvotných indícií, ktoré po-
tvrdil aj Pamiatkový úrad SR by malo ísť o železnú stredovekú 
ostrohu, ktorú možno nosil vážený šľachtic tých dôb. Ako to 
celé bolo nám rozpovedal nálezca Peter Jenčík, milovník prí-
rody, nášho mesta a slovenskej histórie.

V piatok 30. 3. 2019 bol krás-
ny slnečný deň, ideálny na pre-
chádzku po modranskom lesíku. 
Ako sa tak túlam po okolitých 
kopčekoch, zastavil som sa pri 
jednom strome, ktorý vyvrátila 
zrejme niektorá nedávna víchri-
ca. Stojac pri vyvrátených kore-
ňoch zrazu moju pozornosť upú-
tal podlhovastý hrdzavý predmet, 
ktorý spomedzi koreňov vytŕčal. 
Už pri zbežnom pohľade bolo 

jasné, že nejede o starý klinec, 
ale o oveľa výnimočnejší pred-
met. Z hliny medzi koreňmi sa 
na mňa usmievala železná stre-
doveká ostroha. Keďže ma zaují-
ma história aj archeológia, vedel 
som, že zrejme ide o neobvyklý 
nález a ostrohu som sa ani nepo-
kúšal z koreňov vyrvať, ale som 
ju namiesto toho nafotil mobilom 
a skontaktoval som archeológa 
z krajského pamiatkového úra-

du. Ten mi po zhliadnutí fotiek 
potvrdil, že ide o výnimočný ná-
lez - stredovekú ostrohu. Podľa 
jeho pokynov som sa ostrohy ani 
len nedotkol, namiesto toho som 
ju zamaskoval starými konármi. 
Na druhý deň sme sa stretli s ar-
cheológmi Krajského pamiatko-
vého úradu Trnava a Bratislava 
a spoločne sme prišli na miesto 
nálezu. Ostroha na nás stále ča-
kala. Archeológovia ju opatrne 
vybrali z hliny a na našu veľkú 
radosť sme zistili, že je praktic-
ky kompletná, krásne zachovaná 
a naviac má aj zdobenie, ktoré 
svedčí o tom, že ju nenosil cel-
kom obyčajný vojak, ale zrejme 
bohatší šľachtic. Archeológovia 
ostrohu datovali do obdobia 14. 
až 15. storočia, kedy v našom 
Uhorskom kráľovstve vládli ta-
kí legendárni králi ako Karol Ró-
bert, či Matej Korvín. Neďale-

ko ostrohy sme navyše objavili 
úlomky keramiky z doby bronzo-
vej. Ide teda o nové archeologic-
ké nálezisko, o ktorom doposiaľ 
nik nevedel a možno to bude ke-
dysi významné výšinné sídlisko, 
kde sa starí Modrania ukrývali 
v prípade nebezpečenstva. Všet-
ko upresní až archeologický vý-
skum, ktorý sa na mieste nálezu 
bude vykonávať v blízkej budúc-
nosti. Tak sa zdá, že Modra bude 
mať nový a veľmi zaujímavý zá-
pis v pútavej knihe svojej histó-
rie... Red. a Peter JENČÍK

Uzávierka MZ
Májová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 15. mája 2019 do 12.00 hod.
 (red)
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Voľby do Európskeho parlamentu 2019
V sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny sa budú 
konať na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu, v kto-
rých sa u nás o priazeň voličov bude uchádzať až 31 politických 
subjektov a niekoľko desiatok kandidátov. 

Právo voliť do eP má občan SR, 
ktorý má na území SR trvalý po-
byt a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku a občan 
iného členského štátu európskej 

únie, ktorý má na území SR trva-
lý pobyt a v stanovenom termíne 
požiadal o zapísanie do zoznamu 
voličov v mieste svojho pobytu. 
Voliť do európskeho parlamen-

tu v tých istých voľbách mož-
no len v jednom členskom štáte 
európskej únie. V prípade, že sa 
v termíne volieb nebudete zdr-
žiavať v mieste svojho trvalého 
pobytu, môžete požiadať mesto 
o vydanie hlasovacieho preuka-
zu. Žiadať je možné osobne ale-
bo prostredníctvom splnomocne-
nej osoby v úradných hodinách 
v Kancelárii prvého kontaktu, na 
Štúrovej č. 59, najneskôr posled-
ný pracovný deň pred konaním 
volieb. Písomnú alebo elektro-
nickú žiadosť o hlasovací preu-
kaz môžete zasielať najneskôr do 
3. mája 2019. Na základe hlaso-
vacieho preukazu môžete voliť 
v ktoromkoľvek okrsku na úze-
mí Slovenskej republiky. Aj ten-
tokrát má oprávnený volič, ktorý 
sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti z dôvodu nepriaznivé-
ho zdravotného stavu, možnosť 
požiadať príslušnú volebnú ko-
misiu o voľbu do prenosnej vo-
lebnej schránky. 

Volebné okrsky 
a miestnosti v Modre

• Okrsok č. 1 - miestnosť: Gym-
názium K. Štúra, Nám. Slobody 
5, Modra. Ulice: Dukelská, Ka-
linčiakova, Kukučínova, Podhor-
ská, Nám. Slobody, Kuzmányho, 
Za Štadiónom
• Okrsok č. 2 - miestnosť: Zák-
ladná škola Ľ. Štúra, Komenské-
ho 1/A, Modra. Ulice: Družstev-
ná, Komenského č. 1, 2, 4, 6

• Okrsok č. 3 - miestnosť: Mest-
ské centrum sociálnych služieb 
(MCSS), Súkenícka ul. č. 4. Uli-
ce: Štúrova, Horná, Baštová, 
Dolná, Kostolná, Moyzesova, 
Súkenícka, Komenského č. 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
mesto Modra
• Okrsok č. 4 - miestnosť: Gym-
názium K. Štúra, Nám. Slobody 
5, Modra. Ulice: Hviezdoslavo-
va, Bratislavská, Zochova, Cpi-
nova, Dr. Bodického, fr. Kráľa, 
Hečkova, jesenského, Kollárova, 
Kellenbergerova, Sládkovičova, 
Bernolákova, Štefánikova, Vinár-
ska, Sokolská, ferdinanda Písec-
kého, jána Bakoša
• Okrsok č. 5 - miestnosť: Kul-
túrny dom, Partizánska 88 Mod-
ra - Kráľova. Ulice: Partizánska, 
Trnavská, Karpatská, Národná, 
Puškinova, Pod vinicami
• Okrsok č. 6 - miestnosť: Zák-
ladná škola Ľ. Štúra, Komenské-
ho 1/A, Modra. Ulice: 1. mája, 
čsl. armády, erneyho, Hrnčiar-
ska, Krátka, Šúrska, SNP, Vajan-
ského, Komenského č. 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
• Okrsok č. 7 - miestnosť: Lesy 
Modra, Harmónia č. 3001. Ulice: 
Harmónia, Piesok, Lúčna, Potoč-
ná
Všetky aktuálne informácie: 
www.modra.sk, eva Horvátho-
vá - Kancelária prvého kontaktu, 
Referát evidencie obyvateľstva, 
033/6908 327, eva.horvathova@
modra.sk. (red, msú)

Modrania potvrdili celoslovenskú voľbu
Uverejňujeme oficiálne vý-
sledky 2. kola prezidentských 
volieb, ktoré sa uskutočni-
li v sobotu 30. marca 2019. 

V súboji s Marošom Šefčovi-
čom mala navrch Zuzana ča-
putová a stala sa tak historic-
ky prvou ženou - prezidentkou 

Slovenskej republiky. Bla-
hoželáme Zuzane čaputovej 
k volebnému víťazstvu.

(red, spracovanie údajov 
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 

evid. obyvateľstva 
MsÚ Modra)

Nové bezpečné 
priechody pre chodcov
Na frekventovanom hlavnom 
ťahu, na Dolnej ulici v Mod-
re v blízkosti modranského 
cintorína a Lipovej aleje, bu-
duje Mesto Modra od začiat-
ku apríla 2019 dva nové bez-
pečné priechody pre chodcov. 
Investíciu v náklade 47 163 € 

realizuje R & P s.r.o. Projekt 
odsúhlasili Regionálne cesty 
Bratislava a.s., Dopravný in-
špektorát, Odbor cestnej do-
pravy a pozemných komuni-
kácií OÚ Pezinok. Priechody 
by mali byť hotové do konca 
apríla. (red)

Modra - výsledky voľby prezidenta 30. marca 2019 v druhom kole
p.č. Kandidát okr. 1 okr. 2 okr. 3 okr. 4 okr. 5 okr. 6 okr. 7 spolu

1. Zuzana čaputová 409 320 503 583 444 484 297 3040
2. Maroš Šefčovič 150 171 206 199 173 173 82 1154

Počet platných hlasov 559 491 709 782 617 657 379 4194
Voliči, ktorí hlasovali 563 498 726 794 621 668 386 4256
Počet zapísaných voličov 1020 990 1555 1233 1098 1241 611 7748
Účasť v % 55,196 50,303 46,688 64,396 56,557 53,828 63,175 54,930
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Učiteľom k sviatku
V stredu 27. marca sa v priestoroch Kultúrneho domu v Modre 
konala oslava Dňa učiteľov spojená s udeľovaním Cien primá-
tora mesta Modry Juraja Petrakoviča. 

V roku 2019 boli ocenení peda-
gógovia, ktorých na ocenenie 

navrhujú vedenia jednotlivých 
škôl. Srdečne blahoželáme Ra-

domile Ružekovej - MŠ SNP 
14, Nataši Svobodovej - MŠ 
Kalinčiakova, Lucii Šimkovej 
- MŠ Sládkovičova, Gabriele 
čepcovej - ZŠ Vajanského, Ive-
te Gacíkovej Repčíkovej - ZŠ 
Vajanského, Zuzane Galášovej 
- ZŠ Ľ. Štúra, jane Nemčovičo-
vej - ZŠ Ľ. Štúra, Romane Miš-

kovskej - Spojená škola, janke 
Neščákovej - Základná umelec-
ká škola, Oľge Kuznecovovej 
- Stredná odborná škola peda-
gogická, jozefovi Matejovičovi 
- Stredná odborná škola vinár-
sko-ovocinárska, Klaudii čis-
tej Tretinovej - Stredná odbor-
ná škola vinársko-ovocinárska, 
Ivete Straňákovej - Gymná-
zium K. Štúra, Alene Dobro-
vodskej - Gymnázium K. Štú-
ra. Zástupcovia mesta primátor 
juraj Petrakovič, poslanci MsZ 
Andrea Kukumbergová a Miro-
slav Ochaba sa oceneným pe-
dagógom poďakovali za to, že 
s láskou vzdelávajú, vychová-
vajú naše deti a učia ich správne 
v živote chápať dôležité veci. 
Kultúrnym programom na sláv-
nostnom podujatí prispela ZUŠ 
Modra, Modranské kráľovské 
divadlo a DfS Magdalénka. Po-
ďakovanie za spoluprácu pri re-
alizácii podujatia patrí aj škol-
skej jedálni, pekárňam častá 
a Harmónia a spolku Vincúr.

Jana KUCHTOVÁ

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

Ihrisko Zlatíčko je oficiálne otvorené
V piatok 12. apríla popolud-
ní bolo oficiálne sprístupnené 
ďalšie detské ihrisko v Modre, 
tentoraz vo vnútrobloku na Ko-
menského ulici. Názov Zlatíčko 
nesie po Zlatej studni, hlavnom 
partnerovi projektu. Slávnost-
ného prestrihnutia pásky a uví-
tania ihriska do života sa ujali 
Mária Kostrabová, brand ma-
nažérka Slovenské pramene 

a žriedla, a.s. Zlatá Studňa, vi-
ceprimátor mesta Modry Ma-
rián Gavorník, Miriam fuňová 
zo Slovenskej ľudovej majoli-
ky, partner ihriska a Dávid Ba-
ráth zo Štúdia 21 za zhotoviteľa 
Zlatíčka. Všetky najmodernej-
šie certifikované hracie prv-
ky na ihrisku vyskúšali deti 
z Materskej školy SNP spoloč-
ne s ostatnými malými Mod-

ranmi, ktorí ihrisko navštívi-
li v sprievode svojich rodičov. 
Naši najmenší nevynechali ani 
sprievodné aktivity ako ma-
ľovanie na tvár či kreslenie. 

Okrem menovaných hlavných 
partnerov patrí poďakovanie 
aj pánovi fejsalovi Abazimu, 
Bohnenkamp, s.r.o., Grapent, 
a.s. a pedagogickému zboru 
MŠ SNP 14 s riaditeľkou Beá-
tou Kozmonovou. 

Jana KUCHTOVÁ
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Reakcia na článok „Poslanci prerokovali petíciu“

Vykurovacia sezóna 2018-2019
Vykurovacia sezóna sa pomaly končí a náklady na teplo pre 
sídliská za kalendárny rok 2018 sú vyúčtované. Môžeme kon-
štatovať, že rok 2018 bol znovu veľmi teplý. Prinášame po ro-
ku ďalšie zaujímavé čísla, ktoré sú výsledkom práce mestskej 
spoločnosti Teplo Modra a dokumentujú nastavený trend 
udržania dostupných cien tepla a teplej vody a zároveň zvy-
šovania výdavkov na modernizáciu.

Vidíme, že fixná cena (to sú pre-
vádzkové náklady) sa značne zvy-
šuje, a to hlavne z dôvodu zvýšenia 
výdavkov na opravy a modernizá-
cie a znižovania celkového odberu 
tepla, na ktoré sa viažu fixné ná-
klady. Aby toto navýšenie nemalo 
vplyv na zvyšovanie celkovej ce-
ny tepla pre obyvateľov, snažíme 
sa robiť také modernizácie, ktoré 

šetria variabilné náklady na výro-
bu - čiže míňame menej plynu, in-
štalujeme nové kotle a zvyšujeme 
hospodárnosť ostatných zariade-
ní. Preto nám variabilná cena (to 
sú priame náklady na výrobu tepla 
- plyn, elektrina, voda) klesá, a tak 
sa nám darí udržať celkovú cenu 
na uzde. Na grafe dolu môžete vi-
dieť pokles spotreby elektrickej 
energie, ktorý sme dosiahli výme-
nou čerpadiel a ostatných elektric-
kých zariadení, súťažením ceny 
elektriny ako aj samotným pokle-
som výroby. Postupnými moder-
nizáciami, súťažením cien komo-
dít a postupnou automatizáciou sa 
budeme aj v budúcich rokoch sna-
žiť udržiavať cenu tepla v Mod-
re na udržateľnej úrovni a zabez-
pečiť tak cenový aj kvalitatívny 
komfort obyvateľom bytových 
domov napojených na centrálny 
zdroj tepla (CZT).

Jakub LIŠKA, konateľ 
mestskej spoločnosti 

Teplo Modra, s.r.o.

Stanovisko
Mestské zastupiteľstvo na marcovom za-
sadnutí prijalo uznesenie, ktorého úlohou 
bolo pripraviť úpravy a zmeny systému pla-
teného parkovania do najbližšieho zasad-
nutia MsZ. Správca parkovania predložil 
návrh zmien na aprílové pracovné rokova-
nie MsZ a komisií, ktoré zahŕňajú aj krát-
kodobé parkovanie zdarma - 15 min ako aj 
viacero ďalších opatrení, ktoré do veľkej 
miery zvýšia jeho komfort a dostupnosť. Na 
zasadnutí MsZ 30. 4. 2019 budú tieto zme-
ny predložené na schválenie formou VZN 
a od mája budeme môcť všetci v Modre vy-
užívať aj krátkodobé parkovanie zdarma.

Jakub LIŠKA, konateľ 
spoločnosti Teplo Modra, s.r.o., 
správca plateného parkovania 

Tento článok ma pomerne silno zaujal (Poz. 
red.: publikovaný v MZ č. 3/2019) nakoľko 
sa aj mňa osobne týka a petíciu podporu-
jem, aj keď ja osobne nepotrebujem parko-
vanie celej hodiny zdarma, mne väčšinou 
postačuje 10, max. 20 minút, kým si vyba-
vím najpotrebnejšie (vybrať v bankomate 
peniaze, niečo rýchlo kúpiť v obchode na 
námestí a podobne). Preto som ešte pred 
vyjdením článku rozmýšľal ako to spraviť, 
aby nemuseli byť inštalované nepekné a in-
vestične nie najlacnejšie rampy. To, čo som 
vymyslel, som hneď telefonicky konzulto-
val aj s dodávateľom parkovacieho systému 
z Trenčína, ktorý mi moju teóriu potvrdil, 
že je to bezproblémové, lacné a najmä bez 
rámp. Systém by mohol fungovať nasle-
dovne: vodič, ktorý chce využiť parkovanie 
prvých niekoľko minút na začiatku zdar-
ma, si vytlačí bezplatný parkovací lístok 

z parkomatu a uloží si ho na palubnú dosku. 
Kontrola je jednoduchá a nezvyšuje sa tým 
potreba času na kontrolu zo strany Mestskej 
polície, ktorá musí aj tak kontrolovať, či vo-
diči majú zaplatené parkovanie a dokedy mu 
toto platí. Počul som aj názor, že by tento sys-
tém mohli ľudia zneužiť tým, že by si kaž-
dých 15 minút chodili vyberať a meniť lístky, 
aby si takto predĺžili bezplatnú možnosť par-
kovania. Myslím si, že za 30 centov asi len 
málokomu stojí za to, robiť takéto ceremó-
nie. Ale ak by sa predsa našiel aj niekto taký, 
určite to nebude taký finančný obnos, ktorý 
by výraznejšie poškodil mesto. A názor, kto-
rý som počul, že prečo by mesto malo dať na 
začiatku pár minút niekomu zdarma považu-
jem za úplne scestný, veď mesto nie je pod-
nikateľ, ktorý potrebuje na všetkom zarobiť 
a môže byť obyvateľom prospešné aj tým, že 
mu takto vyjde v ústrety. Ivan ZELENAY

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

eur
42 500
40 000
37 500
35 000
32 500
30 000
27 500
25 000
22 500
20 000
17 500
15 000
12 500

eur/kW
170
160
150
140
130
120
110
100
 90

MWh
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75

eur/kWh
0,090
0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000

nakúpená elektrina v Eurách
spotreba elektrickej energie v MWh

celková cena tepla Eur/kWh
variabilná cena tepla Eur/kWh
fixná cena tepla Eur/kW

Náklady na elektrickú energiu a jej spotreba

Cenový vývoj tepla

0,074

0,051

101,5

0,073

0,051

94,75

0,081

0,057

114,5

0,086

0,055

129,9
0,077

133,6

0,055

0,073

138,4

0,043

0,072

153,0

0,040

0,074

163,1

0,074
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Investičné akcie 2019
Mesto Modra v tomto roku realizuje niekoľko investičných akcií. Uverejňujeme 
sumár projektov s popisom, informáciou o aktuálnom stave ich realizácie a ter-
mínom ukončenia. 

• Revitalizácia Moyzesovej 
ulice, I. etapa: kanalizácia, vý-
mena osvetlenia, výmena inži-
nierskych sietí (plyn, voda, te-
lekomunikačné siete), úprava 
koryta potoka (v II. etape úpra-
va povrchu cesty, vytvorenie 
oddychových zón s parkovací-
mi miestami, výsadba zelene). 
Aktuálne je pripravené vyhlá-
senie verejného obstarávania, 
predpokladaný termín predlo-
ženia ponúk 25. 4. 2019 (ZoD 
koniec 05/2019). Realizácia: 
16 týždňov od podpisu ZoD. 

• Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej 
ulici, II. etapa. Aktuálne je ukončené verej-
né obstarávanie, predpokladaný termín za-
čatia prác 1. 7. 2019 pre rekonštrukciu vo-
dovodu (BVS, a.s). Realizácia: 16 týždňov.

• Rekonštrukcia miestnej komunikácie na 
Komenského ulici: staveniskom bude do-
pravný priestor Komenského ulice v spo-
jení s Vajanského ulicou, po koniec pria-
meho úseku na Ulici 1. mája. Realizovať 
sa budú: úprava vozovky - frézovanie pô-
vodného krytu, vyspravenie nerovností, 
nový asfalto-betónový kryt v styku s kri-
žujúcimi ulicami Vajanského a Družstev-
ná vybudovanie cestných spomaľovacích 
prahov, dobudovanie nových a úprava 
jestvujúcich parkovísk po obidvoch stra-
nách komunikácie, úprava ľavostranného 
chodníka pri školskom areáli, bezbariérová 
úprava nových a jestvujúcich priechodov, 
dobudovanie malých spevnených plôch pre 
kontajnery, doplnenie a úprava cestného po-
vrchového a podpovrchového odvodnenia 
výšková úprava mreží, poklopov a armatúr 

vo vozovke. Aktuálne sa prípravuje verejné 
obstarávanie. Predpokladaný termín reali-
zácie: júl, august.

• Priechody pre chodcov, Dolná ulica: vy-
značenie nových bezpečných priechodov 
pre chodcov (priechod pri cintoríne, prie-
chod pri lipovej aleji). Aktuálne v realizá-
cii, dokončenie do konca apríla 2019. 

• Revitalizácia prírodného kúpaliska Pie-
sok (na foto), I. etapa: rekonštrukcia a spev-
nenie brehov nádrže, hrádze, sfunkčnenie 
odtoku, osadenie nových drevených oddy-
chových prvkov. Aktuálne je vyhlásené ve-
rejné obstarávanie, predpokladaný termín 
predloženia ponúk 16. 4. 2019, ZoD koniec 
05/2019. Realizácia: 12 týždňov. 

• Revitalizácia verejného priestoru pred 
Biolkou (na foto): úprava spevnených plôch, 
osádzanie drobnej architektúry, výsadba ze-
lene, doplnenie osvetlenia, vybudovanie prí-
vodu pitnej vody, vyznačenie bezpečného 
priechodu pre chodcov. Aktuálne je podpísa-

ná ZoD, bude odovzdané stavenisko a začnú 
sa práce. Realizácia: 12 týždňov. 

• Urnový háj, cintorín Modra (na foto): vy-
budovanie nového urnového hája, usporiada-
nie urnových miest v južnej časti cintorína, 
nová výsadba stromov, dotvorenie priesto-

ru. Aktuálne prebieha cenový 
prieskum, predpokladaný ter-
mín realizácie jún/júl 2019.

• Kamerový systém: IV. etapa 
(zakúpenie a inštalácia štyroch 
kusov kamier s príslušenstvom 
za účelom zvýšenia prevencie 
kriminality a bezpečnostnej si-
tuácie v meste). Aktuálne pre-
bieha realizácia, ukončenie do 
mája 2019. 

• Stavebné úpravy a vybudo-
vanie učební ZŠ Vajanského: 
obstaranie jazykových učební 

na výučbu slovenského a cudzích jazykov, 
materiálno- technické vybavenie učební, ob-
staranie školských knižníc. Aktuálne prebie-
ha realizácia, predpokladaný termín ukonče-
nia projektu je 4/2019. 

• Rekonštrukcia fasády ZŠ Ľ. Štúra: oprava 
fasády, náter obvodového plášťa - škola, te-
locvičňa, klubovňa, WC. Aktuálne prebieha 
príprava verejného obstarávania. Realizácia: 
jún - august 2019. 

• Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Mod-
ra Vŕšky: demontáž stožiarov VO v lokalite 
Vŕšky, výkopové práce, montáž nových sto-
žiarov a svietidiel v počte 30ks. Aktuálne sa 
pripravuje verejné obstarávanie. Realizácia: 
jún - august 2019. 

• Rekonštrukcia fasády ZUŠ: oprava a náter 
fasády budovy. Aktuálny stav projektu: zá-
sobník projektov. Realizácia: 2020 
Detské ihrisko, vnútroblok Komenského: 
projekt bol zrealizovaný.

Zuzana TICHÁ, MsÚ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a
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Aké boli praktické maturity na pedagogickej škole
Prvý aprílový týždeň bol pre 
naše študentky ďalším krokom 
k absolvovaniu štúdia. Budú-

ce pani učiteľky museli uká-
zať nadobudnuté schopnosti 
v praktických výstupoch buď 

z hudobnej, telesnej, literárnej 
alebo výtvarnej výchovy. Pra-
covať s novými deťmi z ma-
terských škôl alebo školských 
klubov bolo výzvou, ktorú na-
koniec maturantky výborne 
zvládli. Nie je predsa jedno-
duché napríklad nacvičiť pie-
seň, vymyslieť vhodné pohy-
bové aktivity, naučiť báseň či 
viesť deti k výtvarným preja-
vom. Budúce vychovávateľky 
a opatrovateľky zasa prezento-
vali svoje komplexné projekty 
podľa určených tém, kde vy-
užili medzipredmetové vzťa-
hy. Preukázali svoje zručnos-
ti, chuť a odhodlanie nutné pre 
vykonávanie ich práce v bu-

dúcnosti. Sme radi, že sa naše 
maturantky úspešne popasova-
li so situáciami, na ktoré sa nie 
vždy dá vopred pripraviť. O to 
viac sa môžu tešiť z absolvova-
nia praktických maturít. 
Veľké poďakovanie patrí pani 
učiteľkám a vychovávateľkám 
z modranských MŠ a ŠKD, 
ktoré s našou školou dlhodo-
bo spolupracujú, sú nápomoc-
né našim študentkám na praxi 
a ktoré priviedli deti, bez kto-
rých by praktické maturity ne-
boli praktické. Blahoželáme 
a držíme palce v máji na úst-
nych maturitách!

Martina 
PUKANČÍKOVÁ

Odpadkové koše z recyklovaných zubných kefiek
V marci zaklopal na brány ZŠ Vajanského a MŠ Sládko-
vičova v Modre zaujímavý projekt - Eko Alarm. Cieľom 
tohoto projektu je zavedenie komplexného systému trie-
deného zberu odpadu v slovenských materských, základ-
ných a stredných školách. Postupne sa doň zapája stále viac 
a viac škôl. Sme radi, že sme jednými z nich.

Spoločnosť Curadent Slovakia 
s.r.o., zástupca Curaprox spoji-
la občianske združenia Živica, 
Priatelia Zeme - SPZ, Inštitút 
cirkulárnej ekonomiky a Nadá-
ciu ekopolis a spoločnými sila-
mi sa snažia prispieť k riešeniu 
problematiky odpadov na Slo-
vensku, ktoré končia väčšinou na 
skládkach, kde sa budú rozkladať 
stovky rokov. Spoločnosť zbiera 
použité zubné kefky, z ktorých 
sa vyrábajú koše na triedený zber 

odpadu. Takéto koše putujú do 
materských, základných a stred-
ných škôl po celom Slovensku. 
A doputovali aj k nám do Modry. 
Teraz aj my zbierame kefky na 
koše pre ďalšie školy. Ak by sme 
to nerobili, skončili by na sklád-
ke odpadov, lebo kefka je zlože-
ná z viacerých typov plastov, kto-
ré by nikto neoddelil a preto by sa 
nedali recyklovať.
Okrem samotných košov na trie-
dený zber odpadov sa v školách 

realizujú vzdelávacie aktivity na 
tému starostlivosti o životné pro-
stredie, predchádzanie vzniku 
odpadov a ich triedenie. Deti sa 
hlavne dozvedeli, kde dnes končí 
ich odpad a čo sa dá robiť, aby ho 

vznikalo menej. Prostredníctvom 
tohoto projektu sa deti a mladí 
ľudia naučia vznik odpadu pred-
chádzať, správne ho triediť a ten-
to dobrý zvyk následne prenesú 
domov do svojich rodín. (kč)

Okresné kolo Chemickej olympiády Základných škôl
Základná škola Vajanského 
už tradične privítala účastní-
kov okresného kola Chemickej 
olympiády v kategórii D, ktorej 
55. ročník priniesol opäť vyšší 
počet prihlásených ako v minu-
lom roku. Latka náročnosti bo-
la postavená veľmi vysoko, o to 
viac nás teší, že všetci zúčast-
není požiadavky teoretickej aj 
praktickej časti zvládli a stali sa 
úspešnými riešiteľmi okresného 
kola. Víťazom sa stal ján Chro-

mík zo ZŠ Šenkvice, na druhom 
a treťom mieste sa umiestnili Lí-
via Veneniová a Martin Maroš 
Monsberger z Gymnázia v Pe-
zinku. Postupujúcim srdečne 
gratulujeme a prajeme im ve-
ľa úspechov aj v ďalšom kole! 
Všetkým zúčastneným pedagó-
gom ďakujeme za úsilie vynalo-
žené pri príprave a tešíme sa na 
stretnutie o rok.

Elena ROSÍVALOVÁ, 
ZŠ Vajanského
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Mesiac knihy v Základnej škole Ľudovíta Štúra
„Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprí-
stupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším 
učiteľom.” Charles William Eliot.

Prvý jarný mesiac patrí už tra-
dične knihám. Deti a pani vy-
chovávateľky z ŠKD Slniečko 
prijali aj tento rok pozvanie 
na návštevu mestskej knižni-
ce. Prváci navštívili vo štvr-

tok 21.3.1019 Malokarpatskú 
knižnicu v Pezinku. V rámci 
Popoludnia s rozprávkou sa 
započúvali do milých rozprá-
vok o zvieratkách a popoze-
rali si priestory knižnice, kto-

rá spolupracuje so školami na 
podpore čítania detí. Tretiaci 
a štvrtáci navštívili vo štvr-
tok 28.3.2019 Mestskú kniž-
nicu v Modre, kde im pani 
vedúca knižnice Renátka Ku-
lifajová a bábkoherečka Zuz-
ka Polonská priblížili tvorbu 
slovenského rozprávkara Pav-
la Dobšinského. Deti pozorne 

počúvali rozprávku Zaklia-
ta hora a aktívne sa zapájali 
do jej dramatizácie. Návšte-
va knižnice podnietila záujem 
detí o čítanie aj o požičiavanie 
si kníh v knižnici.
Vráťme knihy do škôl je obľú-
bená čitateľská súťaž. Už nie-
koľko rokov sa do nej zapájajú 
aj žiaci našej školy. jej hlav-
ným poslaním je poukázať na 
to, že papierová kniha má stá-
le svoje čaro a nemala by vy-
miznúť zo školských lavíc. 
V tomto školskom roku sme 
sa v súťaži opäť umiestnili na 
popredných priečkach. Vďaka 
motivácii pedagógov a snahe 
našich žiakov sme získali ti-
tul štvrtá najaktívnejšia škola 
z celého Slovenska a ocenení 
sme balíčkom kníh. Okrem to-
ho boli vyžrebovaní aj jednot-
livci. Tu sa šťastie usmialo na 
Inu Horvajovú a Magdalénu 
Somorovskú. Obe dievčatá si 
takisto svoju domácu knižnicu 
obohatia balíčkom kníh.

Mária SETNICKÁ, 
ZŠ Ľ. Štúra

Farbuľko 2019
25. marca 2019 sa v Mestskom úrade v Modre uskutočnilo vyhodnotenie detskej „farebnej 
súťaže“ Farbuľko 2019, ktorá sa koná každoročne aj s účasťou rodičov ocenených detí. 
Zo 70 súťažných prác odborná porota za účasti primátora Modry Juraja Petrakoviča vy-
hodnotila a navrhla oceniť spolu 9 prác. V každej vekovej kategórii boli ocenené 3 práce. 

Ceny deťom odovzdali pani učiteľky z kon-
krétnych materských škôl. Primátor mesta 
Modry juraj Petrakovič navrhol oceniť Ce-
nou primátora tri detské práce. Ceny primá-
tora mesta Modry odovzdávala poslankyňa 
mestského zastupiteľstva Naďa Kovárová. 
farbuľko je súťažná prehliadka výtvarnej 
zručnosti, ktorá sa koná v materských ško-
lách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Modry. V tomto roku sa konal už 13. ročník 
súťaže. Téma tohtoročnej súťaže bola „ča-
rovný svet rozprávok“. Súťaže sa zúčastnili 
Materská škola Kalinčiakova 11, Materská 
škola Sládkovičova 13, Materská škola SNP 
14 vrátane eP MŠ Vajanského a eP MŠ Par-
tizánska 88. Výstava prác detí z materských 
škôl zdobí priestory mestského úradu. Ro-
dičia, príbuzní aj verejnosť môžu obdivo-
vať talent škôlkarov a pestrosť ich výkresov. 
Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré každý rok 

pripravujú deti s cieľom vytvoriť krásne det-
ské kresby a maľby. 
V kategórii 3-ročných detí boli ocenení: Va-
nesa Ryšavá, MŠ Sládkovičova, Medovní-
kový domček, Bronislav Shuster, MŠ SNP 
14, Pampúšik, ema Srnánková, MŠ Kalin-
čiakova, Kocúr Sadza.
V kategórii 4-ročných detí: Michaela Gavor-
níková, MŠ Sládkovičová, Máša a medveď, 
Martin Sucháň, MŠ Sládkovičova, Pampu-
šik, juraj Švec, MŠ Kalinčiakova, Gevendu-
cha.
Kategória 5-6-ročných detí: Lukáš Gašpa-
rík, MŠ Sládkovičova, Tri prasiatka, Alexan-
dra Szabóová, MŠ Sládkovičova, Mechúrik-
-Koščúrik, filip Trnovec, MŠ Kalinčiakova, 
Na cestách.

Cena primátora
Kategória 3-ročných detí: ema Srnánková, 
MŠ Kalinčiakova, Kocúr Sadza.

Kategória 4-ročných detí: Ondrej Šimko, 
MŠ Sládkovičova, Máša a medveď.
Kategória 5-6-ročných detí: Nikol Kľúčiko-
vá, MŠ - eP Partizánska, O hľadajúcom sl-
niečku. (gal)
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Ľudia z Modry, 11. 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.

Bývalá profesorka gymnázia 
Elena Michálková (67)

Gymnázium Karola Štúra v Modre má vy-
še 400-ročnú históriu. O jeho vznik sa za-
slúžili nemeckí evanjelici. V začiatkoch 
sa študenti popri latinčine učili nemecky 
aj maďarsky a profesorský zbor tvorili pe-
dagógovia z významných evanjelických 
gymnázií Uhorska. V roku 1839 sa rekto-
rom školy stal starší brat Ľudovíta Štúra 
- Karol. jeho meno sa v názve gymnázia 
uchovalo dodnes. Aktuálne funguje ako 
štvor a osemročné gymnázium, ktoré pri-
pravuje žiakov a študentov na vysoké ško-
ly.
„Vždy sme mali veľmi dobrú odbornú 
úroveň. Študenti sa bez problémov dostá-
vali na vysoké školy a to je hlavná úloha 
gymnázia - pripraviť ich na prijímačky na 
výšku,” hovorí pani profesorka Michálko-
vá, ktorá tu celý život učila. „Začala som 
ako mladé dvadsaťpäťročné dievča v roku 
1976. Odučila som tridsaťdva rokov, de-
vät rokov som bola zástupkyňa riaditeľky. 
Moja prvá trieda - veľmi úspešný ročník 
maturovala v roku 1980,” spomína na ča-
sy, keď mali študenti aj rodičia väčší reš-
pekt voči učiteľom. „Viete, ja som stará 
škola. Teraz sa vo výučbe dosť experimen-
tuje. Netreba nič vedieť, stačí keď sa deti 
naučia rozmýšľať, tomu nerozumiem. Zá-
klady je dobré vedieť, aby bolo na čom 
pri rozmýšľaní stavať,” hovorí pani pro-
fesorka. „Aktuálne sa duálne vzdelávanie 
prezentuje ako novinka, ale my sme ho na 
Gymnáziu Karola Štúra zaviedli ešte kon-
com 70-tych rokov. Popri všeobecných 
predmetoch sme učili aj odborné predme-
ty - technickú chémiu a elektrotechniku,” 
Pani elena vždy inklinovala k prírodným 
vedám, matematika jej učarovala a nako-
niec ju učila spolu s chémiou. „Na stred-
nej škole sme mali mladého matikára, 
ktorý nám učivo vedel dobre vysvetliť. Na-
vyše ma motivovali moje dve kamarátky, 
ktorým matematika išla veľmi dobre a tak 
som sa jej začala viac venovať aj ja. Trá-
vila som s ňou aj štyri hodiny denne,” 
opisuje svoju vášeň k tomuto predmetu. 
„Viete čo ma bavilo najviac? Ten pocit, 
keď prídete na riešenie, keď vyriešite prí-
klad a sedí to. A tiež som bola pyšná, keď 
odomňa chlapci odpisovali úlohy - často 
som si kvôli tomu robila úlohy aj navyše,” 
šibalsky sa usmeje. 

Pani profesorka je teraz na dôchodku 
a zdravotne sa cíti dobre vďaka celoživot-
nej vášni - športu. Milovníčka turistiky, 
plávania, lyžovania a aerobiku uprednost-
ňuje pohyb namiesto liekov. „Ako in-
štruktorka som naučila základy lyžovania 
mnohých študentov. Celý život sa hýbem. 
Akonáhle ma začne niečo bolieť, vybeh-
nem na hodinu von a nič mi nie je. Po-
hyb je liek,” radí v dobrom. „Modra mi 
prirástla k srdcu aj s jej obyvateľmi. Mám 
rada Zochovu chatu, Harmóniu a hoci nie 
som nábožensky založená, často chodím 
na Kalváriu, k Trom krížom. Je odtiaľ vi-
dieť nádherný východ slnka nad Modrou. 
To miesto ma upokojuje, dokonale si tam 
oddýchnem.”

Spisovateľka a publicistka 
Veronika Šikulová (51)

„Mali sme šťastie - narodili sme aj so ses-
trou v rodine, v ktorej sa umeniu darilo. Ta-
to pochádzal z mnohodetnej rodiny - všet-
ci boli hudobne aj literárne nadaní. Starší 
Modrania si hádam budú pamätať ako Ši-
kulovci hrávali pod modranskou viechou 
- Slávny Vilo Šikula a jeho kapela.” Vero-
nikin otec Vinco Šikula je výraznou osob-
nosťou literárnych dejín a jej mama lekárka 
mala k literatúre a umeniu vrúcny vzťah. 
„Vždy, keď tatko niečo napísal, prečítal to 
najskôr mame. Dalo sa s ňou o tom diskuto-
vať, mala na literatúru názor a hlavne bola 
zvedavá,” spomína Veronika. V Harmrštíle 
- nádhernom kamennom dome vo vinohra-
doch nad Modrou strávila spolu so sestrou 
predškolský vek. „Potom sme sa presťa-

hovali na sídlisko Modra - stred, dnes Du-
kelská. Všetci sme sa tam poznali po me-
ne, pripadalo mi to ako jeden veľký majer, 
kde susedy medzi čerešňami vešali prádlo, 
sedávali na lavičke, v sobotu sa chodilo 
brigádovať okolo bytoviek,” spomína na 
obdobie, ktoré nemá s dnešným anonym-
ným životom na mestských sídliskách veľa 
spoločného. „Pre mňa a myslím, že aj pre 
sestru je Hamrštíl miestom, kde máme ho-
denú kotvu. Tá väzba k Modre je veľmi sil-
ná. Som pripútaná k tomuto mestu. Už keď 
idem do Pezinka, mám pocit, že som ďaleko 
od domova,” dojíma nás. 
Prvú poviedku „S kým sa budem hrať” jej 
uverejnili v šestnástich v literárnej prílohe 
týždenníka Nové slovo, ktorá vznikla v ro-
ku 1978. Knižný debut „Odtiene,” za kto-
rý získala cenu Ivana Kraska uzrel svetlo 
sveta o 15 rokov neskôr, po narodení syna 
Vinca. Odvtedy napísala takmer desiatku 
ďalších kníh. Veľký úspech mal titul Me-
dzerový plod, za ktorý vyhrala Krištáľové 
krídlo v kategórii publicistika a literatúra 
v roku 2015 a rok predtým najprestížnejšiu 
literárnu cenu Anasoft Litera. 
Veronika pracuje v Malokarpatskej kniž-
nici v Pezinku na detskom oddelení a zá-
roveň má ako projektová manažérka na 
starosti kultúrne akcie organizované kniž-
nicou, napríklad známy festival poézie fi-
liber poetry. Myslí si, že dnes je problém 
prinútiť deti čítať, hoci je čo. „Vychádzajú 
zaujímavé knižky pre deti od rôznych auto-
rov, ale dôležité je čítať aj klasiku trebárs aj 
v rámci povinnej literatúry. Niektoré diela 
sú jednoducho súčasťou našej histórie, kul-
túry a poznať ich patrí k základnému vzde-
laniu. Môžeme diskutovať o tom, čo všetko 
by malo byť súčasťou povinnej literatúry.”

Zuzana TICHÁ
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K jubileu majstra Ignáca Bizmayera...
V jednej piesni sa spieva, že život je iba náhoda. Je to častokrát 
pravda, pretože sú to neraz náhody, ktoré sa stávajú v našich 
životoch zásadnými. V prípade národného umelca Ignáca Biz-
mayera prišlo v detstve k neočakávanému stretnutiu s kerami-
kom a zberateľom Heřmanom Landsfeldom. 

Náhodné stretnutie ovplyvni-
lo celý umelcov profesionálny 
život. „Strýčko čriepkar“, ako 
Landsfelda prezývali, priviedol 
Ignáca Bizmayera do dielní, kto-
ré voňali hlinou a tá sa mu stala 
osudnou. Majster Bizmayer žije 
s hlinou už viac ako 80 rokov. 
S pod jeho rúk vyšli zástupy kro-
jovaných párov, remeselníkov, 
zbojníkov, svätcov... Keby sme 
ich zhromaždili, hádam aj zapl-
nia modranské námestie. Majster 
Bizmayer sa vďaka svojej zruč-

nosti vypracoval na popredné-
ho slovenského umelca, ktorého 
prívlastok „národný“, nie je iba 
vyznamenaním, ale doslova cha-
rakterizujúci keramikovu prácu 
a životnú púť. V atmosfére svoj-
ho domu v Harmónii žije v har-
mónii s prírodou aj umením, kto-
ré ho obklopuje. Modra sa mala 
a má čím pýšiť a ja som hrdý, že 
medzi významné osobnosti žijú-
ce v Modre patrí aj majster Biz-
mayer. 
V týchto dňoch sa Ignác Biz-

mayer dožíva požehnaného ve-
ku, v mene mesta Modry a všet-
kých Modranov želám majstrovi 

veľa zdravia, spokojnosti a ra-
dosti v kruhu rodiny a priateľov.

Juraj PETRAKOVIČ

Poďakovanie seniorom z JSD za ich aktívnu činnosť
Hovorí sa, že na dôchodcovský vek sa treba psychicky pri-
praviť. Zvyknúť si, že sa ráno horšie vstáva z postele, že vám 
práca okolo domácnosti nejde od ruky. Deti už dávno nepo-
trebujú vašu pomoc, vnúčatá sú už odrastené a vy len sledu-
jete ich správne, či nesprávne kroky životom. Zrazu zistíte, 
že máte veľa voľného času a čo s ním?

Idete sa nadýchať čerstvého 
vzduchu. Prechádzky pre senio-
rov sú veľmi dôležité pre dobrú 
fyzickú kondíciu, srdcovú čin-
nosť a psychickú vyrovnanosť. 
Modra a jej okolie vám to po-
núka plným priehrštím. Hlavne 
nám, ktorí sme celý aktívny ži-
vot prežili vo veľkomeste. Po-
kocháte sa nádhernou prírodou, 
užijete si spev v Hollerungo-
vej hôrke, pochodíte chodníčky 
a cesty vo vinohradoch v Nitr-
perkoch, Ohňavách, vyberiete 
sa na Gaštanku, aj na modran-
ský ranč. Ale žiada sa vám ísť 
aj medzi ľudí. A je kam ísť? 
Do klubu jednoty dôchodcov 
v Modre na Sukeníckej ulici. 
Neverili by ste, ako dobre pad-
ne prísť do útulného prostredia, 
medzi svojich rovesníkov, po-
rozprávať sa o svojich problé-
moch a vypočuť si starosti i ra-
dosti. Posedieť si pri horúcom 
čaji či kávičke s koláčikom, 
pagáčikom, ktoré pripravia ši-
kovné členky výboru. Dobrá 

nálada, vtipy, historky zo ži-
vota, občas pohárik vínka vám 
pripomenú bezstarostnú poho-
du v rodine. A to je len jedna 
kvapka z aktivít, ktoré po celý 
rok pripravujú členovia výbo-
ru pod vedením Ing. Vladimíra 
Medlena. 
Program vychádza z požiada-
viek všetkých členov, je teda 
zameraný na viaceré oblasti. 
jednou z nich sú obľúbené vý-
lety, pripravené viackrát do ro-

ka. Starostlivo pripravené, aby 
sme spoznali historické pamiat-
ky, mestá a skanzeny, múzeá, 
či prírodné úkazy a obohatili 
si tam svoje vedomosti. Výbor 
organizuje aj kvízy, vedomost-
né i zábavné, mestské i okresné 

športové hry a súťaže. Pripra-
vuje besedy s rodákmi, spiso-
vateľmi a významnými ľuďmi. 
Organizujú aj zdravotné a iné 
prednášky. Spolupracujú s na-
dáciou Revia a SOŠ pedagogic-
kou na programe varenia a pe-
čenia pre žiakov. Organizujú aj 
spoločné akcie s DSS. Pripravu-
jú premietanie filmov z výletov, 
športových podujatí a z rôznych 
akcií. Sú nápomocní pri rôz-
nych akciách mesta, nadáciách 

či družobných stretnutiach. Zú-
častňujú sa na rôznych oslavách, 
stretnutiach, výročiach, kladení 
vencov a výročiach. členovia 
tiež navštevujú koncerty žiakov 
ZUŠ, podieľajú sa na Modran-
skom vinobraní ako pravidelní 
účastníci sprievodu a zabezpe-
čujú dozor na výstavách počas 
vinobrania. Pripravujú dôstojné 
stretnutia jubilantov dva razy do 
roka. Ďalej sú to novoročné po-
sedenia a počas fašiangov ples, 
tento rok už 20. s hudbou skupi-
ny jano a bohatou tombolou. je 
už tradíciou, že členovia výboru 
vyprážajú šišky a ponúkajú po-
čas fašiangovej súťaže vo varení 
kapustnice. Získali si veľkú po-
pularitu a ľudia sú ochotní na ne 
čakať aj v dlhom rade. 
je až neuveriteľné, čo dokáže 
10-členný kolektív výboru za-
riadiť, zabezpečiť a zorganizo-
vať. Sú to mimoriadne obetaví 
seniori, ktorí venujú svoj čas, 
schopnosti a životné skúsenosti 
pre iných, aby obohatili a sprí-
jemnili náš život v Modre. Za 
ich obetavú prácu sa im chceme 
čo najsrdečnejšie poďakovať.

Táňa FIALOVÁ, Monika 
FIALOVÁ, Jana DURGALO-

VÁ za členov JDS 
a ostatných dôchodcov
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Život v Mereme
„Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom“, vyriekol 
grécky filozof Epikuros zo Samu. Roky utekajú, časy sa menia. 
Ľudia žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení podporo-
vaného bývania Merema v Modre divadlo prežívajú, navštevujú 
a úžasne hrajú. Herci z Meremy sú členmi divadelného súboru 
Agapé, divadlo pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka 
hrajú už desať rokov a Modranom nie sú neznámi. Naštudovali 
a s veľkým úspechom predviedli šesť divadelných hier, v kto-
rých stvárnili život v jeho rôznych podobách. 

„Každý z nás je jedinečný strom, 
a to je na tom krásne,“ týmto mot-
tom sa začínalo divadelné pred-
stavenie Štyri ročné obdobia 
- Strom. Keď sa pozrieme do his-
tórie, tak človek najviac túžil po 
troch veciach - „mať moc, slávu 
a bohatstvo“. Práve na to pouká-
zalo divadelné predstavenie Stroj 
času. Otvorilo priestor pre diváka 
a umožnilo mu nájsť odpoveď na 
otázku, či je možné cestovať do 

minulosti a zmeniť ju alebo ísť 
do budúcnosti, vyhnúť sa násled-
kom a vybrať si hodnoty, ktorý-
mi sa chceme riadiť. Nadčasová 
paródia fantomas sa vracia cez 
humor a satiru poukazuje na vše-
mocnosť, zjemňuje city a kulti-
vovane mení negatívneho hrdinu 
na kamarátskeho a vtipného člo-
veka. Do sveta protikladov, reali-
ty a fantázie, romantiky a nebez-
pečenstva, k zamysleniu sa nad 

skutočnými hodnotami života 
vnieslo diváka predstavenie More 
- nádherné a pokojné, no i kruté, 
búrlivé a tajomné. „Sme ako mo-
re, ktoré skrýva veľa tajomstiev. 
More, ktoré skrýva svoju tvár. 
Sme more, ktoré osvieži, ublíži 
aj pohladí. Naša duša je rovnako 
nepokojná, no vieme byť aj tichí, 
smutní a zákerní. Sme more, kto-
ré vás prijíma takých, akí ste. Pri-
jímate aj vy nás takých, akí sme?” 
O našej histórii vypovedá divadel-
né predstavenie Drotári. Odkrýva 
korene slovenského národa a pro-
stredníctvom jemného situačného 
humoru približuje neľahké puto-
vanie slovenských drotárov spod 
Tatier celým šírym svetom. Roz-
práva o remeselnom fortieli, tra-
díciách a láske k domovine, tiež 
o viacročnej drotárskej skúsenosti 
našich klientov, ktorých drotárske 
výrobky zdobia nejednu domác-
nosť. Hra Chráňme dedičstvo na-
šich otcov stvárňuje život, zvyky 
a tradície keramikárov pôsobia-

cich v Modre, zároveň vzdáva 
poctu významným osobnostiam 
slovenského hrnčiarstva a džban-
kárstva, ktorí celý svoj život za-
svätili tomuto remeslu, vdýchli ho 
do hliny a vykúzlili z nej pestro-
farebnú harmóniu vecí okrášľujú-
cich naše obydlia aj srdcia. 
Na jeseň sa do bohatého reper-
toáru divadla Agapé zaradia dve 
nové predstavenia. Aby naši herci 
nabrali do práce tú správnu chuť, 
27. marca 2019 zavítali do Divad-
la jána Palárika v Trnave a po-
zreli si dobrodružnú hru Ostrov 
pokladov od írskeho spisovateľa 
Roberta Louisa Stevensona. fa-
mózny rozlet fantázie a humoru, 
ktorý sa prelínal celou divadelnou 
hrou, činorodosť postáv a záro-
veň mravný aspekt celého diela 
bol pre nás ponaučením a najmä 
inšpiráciou. Ďakujeme vám všet-
kým za podporu, vidíme sa v ok-
tóbri, na pre nás novej divadelnej 
scéne.

Milada BARČÍKOVÁ

Nadácia Revia opäť rozdeľuje 
financie do celého regiónu
Už 23 rokov obyvatelia spod Malých Karpát môžu realizovať svo-
je nápady vďaka grantovému programu od Revie. Aj tento rok 
na jar sme uzavreli prvé kolo grantového programu, v ktorom 
podporujeme iniciatívy aktívnych občanov naprieč celým regió-
nom. Od nášho založenia, teda 23 rokov ponúkame obyvateľom 
možnosť podať si žiadosť o finančnú podporu a tak realizovať 
zaujímavé projekty v malokarpatských mestách a dedinách. 

Grantová komisia schválila 11 
žiadostí v sume 3 500 €, kto-
ré zrealizujú podujatia a akti-
vity v oblasti hudby, divadla, 
výtvarného umenia či architek-

túry, folklóru a tradícií, život-
ného prostredia, práce s deťmi 
seniormi a iné. finančne pod-
poríme festival slovanských 
tradícií (OZ Pezinská akč-

ná kopa), Drumfest 2019 (OZ 
PRD), Deň otvorených záhrad 
(OZ Otvorené záhady), Diva-
delný festival Kasiopea (OZ 
Kasiopea), Buď vôľa tvoja 
(Lenka Lennerová), Dôstoj-
ne až do konca (Brat.seniorát 
eCAV), Ľudová škola (Cir-
kevný zbor Kráľová), Ihrisko 
(jDS MO), Tradície v našej 
obci (Obec jablonec), Ožive-
ná fontána (PNPP), Cena Katy 
Brúderovej (OZ Podobenka). 

Druhé kolo grantového progra-
mu bude uzavreté 28. 4. 2019. 
Prostriedky na jeho financova-
nie sme tento rok získali z cha-
ritatívneho behu fair Cross 
2019, kde sa nám podarilo 
vyzbierať krásnych 2 580 €. 
Taktiež investujeme príspev-
ky od našich darcov, partnerov 
a z majetku nadácie. Ak aj vy 
chcete podporiť rozmanitosť 
v Malých Karpatoch, veríme, 
že sme tá správna voľba a spo-
lu robíme náš región výnimoč-
ným. Viac informácií na www.
revia.sk.

Lucia FINKOVÁ, 
Nadácia Revia

S Modrou si rozumieme
a máme tu aj neobmedzený a spoľahlivý

O2 Internet na doma

Navštívte nás v O2 Predajni 
na Ulici M. R. Štefánika 10 v Pezinku

S Modrou si rozumieme

06-04_pezinok_modranske_zvesti_91x61_fin.indd   1 24/01/2019   15:59
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Jarná celoplošná deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva občanov a pod-
nikateľské subjekty na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie 
(regulácie živočíšnych škodcov), ktorá je jedným z opatrení na 
predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a to na úze-
mí všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období 
od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019. Celoplošná deratizácia sa má vykoná-
vať najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami, určenými 
a schválenými na tento účel, zvyčajne na jar a na jeseň. 

Deratizáciu vykonávajú:
• obce vykonajú deratizáciu 
v objektoch a na verejných 
priestranstvách v správe alebo 
vlastníctve obcí; 
• fyzické osoby - podnikatelia 
a právnické osoby vykonajú 

deratizáciu v ich alebo nimi 
spravovaných objektoch, ka-
nalizačných a kolektorových 
rozvodoch a areáloch urče-
ných na podnikanie a bývanie, 
vrátane objektov školských, 
zdravotníckych, športovo-re-

kreačných, telovýchovných 
a kultúrnych zariadení, zaria-
dení sociálnych služieb, byto-
vých a polyfunkčných domov, 
administratívnych budov, 
skladov i skládok odpadov;
• fyzické osoby - podnikatelia 
a právnické osoby deratizáciu 
uskutočnia prostredníctvom 
oprávnených firiem disponu-
júcich odbornou spôsobilos-
ťou na vykonávanie činnosti: 
regulácia živočíšnych škod-
cov prípravkami určenými na 
profesionálne použitie; 
• fyzické osoby - občania vy-

konajú deratizáciu na pozem-
koch a v objektoch využíva-
ných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok 
výskytu hlodavcov aj v piv-
ničných a prízemných priesto-
roch rodinných domov a ob-
jektov určených na bývanie; 
fyzické osoby - občania de-
ratizáciu môžu vykonať aj 
svojpomocne v obchodnej 
sieti dostupnými biocídnymi 
prípravkami v malospotrebi-
teľských baleniach, ktoré sú 
určené a schválené na pred-
metný účel.
• Ďalšie informácie nájdete 
na www.modra.sk.
 (red)

Neničme to, čo je budované pre všetkých 
Neprešiel ani mesiac, čo sme na 
stránkach Modranských zvestí in-
formovali o vandalizme a ničení 
majetku mesta a majetku všetkých 
občanov. O niekoľko týždňov sa 
objavili ďalšie prípady, ktoré uka-
zujú, že medzi nami stále žijú ľu-
dia, ktorým je naše spoločne bu-
dované a zveľaďované prostredie 
prinajmenšom ľahostajné. Inak sa 
nedá vysvetliť, že niekto ukrad-
ne lavičku v lipovej aleji, vytrhá 
a odcudzí 20 čerstvo vysadených 
kríčkov budúceho živého plota, či 
povyberá letničky vysadené v par-
koch a kvetináčoch alebo vytvorí 
čiernu skládku na miestach, ktoré 
slúžia všetkým na oddych a rekre-
áciu.
Nehovoriac o tom, že v období, 
kedy vrcholí kampaň mesta k ce-
loplošnej verejnoprospešnej akcii 
jarné upratovanie, odhodí niekto 

pri kontajneroch v Harmónii čel-
né sklo automobilu či zvieraciu 
voliéru, plastové záhradné stolič-
ky a mnoho iného. Krásne oddy-
chové miesto na Kalvárii si niekto 
pomýlil so smetiskom a s pohos-
tinstvom, v ktorom po bujarej 
oslave zanechal po sebe len ne-
skutočný neporiadok a špinu. Na-
tíska sa otázka: načo toto mesto 
teda buduje pre svojich obyva-
teľov nové miesta na relax, načo 
pravidelne informuje o odpadovej 
politike, pre koho vysádza novú 
zeleň? Mesto Modra istotne pra-
cuje s myšlienkou, že dobré veci 
sú robené pre dobrých ľudí a tých 
je našťastie prevaha, takže ich ne-
možno o ne ukrátiť, na úkor nie-
koľkých nezodpovedných jednot-
livcov, z ktorých veľká väčšina sú 
„násťroční“, ktorí si len takto „du-
chaplne“ vypĺňajú inak svoje nu-

dou a zlobou naplnené chvíle. 
Kristína čechová, odborníčka na 
životné prostredie z Referátu MsÚ 
Modra potvrdzuje: „Mesto má ur-
čitú kapacitu a to tak ľudskú, tech-
nickú, ako i finančnú. Pokiaľ však 
budeme len neustále upratovať 
a obnovovať plochy a zariadenia, 
ktoré sú už zrevitalizované, ne-
ostane nám priestor na nové rea-
lizácie a zámery. Často počúvam 
vetu, že mesto nič nerobí. No po-
kiaľ sa budeme stále vracať na to 
iné miesto a naprávať po nezod-
povedných, posúvať sa vpred bu-
deme naozaj slimačím tempom. Je 
to o lenivosti a pohodlnosti, kedy 
si podaktorí občania nevedia vy-
niesť po sebe odpad do smetiaka 
alebo na zberný dvor. Skúsme učiť 
našu mládež, že ak budú po sebe 
zanechávať odpad a ničiť to, čo 
je budované pre všetkých, tak ne-

budeme mať v Modre nové špor-
tové plochy, zeleň, lavičky...preto-
že všetky financie a energia ľudí, 
budú smerovať k odstraňovaniu 
škôd, namiesto budovania nové-
ho, čo by potešilo celú komunitu 
a bolo na prospech všetkých“. 
Ročne vynakladá mesto nemalé 
finančné prostriedky na čistenie 
znečistených miest, na opravy po-
škodeného mestského mobiliáru 
a na nákup chýbajúcich súčastí. 
Preto na vybraných kontajnero-
vých stojiskách, kde sa problém 
s čiernymi skládkami neustále 
opakuje, má mesto v pláne osadiť 
kamerový systém a priestor moni-
torovať. Pre všetkých, ktorí upra-
tujú nezabudnite, že máme k dis-
pozícii Zberný dvor na Dolnej 
ulici, kde môžete odpad zaniesť 
a to dokonca aj v sobotu od 8.00 
do 17.00 hod. J. KUCHTOVÁ
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Analyzovali sme odpad z bytoviek
Dvanásť ochotných dobrovoľníkov sa vo štvrtok 11. apríla v objekte starej kotolne 
v areáli Zberného dvora Modra zapojilo do projektu s názvom „Odpad sa nevy-
parí”. Realizuje ho Malokarpatská komunitná nadácia Revia v spolupráci s part-
nermi - Mestom Modra, Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (Incien) a s finančnou 
podporou C. S. Mott Foundation v rámci programu The Global Challenges Local 
Solutions Akadémie pre rozvoj filantropie z Poľska. Cieľom analýzy bolo zistiť 
ako triedime odpad vo vybraných lokalitách pri bytových domoch a ako zodpo-
vedne sa správame voči svojmu prostrediu.

Počas viac ako dvoch hodín dobrovoľníci 
ručne triedili odpad z vybraných lokalít a to 
štyri kontajnery na komunálny odpad, je-
den na plasty, plechovky, tetrapaky a jeden 
na papier. Drahoslava finková z Nadácie 
Revia: „Odpad sa nevyparí je projektom 
o partnerstve a o zveľaďovaní nášho život-
ného prostredia. V spolupráci s pani Če-
chovou z MsÚ sme vytipovali štyri lokality, 
kde by sme po vyhodnotení analýzy chceli 
poskytnutím podrobných informácií moti-
vovať obyvateľov k lepšiemu separovaniu 
odpadu. Je to projekt živý a dlhodobý a po-
stupne sa bude rozvíjať. Po čase plánujeme 
zorganizovať podobnú analýzu a zistiť, či 
naša iniciatíva priniesla očakávaný efekt, 
teda či triedime lepšie.“

Do výberu sa dostali lokality Družstevná 
(pri bytovkách č. 19 a 21), Komenského 
vo vnútrobloku pri ihrisku Zlatíčko, Ko-
menského pri Lidli a bytový dom na Tr-
navskej ulici na Kráľovej. Analýzy sa zú-
častnil aj primátor Modry juraj Petrakovič 
spoločne so zástupcom Mariánom Gavor-
níkom. Triedenie sa uskutočnilo pod vede-

ním Drahoslavy finkovej z Nadácie Revia, 
Kristíny čechovej z Referátu životného 
prostredia MsÚ a Kataríny Bednárikovej 
z Incien-u, ktoré sa pridali k dobrovoľní-
kom a osobne sa zapojili do triedenia. Ako 
uviedla Kristína čechová, táto analýza po-
slúži k tomu, aby mesto zistilo, či ponúka 
občanom v tejto oblasti dostatočné služby 
a ak nie, akým smerom napredovať. Dob-
rovoľní triediči mali k dispozícii špeciálne 
ochranné pomôcky a prostriedky, ktoré za-
bezpečil Incien a na posilnenie malé občer-
stvenie, o ktoré sa postaralo Mesto Modra. 
Po spracovaní všetkých číselných údajov 
výsledky analýzy ukázali, že obyvatelia 
netriedia odpad celkom tak, ako by mohli, 
hoci zo strany mesta majú na to vytvorené 

možnosti. Z celkového množstva zmesové-
ho odpadu sa teda v kontajneroch nachá-
dzalo až 29% odpadu, ktorý už v súčas-
nosti v meste separujeme do samostatných 
nádob, ktoré stoja hneď vedľa nádoby na 
komunál. Ide o zložky papier, plast, kovové 
obaly, sklo a tetrapaky. „Triedenie týchto 
materiálov u nás v Modre nie je novinkou, 

obyvateľov pravidelne informujeme o tejto 
problematike a aj keď ich učíme správne 
separovať, žiaľ výsledky analýzy nás nete-
šia. Takmer tretina odpadu v týchto smetia-
koch s prihliadnutím na zavedený systém, 
nemala byť“, zhodnotila Kristína čechová. 
Z výsledkov je zrejmé, že obyvatelia da-
ných bytoviek produkujú až 35% bioodpa-
du. S uvedeným číslom chce nadácia Revia 
v spolupráci s partnermi začať v budúcnos-
ti pracovať a uvažuje okrem edukácie ob-
čanov na tému čo je bioodpad a ako ho mô-
žem znížiť prípadne vybudovať niečo ako 
komunitné kompostoviská.
„Z pohľadu mesta nejde o zanedbateľné 
množstvo, ktoré nám ukazuje možný smer 
v ďalšom rozvoji odpadového hospodár-
stva. Avšak v prvom rade je potrebné naj-
prv zvládnuť triedenie už zavedených ko-
modít a až následne systém v meste ďalej 
rozvíjať a vylepšovať“, dodáva Kristína 
čechová z MsÚ. Z výsledkov analýzy, kto-
ré spracoval Incien pripravila nadácia Re-
via nasledovné zjednodušené vyobrazenie: 
Zástupkyňa Incien-u Katarína Bednáriková 
dopĺňa: „Vzhľadom na to, ako komfortne je 
nastavený systém triedeného zberu v Mod-
re pre občanov bytových domov (množstvo 
stojísk, dostatočný počet nádob na triede-
ný zber, frekvencia zberu) a aj vzhľadom na 
to, ako sú občania informovaní o možnos-
tiach triedenia, som bola úprimne prekva-
pená, aké množstvo vytriediteľných materi-
álov sme v zmesovom komunálnom odpade 
našli (dokonca aj tak ľahko triediteľné ako 
sú PET fľaše alebo plechovky). A pritom 
nádoby na plast a papier neboli vôbec pl-
né. Tieto nevytriedené materiály tak potom 
končia na skládke, kde sa budú rozkladať 
ešte veľmi dlho. Keď sa podarí zvládnuť 
dôsledné triedenie základných zložiek ko-
munálneho odpadu, bolo by potrebné sa 
zamerať aj na biologicky rozložiteľný od-
pad, ktorý mal najväčšie zastúpenie. Samo-
statnú kapitolu predstavuje vyhodené jedlo 
(„food waste”), ktoré malo vysoký percen-
tuálny podiel. Možno by bolo načase si 
uvedomiť, že jedlo nie je odpad a nepatrí 
do koša. Alebo to zobrať hneď celé z toho 
najsprávnejšieho konca a snažiť sa odpad 
nevytvárať”.
Projekt Odpad sa nevyparí financovaný 
Malokarpatskou komunitnou nadáciou Re-
via poukazuje na to, ako zodpovedne (či 
nezodpovedne?) sa správame v anonymi-
te bytoviek. je na nás obyvateľoch, ako sa 
k výsledkom postavíme. Bude na to príleži-
tosť, v pripravovanej kampani získate pod-
robné informácie. 

Jana KUCHTOVÁ, zdroj: Incien

Zmesový odpad - 25%

Bioodpad - 35%

Plasty, tetrapaky, kovy - 12%

Papier - 7%
Sklo - 5%

Potraviny - 11%

Textil - 5%

64% odpadu
by sme mohli

vytriediť. 

Čo vyhadzujeme 
z bytoviek v Modre?

...ODPAD SA NEVYPARÍG
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V spolupráci s občanmi vysadilo mesto ďalšie stromy
Pri príležitosti Dňa Zeme a v 
rámci sobotného jarného upra-
tovania (13. apríla) pripravilo 
mesto Modra už tradičné sa-
denie nových stromov. Autora 
myšlienky primátora juraja Pet-
rakoviča prišli podporiť kolego-
via z mestského úradu a spoloč-
ne s dobrovoľníkmi - rodičmi 
a deťmi vysadili mladé vzrastlé 
lipky pri novom detskom ihris-
ku Zlatíčko vo vnútrobloku by-
tových domov na Komenského 
ulici. 
Mesto Modra akciou pravidel-
ne podporuje myšlienku vý-
chovy našich najmenších Mod-
ranov k ochrane prírody a úcte 

k spoločnému prostrediu okolo 
nás. Každý rok sú pri akcii ná-
pomocní občania, ktorí prikla-
dajú ruku k dielu. V priestore 
tak budú mať obyvatelia nielen 
novootvorené ihrisko pre deti, 
ale časom aj príjemný tieň pod 
korunami piatich líp. Okrem to-
ho vysadilo mesto v priestore aj 
jeden ihličnatý strom. Za dob-
re odvedenú prácu bol odme-
nou dobrý pocit a k nemu pohár 
osviežujúcej limonády a pagá-
čiky. Podpora dobrovoľníkov sa 
ukázala aj na tejto akcii a pre-
to patrí poďakovanie každému, 
kto prispel svojim dielom.

(jk)

Dobrovoľníci zisťovali aký odpad vyhadzujeme
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História ožíva
To isté miesto, ten istý uhol pohľadu, len iné storočie. Zobra-
li sme dobové fotografie z Modry a okolia, nafotili to, čo je na 
nich dnes a spojili minulosť so súčasnosťou. Výsledkom sú 
úžasné koláže, v ktorých ožíva naša história. Staré fotografie 
vyblednú, ľudia časom zabudnú a pritom je toho toľko, čo sa 
v Modre udialo a stojí za spomienku. Vydajte sa s nami každý 
mesiac na objavnú cestu do vlastnej minulosti. 

Modranskí sokoli
Aj Modra patrila medzi mestá so 
sokolskou tradíciou, aj v tomto 

meste sa konávali veľkolepé te-
locvičné prehliadky. Telocvičný 
spolok Sokol vznikol v roku 1862 

v Prahe, jeho hlavnou ideou bola 
potreba „neoblomné vůle, třeba 
přesnosti a zachovalosti mravů, 
třeba paže a hrudi pevné, třeba 
ducha bratrství a lásky mužné, jež 
sílu trojnásobí, v jeden nepřelom-
ný svaz je pojíc.“ Priekopníkom 
sokolskej myšlienky na Sloven-
sku sa stal Ivan Branislav Zoch, 
profesor revúckeho gymnázia. 
Zoch rozpracoval prvé osnovy 
vyučovania telocviku na školách 
a jeho vyučovacie hodiny sa stali 
vzorom pre budúcich sokolských 

cvičiteľov. Modra patrila medzi 
prvé mestá, ktoré nadchla myš-
lienka sokolstva. jedným z pod-
netov bol iste práve pobyt Ivana 
Branislava Zocha v Modre, kto-
rý tu od roku 1908 trávil penziu 
u synovca farára Samuela Zocha. 
Modranskí sokoli cvičili na verej-
ných cvičeniach, župných podu-
jatiach a organizovali zájazdy do 
rôznych kútov republiky. Začiat-
kom 20. rokov 20. storočia sa ko-
nal v Modre sokolský zlet. Vyvr-
cholením bolo verejné cvičenie a 
sprievod sokolov. Ulicami Mod-
ry sa ozývali sokolské pozdra-
vy, cesty sa otriasali pochodom, 
spevom a hudbou. Sokolská pre-
hliadka bola parádou, akú Mod-
ra ešte nezažila. So zúčastnenými 
pochodovali aj modranskí sokoli 
a sokolky, bolo ich takmer dve-
sto. Na prehliadku spomínajú ro-
diny pamätníkov ešte aj dnes. Pa-
mätajú aj na sokolský spevokol 
a ochotnícke divadlo. Modran-
skí sokoli v slávnostných unifor-
mách boli okrasou osláv a štát-
nych sviatkov. Sokolské parády 
odišli z mesta s rozpadom česko-
slovenska.

Dobové foto: archív SNM 
Múzeum Ľ. Štúra

Zuzana TICHÁ, MsÚ 
a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
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Pamätník Dositejovi Obradovićovi
Modra je známa ako mesto his-
tórie, mesto mnohých osobností, 
ktorých životy boli s ňou spoje-
né. 21. marca bol v lipovej aleji 
odhalený pamätník najvýznam-
nejšiemu srbskému spisovateľovi 
18. storočia Dositejovi (rodným 
menom Dmitrije) Obradovićovi. 
Bola to významná osobosť srb-
ských dejín, srbský osvietenec 
a reformátor, iniciátor národné-
ho obrodenia, zakladateľ a profe-
sor Vysokej školy, predchodkyne 
Belehradskej univerzity, prvý mi-
nister školstva Srbska.
Dositej Obradović študoval 
v Modre v roku 1777 na evanje-
lickom gymnáziu na Dolnej uli-
ci a popritom vyučoval aj srb-
ských študentov. Na odhalení 

pamätníka sa zúčastnil srbský 
veľvvyslanec na Slovensku Mo-

mčilo Babić, tajomníčka kultúry 
Autonómnej pokrajiny Vojvodi-

ny Dragana Milošević, primátor 
mesta Modry juraj Petrakovič, 
viceprimátor Marián Gavorník 
a členovia Spolku Srbov na Slo-
vensku. (red)
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Spomienka
V apríli spomíname na nášho ded-
ka, otca a brata MUDr. Ľuboslava 
Gavorníka, uplynie 7 rokov odke-
dy nás náhle opustil a v rozpuku 
jari sme sa s ním navždy rozlúči-
li. V srdciach nám zostáva prázdne miesto, ale pomyslenie na jeho 
láskavé srdce, humor a širokú náruč vždy ostane s nami. Rovnako 
v tomto krásnom čase, v apríli 1994 sme povedali posledné zbohom 
dedkovi, pradedkovi a otcovi Ing. Antónovi Gavorníkovi. jeho širo-
ký úsmev, srdečné rozprávanie a ochota pomôcť zostava v srdciach 
mnohých, jeho žiakoch, nasledovníkoch a priateľoch. Všetci, ktorí 
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Spomienka
Dňa 11. apríla sme si pripomenuli smutné desiate 
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá mami-
na, stará mama a prababka, učiteľka Antónia fo-
dorová. Odišla si tíško z nášho života, ale vďaka 
krásnym spomienkam plných lásky a dobroty, ži-
ješ v našich srdciach i naďalej. Za tichú spomienku všetkým, ktorí 
nezabudli, a ktorí si s nami s úctou na ňu spomenú, ďakujú dcéry 
s rodinami.

Spomíname
Odišiel si od nás bez šance povedať: Zbohom, už 
neprídem! Dňa 6. 4. 2019 uplynul rok, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel a otec Ľudovít 
Lukačovič. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. So spomienkou v srdci spomína 

manželka a dcéra. 

Spomienka
Dňa 30. 4. 2019 si pripomíname nedožitých sto 
rokov nášho milovaného otca, dedka a pradedka 
Vladimíra farkaša. S láskou a úctou spomína dcé-
ra Dana s rodinou a syn Vladimír s rodinou. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-

mienku.

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa radi poďakovali pani riaditeľke a láskavým 
opatrovateľkám zo Zariadenia opatrovateľskej služby na Sukenníkej 
ulici v Modre. Za ľudskú a príkladnú starostlivosť o našu mamu pa-
ni Darinu Valachovú, rod. Bartošovú. Za všetko úprimne ďakujeme. 
Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakujem všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šim drahým manželom, otcom, starým otcom Iva-
nom Nemčekom, ktorý nás opustil dňa 3. marca 
2019. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 

dary. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 22. 4. 2019 uplynuli dva roky čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko jozef Nem-
čovič. To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. S láskou 
spomína manželka, synovia s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomíname
Dňa 1. apríla sme si pripomenuli nedožité 80. na-
rodeniny jaroslava Lošonského. S láskou spomína 
dcéra s manželom, vnuci Lenka, Kristína a Vladi-
mír a pravnuci Dávidko, jabubko. Za tichú spo-
mienku ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli. 

Spomienka
Dňa 17. 4. 2019 uplynulo 55 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša drahá mama a manželka, dnes 
už i babka a prababka Mária Mihalkovičová, rod. 
fialová. Prosíme o tichú spomienku. Rodina Mi-
halkovičová, Modra.

Spomíname
Posledný z viniča sa zniesol list. Tam doma, tam na 
záhrade... Nepočuli ste? Nepočuli ste nič? Máličko 
vzdychol len, tak tíško a tak krásne ako sa sníva 
sen.. Dňa 26. apríla 2019 si pripomíname smutné 
10. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná 

mama, babička a svokra Želmíra Žáková. Prosíme všetkých, kto ste 
ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina - 
syn Štefan s manželkou jankou, dcéra Viera a dcéra Želmíra s man-
želom Martinom ako aj vnuk juraj s manželkou Ivetou a dcérkou 
Sofiou a vnuk Michal s manželkou Miriamou a dcérkou Timeou.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a / S p e k t r u m

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

Májové rybárske preteky
Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v Pezinku 
pobočka Modra srdečne pozý-
va na májové Rybárske preteky, 
ktoré sa budú konať 11. 5. 2019 
od 7.00 ráno na revíre Zadný Šúr 

v Modre. Súčasne sa budú ko-
nať aj detské preteky. Štartovné 
lístky získate u Radomíra fialu 
v rybárskych potrebách Rifo na 
Súkeníckej ulici. Občerstvenie 
bude zapezpečené. (red)

Nové petangové 
ihrisko na štadióne

V tomto roku bude usporiadate-
ľom Okresných športových hier 
seniorov modranská organizá-
cia jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Modre. Hry sa uskutočnia 
25. mája v areáli Strednej odbor-
nej školy vinársko-ovocinárskej 
v Modre. V rámci podujatia sa 
uskutoční aj samostatný petango-
vý turnaj, v ktorom sa bude hrať 

v zmiešaných dvojčlenných druž-
stvách. Hrať sa bude na novovy-
budovanom petangovom štadió-
niku, na štadióne Slovana Modra. 
Tento zrevitalizovali nadšenci tej-
to hry z radov seniorov. finanč-
ne nám pomohli Malokarpatská 
komunitná nadácia Revia, Mesto 
Modra a niekoľko modranských 
firiem. Vincent MRÁZ
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Putovanie za vínami v modranských pivniciach
Mesto vína, tradícií, gurmánskych 
miestnych špecialít a srdečných 
stretnutí. Taká je Modra a takou 
bola i počas tradičného jarného 
podujatia Deň modranských piv-
níc. Akcia predstavila to najlep-
šie z produkcie 41 vinárov. Šies-

temu ročníku vinárskych potuliek 
mestom z dielne združenia Víno 
z Modry prialo aj príjemné jar-
né počasie. Navštívili a pozdra-
vili sme viacerých vinárov. Popri 
koštovaní bolo pripravené bohaté 
gastro občerstvenie priamo u vi-

nárov a v okolitých miestnych 
prevádzkach. Spokojnosť s podu-
jatím zhrnul za organizátorov Mi-
chal Petrík: „Modra opäť v jeden 
jarný deň ožila milovníkmi vína 
a návštevníkmi, ktorým učarova-
la, a preto sa k nám znova radi 
vracajú. Návštevnosťou sme sa 
vyrovnali minulému ročníku, ktorý 
bol dosiaľ najlepší. Mali sme mož-
nosť uhostiť veľa pravidelných 
návštevníkov, ale aj mnohých no-
vých záujemcov o toto podujatie. 
Nezriedka bolo medzi nimi počuť 
aj cudzie reči, často z exotickej-
ších destinácií. Vďaka priazni-
vému počasiu využili návštevníci 
aj sprievodné akcie. Najviditeľ-
nejšou bola výstava historických 
traktorov z modranského klubu, 
ktorá svojím dominantným posta-
vením na námestí lákala nielen 

deti, ale aj množstvo nadšencov 
pre históriu. Môžeme konštato-
vať, že 16. ročník podujatia Deň 
modranských pivníc bol úspešný 
a ľudia naň budú v dobrom spo-
mínať.” 

Jana KUCHTOVÁ

38 vinárov na Hrade Červený Kameň
Príďte si vychutnať výnimoč-
nú atmosféru na Hrad červe-
ný Kameň, prijmite pozvanie 
na malú vínnu cestu v najväč-
ších pivniciach regiónu. 4. 
mája 2019 sa od 13.00 - 20.00 
otvoria hradné pivnice, kde 
Vám osobne 38 vinárov z Ma-
lokarpatskej vínnej cesty po-
núkne svoje vína, medzi inými 
aj naši modranskí. Nadýchate 
sa históriou nasatých hrad-
ných pivníc, ochutnáte vý-
borné špeciality, čerstvo pra-

ženú kávu. Hosťom podujatia 
je Ľudová hudba Banda s pri-
mášom Samkom Smetanom. 
Zároveň budú pripravené na 
nádvorí hradu aj červenoka-
menské remeselné trhy.
Zabezpečená je kyvadlová do-
prava z častej na Hrad čer-
vený Kameň k autobusom 
prichádzajúcich z Bratislavy, 
Pe zinka, Modry a Trnavy. In-
fo o predaji vstupeniek náj-
dete na stránke www. mvc.sk.
 (mvc)

Vína výstavy Vitis Aurea 2019
Modranský spolok vinohradníkov a viná-
rov Vincúr 29. marca počas verejnej ochut-
návky medzinárodnej výstavy vín Vitis Au-
rea 2019 slávnostne odovzdával ocenenia 
a diplomy za prítomnosti ministerky pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrie-
ly Matečnej, predsedu BSK juraja Drobu 
a viceprimátora Modry Mariána Gavorní-
ka. Hostia si vychutnali víťazné vína pri 
počúvaní hudby hosťa Pavla Hamela. Ví-
ťazom jednotlivých kategórií srdečne bla-
hoželáme. Kompletný zoznam ocenených, 
ktorý sme uverejnili v predošlom čísle MZ, 
nájdete aj na www.vincur.sk. (red)
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Blues & Folk Festival Kráľová 2019
3. máj o 18.00 v KD Kráľová
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality v spo-
lupráci s Mestom Modra a dobrovoľníkmi pripravujú 4. 
ročník festivalu s už tradičným názvom Blues & Folk Festi-
val Kráľová 2019. Vzhľadom na dobrý ohlas festivalu sme 
pre všetkých milovníkov kvalitnej hudby ďalšiu lahôdku 
v podobe koncertu tria Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan 
Hrubý, ktorý je zároveň raritou, pretože je to jediný ich 
koncert v tomto roku na Slovensku.

Žijúce legendy českosloven-
skej hudobnej scény, ktoré pa-
mätníci poznajú z kapely fra-
mus five, tv relácia Krásný 
ztráty, Beatová síň slávy 2007, 
ocenenie Najlepší spevák na 1. 
československom Beatovom 
festivale 1967, Síň slávy hu-
debních Cen Anděl 2018 (M. 
Prokop), George & Beatovens, 
framus five, jazz Q, energit, 
Blues Band Luboše Andrš-
ta v spolupráci s P. Lipom (L. 
Andršt) a etc, framus five, 
Kukulín (j. Hrubý).
Trio účinkuje s malými pre-
stávkami od roku 1987 a v ro-
ku 2004 vzišlo zo spoločného 
hrania album „Unplugged“. 
Ďalším z našich zaujímavých 
hostí je zvolenská kapela ZVA 
12 - 28. V lete 2019 uplynie 29 
rokov od vzniku a prvého kon-

certu kapely. Aktuálnu zostavu 
kapely tvorí personálne stabi-
lizovaný tým okolo zakladate-
ľa, lídra, originálneho autora 
skladieb, gitaristu a speváka 
Norberta červenáka. Po ce-
lý čas existencie kapely sa 

mu o basový kontrapunkt sta-
rá brat Laco červenák a viac 
ako pätnásť rokov mu rytmic-
ky kryje chrbát hráč na bicie 
nástroje Peter Krško. 100. vý-
ročie narodenia beatnického 
barda Lawrenca ferlinghetti-
ho si uctíme beatnickou čítač-
kou básní v podaní Petra Kol-
lárika (redaktor a teamleader 
krátkych správ RTVS) s hu-
dobným sprievodom Petra Ko-
nečného a jána Ponku Dubana, 
známych zo skupiny Stará je-
dáleň.
Nosnou myšlienkou festivalu 

naďalej zostáva zhromaždenie 
finančných prostriedkov, ktoré 
pomôžu hendikepovaným spo-
luobčanom. Počas akcie si bu-
dete môcť už tradične prezrieť 
a zakúpiť výrobky zručných 
klientov Domova sociálnych 
služieb a Zariadenia podporo-
vaného bývania Merema. fes-
tival je organizovaný na báze 
dobrovoľníctva s cieľom spes-
triť kultúrny a spoločenský ži-
vot v meste Modra.
A na záver to najdôležitejšie: 
Blues folk festival Kráľo-
vá 2019 sa bude konať 3. má-
ja 2019 o 18.00 v Kultúrnom 
dome v Modre-Kráľovej, kam 
vás srdečne všetkých pozýva-
me. (jpd)

Veľkonočné kraslice z modranskej Majoliky 
Veľká noc je predodvermi, 
dievčatá chystajú vajíčka 
i tradičnú výzdobu a chlap-
ci čochvíľa upletú poriadne 
vŕbové korbáče. Vo vzduchu 

vonia jar, zelené stromy a ich 
vetvičky krášlia naše domo-
vy. K veľkonočnému stolu a k 
výslužke pre šibačov patria aj 
kraslice. Pozreli sme sa, ako 

sa zdobia tie naše, 
modranské majoli-
kové.
Modranská ľudo-
vá majolika pripra-
vila predveľkonoč-
né tvorivé dielne na 
tému originálnych 
ručne zdobených 
veľkonočných ke-
ramických vajíčok 
a zajačikov. O tra-
dičnom remesle, je-
dinečnej tvorbe kru-
hárov a maliarov, 
aj o histórii majo-
liky rozprávala dl-

horočná majolikárka Katka 
Hubinská spoločne s Veroni-
kou fuňovou. Do dielní našej 
modranskej Majoliky sme na-
zreli i my. Na fotografiách vi-

díte tvorbu skúsených kerami-
károv, retušériek a maliarov, 
ako aj účastníkov veľkonočné-
ho workshopu.
 Jana KUCHTOVÁ
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Modra Art
Oslovili sme rôznych umelcov, aby zvečnili dominanty Modry 
a okolia. Každý z nich má vlastný štýl a vy rozhodnete, ktorý 
motív vytlačíme na tričká. Sledujte pribúdajúce ilustrácie na 
mestskom Facebooku, lajkujte tie naj a možno práve vy zís-
kate od mesta Modra jedno z originálnych tričiek ako darček. 
Dnes dielo Dominika Trusinu - Horná brána.

Horná brána, jeden zo symbo-
lov Modry, zohrávala pôvodne 
obrannú funkciu. Vstupovalo sa 
ňou do mesta zo severu ťažkým 
padacím mostom, pod ktorým 
stál vyhĺbený vodný val. Interiér 
brány slúžil v minulosti stráž-
nikom a mýtnikom. Stará zná-
ma brána dokumentuje históriu 
mesta dodnes, málokto však vie, 
že v bráne v roku 1935 sídlilo aj 
prvé mestské múzeum. Prvým 
správcom a kustódom v jed-
nej osobe bol zberateľ Heřman 
Landsfeld. Zbierky múzea zbie-
ral po modranských domoch, 

dvoroch a záhradách od roku 
1913. Takto sa k nemu dostala 
aj unikátna zbierka fajok lesného 
správcu Alexandra filípka. Zbe-
rateľ si fajky kupoval sám a nosi-
li mu ich aj priatelia ako honosné 
prezenty zo všetkých kútov sve-
ta. V zbierke sa nachádzali fajky 
z Afriky aj Indie vykladané slo-
novinou, drevené anglické pajp-
ky, ruské čibuky, alebo hlinené 
dudhinky a jednoduché ľuľky. 
fajková zbierka bola unikátna 
nielen rozmanitosťou materiálov, 
z ktorých boli fajky vyrobené, ale 
tiež počtom kusov. fajky doku-

mentovali noblesnú monarchis-
tickú dobu, ich majiteľom bol 
predstaviteľ so statusom miestnej 
elity. fajky zmizli z Modry spo-
lu s dobou, ktorú reprezentovali. 

Z mestského múzea sa stal sklad 
obilia a neskôr vináreň. 
 Zuzana TICHÁ, MsÚ 

a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ

Modranský Piknik 
V noblesnom štýle, na voňavej lúke, v lone harmonickej prírody 
sa môžete nechať vtiahnuť do atmosféry a histórie slávneho le-
toviska Harmónia. Swingové melódie zvádzajúce k tancu a krá-
sa časov minulých, nás opäť prenesú do obdobia začiatkov 20. 
storočia, na lúke Otčenáška v Modre - Harmónii. 

Prineste si deky a vytvorte si po-
hodlie na lúke, zašportujete si 
s rodinou na čerstvom vzduchu, 
pošpacírujte sa, spoznajte históriu 
letoviska. Pripravili sme pre vás 
výborný program, ktorý vám pri-
blíži spoločenskú atmosféru z ro-
kov pred druhou svetovou vojnou. 
Pozývame vás na dobovo ladený 
Modranský Piknik a otvorenie tu-
ristickej sezóny v Harmónii.

Program 
13.00 otvorenie podujatia, sprie-
vodné slovo ján Sklenár 
13.00 - 21.00 Maroš Schmidt hrá 
foxtrot, tango a swing z originál-
nych šelakových gramoplatní 
13.30 slávnostná jazda prvého 
česko-slovenského auta Tatra Pre-
zident 
14.30 Gašparko a zázračná skrin-
ka, tradičné bábkové divadlo ju-
raja Hamara Teatro Carnevalo sa 
predstaví s maňuškovou komé-
diou pre deti 

15.30 Dobová módna prehliadka 
1914 - 1945 v podaní skupiny Pr-
vorepubliková móda tvorená z do-
chovaných originálov s pútavým 
výkladom, ktorý vychádza z do-
bových módnych žurnálov 
16.00 súťažná módna prehliadka 
dobových kostýmov pre všetkých 
zúčastnených o zaujímavé ceny 
17.00 Paper Moon Trio - dámske 
vokálne trio zahrá hudba 20. - 40. 
rokov 
17.30 Dobová módna prehliadka 
v podaní skupiny Prvorepubliko-
vá móda zameraná na letnú špor-
tovú módu a plavky, oblečenie na 
pláž
18.00 Paper Moon Trio 
19.00 Nemý film s klavírnym do-
provodom Petra Tarkaya

Sprievodný program
14.00 Komentovaná prehliadka 
po vilách v Harmónii, stretávame 
sa pri INfO stane. 

14.00 - 18.00 Skautské hry, 
zastavte sa pri vlajke modran-
ského skautského zboru fénix 
a zahrajte si s našimi skautmi 
a skautkami staré dobré skaut-
ské hry do prírody. 
15.00 - 18.00 Hmyzí hotel pre 
lúku Otčenáška, workshop pre 
rodiny s deťmi, na ktorom spo-
ločne so združením Permavia 
vyrobíme hmyzí domček.
• Nebáť sa moderny na pikni-
ku! Mini výstava a komento-
vaná prehliadka pod holým ne-
bom, na ktorej sa dozviete aj to, 
ako história Školy umeleckých 
remesiel súvisela s modran-
skou majolikou. Kurátori Slo-
venského múzea dizajnu Klára 
Prešnajderová a Maroš Schmidt 
vám predstavia významnú ško-
lu, ktorá položila základy výuč-

by remesiel, dizajnu a architek-
túry na Slovensku. 
• Po celý čas pikniku si mô-
žete zahrať dobové spoločen-
ské a športové hry, informácie 
a pomôcky vám radi požičiame 
v Info stane Mesta Modra. 
• Burza vinylových platní pote-
ší všetkých zberateľov.
• Ochutnávka modranských vín 
pod kuratelou združenia Víno 
z Modry. 
• Chutné piknikové gastro 
z kuchyne Bistra Kinečko, slad-
ké koláčiky z pekárne Sladký 
deň, zdravý olovrant zo sused-
skej kaviarne Hollerung, vý-
datný poľovnícky guláš, sorbe-
ty, zmrzlina a svieže nápoje zo 
Starých časov...
 Marcela KVETKOVÁ,

KC Modra

www.kcmodra.sk

modranský piknik  11. máj
lúka Otčenáška, Harmónia
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Hody boli, hody sú, dajte šnicle na misu! 
Jarné hody sa budú na Kráľovej konať druhý júnový víkend. 
V minulosti sa pred hodmi upratovalo, varilo a pieklo, aby Kráľová 
pohostila všetkých návštevníkov. Hody sa samozrejme spájajú aj 
so slávnostným stolovaním, muzikou a zábavou. Preto vyhlasujeme 
dve súťaže, ktoré nadväzujú na hodové zvyklosti. Zapojte sa, za-
bavte sa s nami a pomôžte nám vytvoriť veselú hodovú atmosféru. 

Určite si pamätáte, že počas ho-
dov sa na Kráľovej hrával aj fut-
bal. Preto vyhlasujeme priateľský 
Stolno-futbalový zápas otvorený 
pre všetkých nadšencov, špor-
tovcov i nešportovcov. Stačí vám 
2-členný tím a zmysel pre hru. 
Zápolenia sa budú konať pod ve-
dením trénera fC Slovan Mod-
ra - Reného fédera v sobotu 8. 
júna doobeda pred kultúrnym do-
mom v Kráľovej. finálové zápasy 
s účasťou publika sa budú kopať 
v sobotu poobede počas progra-

mu hodov. Záujemcovia (od 15 
rokov) sa môžu prihlásiť e-mai-
lom alebo telefonicky: kontakt@
kcmodra.sk, 033 647 21 12 naj-
neskôr do 31. mája 2019. Športu 
zdar!
Pokračujeme aj v dlhoročnej tra-
dícií súťaže v pečení pre všetky 
gazdinky a pekárov. Tohtoročná 
Lajdinontka môže zasúťažiť v pe-
čení Kysnutých zavinákov. Závi-
ny môžu mať ľubovoľnú sladkú 
plnku. Ich chuť a kvalitu bude 
hodnotiť porota zložená z odbor-

níkov a nadšencov pečenia. Vy-
hodnotenie súťaže sa uskutoční 
počas programu hodov (cca 15.00 
h). Do súťaže sa môže zapojiť 
každý, komu pečenie prináša ra-
dosť. Záviny treba priniesť v deň 

konania podujatia do kultúrneho 
domu v Kráľovej v čase od 10.00 - 
11.00 h, kde budú prevzaté, ozna-
čené a zapísané. Do súťaže treba 
priniesť jednu „nohu“ závinu (cca 
30 cm). Marcela KVETKOVÁ

Noc literatúry Modra 
Milovníkov literatúry čaká v Modre päť rozmanitých čita-
teľských zastávok na dolnom predmestí mesta, všetky v blíz-
kosti cintorína a Kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý v minulosti 
vymedzoval južný okraj stredovekého sídla. Podarilo sa nám 
nájsť päť zaujímavých miest a medzi nimi aj také, ktoré nie 
sú bežne otvorené. Pozývame vás na večernú literárnu pre-
chádzku, na ktorej vám na zaujímavých miestach v Modre 
prečíta päť hostí ukážky z piatich rôznych kníh.

Návštevníci budú 15 minút počú-
vať čítanie a 15 minút budú mať 
čas na presun na ďalšie miesto. 
čítania sa na každom mieste zo-
pakujú päťkrát, diváci si podľa 
mapy a bulletinu vyberajú sami 
postupnosť, s akou čítania na-
vštívia. Na každom mieste číta-
nia dostanú poslucháči do letá-
ku pečiatku. Ak prejdú všetkých 
päť miest a opečiatkovaný leták 
vhodia do pripravenej schrán-
ky, budú zaradení do žrebovania 
o knižné ceny a modranské ví-
na. Žrebovanie víťaza prebehne 
po ukončení čítaní v priestoroch 
Slovenskej ľudovej majoliky. 
Knihy do súťaže venovalo vyda-
vateľstvo Literárna bašta a pezin-
ské kníhkupectvo Artforum, kto-
ré je partnerom podujatia.

Program
18:30 otvorenie, Slovenská ľu-
dová majolika

19:00 čítania na všetkých 
miestach naraz, 15 min čítanie 
plus 15 min presun 
21:30 žrebovanie cien, spoloč-
ný pohár vína, Slovenská ľudová 
majolika
• číta Zuzana Kyzeková, kni-
ha: eva, Carry van Bruggen, 
Holandsko, 2018; miesto: Slo-
venská ľudová majolika. jednu 
z ukážok si môžete vypočuť pri 
peci, ktorá vypiekla tisíce tradič-
ných keramických predmetov. 
Literárna púť nás zavedie aj do 
výrobných priestorov Sloven-
skej ľudovej majoliky, do ktorej 
sa koncom roka 2017 vrátil život, 
kde sa opäť rozpálili pece a vráti-
li majstri keramikári, aby vdýchli 
hline život v podobe keramickej 
krásy.
• číta eva Oslíková, kniha: 
Cesta tieňmi, Mariateresa Di 
Lascia, Taliansko, 2018; miesto: 
Reštaurácia Mlyn 108. Reštau-

rácia sa nachádza v budove zre-
konštruovaného vodného mlyna 
zo 16. storočia, ktorá je situovaná 
v zástavbe na Dolnej ulici. Zvon-
ku nenápadný žltý dom pozýva 
veľkou drevenou bránou do ze-
lenej oázy, veľkej harmonickej 
záhrady a do citlivo zrekonštru-
ovaného starobylého mlyna so 
zachovaným mlynským mecha-
nizmom.
• číta Laco Kerata, kniha: Ruz-
ká klasika, Daniel Majling, Slo-
vensko, 2017; miesto: ebenica 
Coffee. Kniha a káva patria k se-
be, dobrá literatúra do najlepšej 
modranskej kaviarne a pražiarne, 
kde vám s láskou pripravia la-
hodné espresso a s nadšením roz-
povedia príbeh úspešnej sloven-
skej kávy. ebenica vás pozýva na 
Siestu, kávu z limitovanej edície 
s nízkym obsahom kofeínu, ktorá 
prekvapí plnou chuťou mandľo-
vých tónov a je ideálna na večer-
né čítanie. 
• číta Zuzana Polonská, kni-
ha: Priemerný index šťastia, Da-

vid Machado, Portugalsko, 2019; 
miesto: Zvonica na cintoríne. Ne-
nápadná, ale mimoriadne vzácna 
zvonica v severnej časti areálu 
cintorína je súčasťou jeho obvo-
dového múru a tvorí jeho seve-
rovýchodné nárožie. Nahliadnite 
do tejto jednoduchej, ale nádher-
nej renesančnej zvonice s výraz-
nou bosážou na nárožiach, s pol-
kruhovými oknami na poschodí 
vo funkcii zvukových otvorov. 
Bim-bam-bom, takto bije zvon!
• číta Martin Meľo, kniha: Kla-
márka, Ajelet Gundar Gošen, 
Izrael, 2019; miesto: Kaplnka 
Najsvätejšej Trojice. čítať bude-
me aj pred nenápadnou rímsko-
katolíckou kaplnkou z polovice 
18. storočia na juhovýchodnom 
konci mesta, neďaleko rybníka, 
ktorá je ako iné prícestné pút-
nické kaplnky postavená mimo 
mesta. Ukážku si vypočujete na 
lavičke pod šumiacimi brezami 
s výhľadom na drobný ale krásny 
barokový štít priečelia. 

Marcela KVETKOVÁ
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Feliber Poetry - medzinárodný festival poézie 
zavíta opäť aj do Modry
Mestá Pezinok a Modra budú aj tento rok plné hodnotnej po-
ézie. Tretí ročník medzinárodného festivalu Feliber Poetry sa 
uskutoční od 24. do 26. mája 2019 a okrem poézie prinesie aj 
multižánrový program a množstvo sprievodných podujatí.

Nápad zorganizovať medziná-
rodný festival poézie vznikol 
v Malokarpatskej knižnici v Pe-
zinku, jeho iniciátorkou je spi-
sovateľka Veronika Šikulová. 
jeho obsah reflektuje umelec-
ké zázemie oboch miest, Pezin-
ka i Modry, ich históriu, tradície 
a genia loci. Tento rok bude fes-
tival venovaný básnickej sku-
pine Osamelí bežci. Hlavní 
organizátori festivalu, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Li-
terárne a informačné centrum 
a Kultúrne centrum Modra sľu-
bujú festivalové dni naplnené 
čítaním a interpretáciou poézie, 
diskusiami, workshopmi a ďal-
šími druhmi umenia. Hlavným 
partnerom projektu je fond na 
podporu umenia.

Hlavný 
festivalový program

Piatok 24. 5., Pezinok, Schaubma-
rov mlyn (SNG) 
14.00 - 16.00 Ilustrácia básne 
(workshop s výtvarníkom janom 
Vajsábelom)
16.00 - 17.00 Otvorenie festivalu 
(Rudolf Sikora performance) 
17.00 - 17.30 Komentovaná pre-
hliadka výstavy Do Divočiny
17.30 - 21.00 Popoludnie nabité 
poéziou (autorské čítania a disku-
sie s autormi), hostia: Ivan Štrp-
ka, Peter Repka, ján Strasser, ján 
Gavura, james Sutherland Smith, 
Ivica Ruttkayová, Michal Habaj, 
Gábor Lanczkor (HU), Wanda 
Heinrichová (CZ), Olga Stehlíko-
vá (CZ), moderujú: Patrik Lanča-
rič, Rado Passia, S. Ruppeldtová

21.00 - 21.30 Klepot mlyna vo 
veršoch Michala Habaja

Sobota 25. 5., Modra
Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky v Modre
10.00 - 12.00 „Hore Modru 
maluvaná dlážka“, neformálne 
stretnutie s hosťami festivalu, 
básne z keramiky číta Ľubo Dob-
rovoda, spev - Veronika čamba-
lová

Komunitná záhrada 
(Štúrova ul. 59) 
15.00 - 16.30 tvorivý workshop 
pre rodiny s deťmi s časopisom 
Slniečko 
17.00 - 20.00 Popoludnie nabité 
poéziou (autorské čítania a dis-
kusie s autormi), hostia: Ivan 
Štrpka, Peter Repka, ján Strasser, 

Veronika Dianišková, Ladislav 
Lipcsei, Michal Tallo, Gábor 
Lanczkor (HU), Wanda Hein-
richová (CZ), Olga Stehlíková 
(CZ), moderujú: Patrik Lančarič, 
Rado Passia, Silvia Ruppeldtová
Tanečné festivalové improvizá-
cie (MimoOs - najčerstvejší sú-
časný tanec na Slovensku)
21.00 Talent Transport a jakub 
Ursiny - klavír, bicie a basa. Ta-
lent Transport na zimomriavky 
viac nepotrebujú. Kapelu tvorí 
trio Vladislav „Slnko” Šarišský, 
filip Hittrich a Marián Slávka. 
Na špeciálnom koncerte v Mod-
re s nimi vystúpi aj jakub Ursiny.

Nedeľa 26. 5., Kino Mier Modra 
19.30 Dežo Ursiny 70, doku-
mentárny film (Slovensko, 2018)

Ján SKLENÁR, KC Modra

Čítanie vám pristane 
Oslovili sme hostí našich podujatí a prinášame vám ďalšie tipy na výbornú literatú-
ru pre deti aj dospelých, ktorú samozrejme nájdete v Mestskej knižnici v Modre (na 
poschodí kultúrneho domu). Nechajte sa inšpirovať, príďte a čítajte! 

Peter Oszlík, herec Nitrianskeho divadla An-
dreja Bagara, pedagóg nitrianskeho konzer-
vatória a tiež otec, odporúča modranským de-
ťom nie jednu, ale hneď všetky knihy Roalda 
Dahla. Prečo? „... lebo milujem Dahla a mys-
lím si, že jeho svet je čarovný práve v tom, že 
je akoby realistický, ale zároveň sú v ňom ča-
rovné črty. Mám malé dieťa a už sme všetko 
od Dahla spolu prečítali. Čítame každý večer. 
Knižku Čarodejnice vie naspamäť.“

Andrej Bán, známy reportér, fotograf, novi-
nár a humanitárny pracovník, ktorý často fo-
tografuje v krajinách postihnutých krízami, 
radí čitateľom knihu amerického historika 
jamesa Mace Warda s názvom jozef Tiso - 
Kňaz, politik, kolaborant. „Téma prezidenta 
Slovenského štátu mi je veľmi blízka. Už v ro-
ku 1993 až 1995-6 som robil s režisérom Du-
šanom Trančíkom film Tisove tiene, po česky 
Tisove stíny pre Českú televíziu. Dokument 
o troch ľuďoch, ktorí boli priamo spojení, 
respektíve boli dôležití v prípade Jozefa Tisu. 
Po vojne bol súdený pred národným súdom 
za vojnové zločiny. Bol to obhajca Ernest 
Žabkay, žalobca Anton Rašla a potom John 
L. Spiegler, dôstojník americkej kontraroz-
viedky pochádzajúci z Bratislavy, ktorý zatkol 
po vojne Jozefa Tisu v kláštore v nemeckom 
Altöttingu. Pravdupovediac, som ako čitateľ 
čakal veľmi dlho na to, či niekedy niekto na-
píše knihu o tomto politikovi, ktorá by bola 
biografická. No a dočkal som sa v podobe 
knihy amerického historika Jamesa Warda, 

ktorý sa dlhé roky venoval Jozefovi Tisovi. 
Tému spracoval naozaj komplexne. Najmä 
v čase, kedy narastá podpora extrémizmu 
v tejto spoločnosti, je dôležité aby ľudia čítali 
takéto knihy.“

Otváracie hodiny mestskej knižnice, Kultúr-
ny dom Modra:

pondelok  9.00 - 17.00 h
utorok  9.00 - 17.00 h
streda 10.00 - 19.00 h
štvrtok  9.00 - 18.00 h
piatok  9.00 - 17.00 h

Projekt z verejných zdrojov podporil fond na 
podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica Modra

PEZINOK
MODRA
24. – 25. 5.
2019
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Relax pre vás

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Nachádza sa na území pamiat-
kovej zóny mesta v areáli mod-
ranského cintorína. je to naj-
staršia stavebná (1. tajnička) 
Modry. Bol postavený v druhej 

polovici 13. stor. V 14. stor. bol 
na severnú stenu lode nama-
ľovaný pašiový cyklus s Ukri-
žovaním, hlavnú loď zväčši-
li na dnešný rozmer a osadili 

(2. tajnička). V čase používa-
nia kostola evanjelikmi bola na 
vnútorné pilastre upevnená em-
pora a neskôr svätyňu zaklenuli 
a pristavali sakristiu. Interiér je 

v barokovom slohu, maľby kle-
nieb realizoval ján juraj Walter. 
Z 18. stor. pochádzajú aj oltáre, 
kazateľnica a organová skriňa. 
Komplexný pamiatkarsky vý-
skum potvrdil o. i. aj existenciu 
bývalej západnej veže a (3. taj-
nička).

František CVENGROŠ
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Malí nádejní rozhlasáci
Modranská mestská knižnica sa začiat-
kom apríla premenila na detské mini roz-
hlasové štúdio. V dva a polhodinovom 
workshope sa deti dozvedeli všetko o roz-
hlase a rozhlasovej hre pre de-
ti. Programom sprevádzal skú-
sený rozhlasák - dramaturg 
a redaktor Slovenského roz-
hlasu ján Sklenár a zvukový 
majster Rudi fritzman. Deti sa 
aktívne a so záujmom zapájali 
do workshopu a dozvedeli sa, 
že vytvoriť takú ozajstnú roz-
hlasovú hru nie je až tak jed-
noduché. Učili sa ako praco-
vať s textom a čo všetko treba 
urobiť, pokým sa textová pred-
loha stane rozhlasovou hrou, 
ktorú si s očakávaním vypo-

čuje poslucháč. Spoznávali akú úlohu má 
režisér, herci, produkčný a dramaturg. 
Podujatie z verejných zdrojov finančne 
podporil fond na podporu umenia. (red)

Riadková inzercia
 z Predám 2 iz. byt, 49 m2 v Modre na Du-

kelskej ul. čiastočná rekonštrukcia, 2/3 po-
schodie. Tel.: 0907 706198

 z Predám vinohrady v katastrálnom úze-
mí Modra lokalita Plázle (výmera 3034 m2 

odroda frankovka modrá), Špígle (1296 m2, 
ruland biely, ) predaj je viazaný na kúpu po-
zemku Trvalé trávne porasty (830 m2), Šaj-
ba (1455 m2, veltlín zelený), vinohrady sú vo 
veľmi dobrom zdravotnom stave, Šnaudy-
-fertále (3543 m2 ruland biely), vinohrady sú 
zanedbané. Všetky vinohrady sú prihlásené 
na UKSUP Bratislava. Ponuky posielajte

na romanko.beitl@gmail.com
 z Predám chatu s garážou Modra - Piesok.

Tel.: 0902 804 977
 z Klasická masáž - Michal Bednarovský, 

Vajanského 1, Modra. Tel.: 0915 977 517
 z Prenajmem garáž na 5 rokov, platba vo-

pred na rok. Tel.: 0908 152 030 fO
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Amaveťáci sa stretli s kozmonautom I. Bellom
Vďaka Modranským zvestiam sa môžu nielen členovia, ale aj 
naši priatelia oboznámiť s aktivitami Amavet klub č. 944 Im-
pulz. Už na začiatku roka, v januári, sme sa vybrali na Bra-
tislavský hrad, kde sa konala výstava „Peterhof“. Ako bonus 
nám ponúkli absolvovanie stálej expozície o histórii Brati-
slavského hradu so sprievodcom. 

Táto možnosť je na hrade stále, 
a dávam ju do pozornosti, pre-
tože o výklad mladého sprie-
vodcu bol mimoriadny záujem 
zo strany našich mládežníkov. 
Všetci sme si odniesli veľmi 
pekný zážitok a zároveň boha-
té vedomosti o Bratislavskom 
hrade a Peterhofe. Náučný výlet 
sme zakončili návštevou výsta-
vy „Vianoce josefa Ladu-Pocta 
géniovi“ v Mirbachovom palá-
ci. ešte väčší zážitok si odniesli 
mladí Amaveťáci z konferencie 
s názvom „20 rokov po“ ve-
novanej 20. výročiu letu Ivana 
Bellu do kozmu. Na konferencii 
sa členovia klubu stretli nielen 
s Ivanom Bellom, našim prvým 
slovenským kozmonautom, ale 
aj s jeho celou trojčlennou po-
sádkou z kozmickej lode So-
juz TM-29, ktorá odštartovala 
20. februára 1999 z kozmodro-
mu Bajkonur a realizovala vý-

skumnú činnosť v rámci misie 
Štefánik na palube orbitálneho 
komplexu Mir. Medzi ďalšími 
15 kozmonautmi mohli stretnúť 
aj prvého československého 
kozmonauta Vladimíra Remeka 
a časť jeho posádky (2.3.1978 
- letel do vesmíru na kozmic-
kej lodi Sojuz 28 a pripojil sa 
k orbitálnemu komplexu Saľut 
6). Konferencia mala za úlo-
hu nielen pripomenúť udalosti 
spred 20 rokov, ale aj zhodno-
tiť, kam sme sa za toto obdobie 
posunuli, ako to zhrnul náš koz-
monaut Ivan Bella. A tak sme 
sa na vlastné oči a uši mohli na 
konferencii presvedčiť o zná-
mych faktoch a zároveň sa do-
zvedieť aj iné, menej známe za-
ujímavosti a „pikošky“ o tejto 
významnej udalosti, akou let do 
kozmu bol.

Ingrid KUNÍKOVÁ, 
Amavet 

Čo je orientačný beh?
Orientačný beh (skratka OB) je skvelý šport, pri ktorom je úlo-
hou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznače-
nú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, 
sú tam umiestnené iba kontrolné stanovištia (Kontroly). Postupy 
medzi kontrolami si volí pretekár podľa vlastného výberu, pri-
čom musí dodržať predpísané poradie určené poradovými čísla-
mi na mape. Na každej kontrole zaznamená na svoj čip prechod 
kontrolou. Výsledok pretekára závisí od rýchlosti behu, optimál-
neho výberu postupov medzi kontrolami, rýchlosti a správnosti 
rozhodovania a bezproblémového nájdenia samotnej kontroly.

Trate sú postavené v rôznej dĺžke 
a náročnosti, ktoré závisia od ve-
kovej kategórie, významu prete-
kov ( náborové, lokálne, celoštát-
ne, vrcholné svetové), disciplíny 
(šprint, stredná trať, dlhá trať), 
druhu (denný, nočný, štafetový). 
Behá sa kdekoľvek, kde je zma-
povaný priestor a je vytvorená 
mapa. Najčastejšie v prírode v le-
se, v parkoch ale aj na sídliskách. 
Ojedinele aj v budovách. Tento 
šport je zaujímavý najmä tým, že 
ho môže robiť naozaj každý, nie-
len športovci, ale aj ten, kto má 
rád prechádzky po lese a riešenie 
hlavolamov. Nie nadarmo sa mu 
hovorí aj rodinný šport. Na pre-
tekoch bežne súťažia deti od 3 
rokov (samozrejme v doprovode 

rodičov), súrodenci, rodičia, ba aj 
starí a prastarí rodičia.
Už 6 rokov funguje v Súkrom-
nom centre voľného času na Štú-
rovej ulici krúžok orientačného 
behu, ktorý vznikol v spolupráci 
s KOB Sokol Pezinok. Deti z ne-
ho pravidelne dokazujú, že tré-
ning sa vypláca. Na pretekoch 
sa im darí a už veľakrát stáli aj 
na stupni víťazov. Pretekajú aj 
ich rodičia, ktorí sú tiež veľmi 
šikovní. Vďaka nadácii Révia 
sme mohli deťom zakúpiť čipy, 
vďaka Súkromnému centru tré-
ningové lampióny a buzoly. Už 
tretí rok organizuje klub Sokol 
Pezinok v spolupráci s Amavet 
klubom a Súkromným centrom 
voľného času akciu Májový beh 

Modrou. Tento rok termín pripa-
dol na stredu 1.5. 2019. Centrum 
pretekov je na dvore SCVč. Štar-
tuje sa od 10:30. V prípade, že 
niečomu nebudete rozumieť, na 
dvore budú visieť papiere s vy-
svetlivkami a taktiež tam budú 

organizátori, ktorí radi poradia. 
Budete si môcť vybrať buď kla-
sický orientačný beh alebo tzv. 
hravú trať, ktorá bude niečím 
ozvláštnená. Ak vás orientačný 
beh zaujal, príďte si ho 1. mája 
vyskúšať! (do)
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OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

PREZUJTE NA LETNÉ PNEUMATIKY
OSOBNÉ/VAN/AGRO/NÁKLADNÉ/MOTORKY

- predaj a obutie pneumatík na nákladné/osobné/agro

- predaj diskov ALU/OCEL na mieru do 24h

- predaj, diagnostika + montovanie TPMS senzorov od 25€

- zákaznícka miestnost pre vaše pohodlie

- platba kartou/v hotovosti

Modra-Králová (areál JRD smer Budmerice)

PNEUSERVIS 
Duoteam www.duoteam.sk 
 0908 028 152

!!LETNÁ AKCIA!!

pri kúpe sady pneumatík 

zľava 10% na prezutie

´
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Kultúrne podujatia v máji
1. 5. 2019: Májový orientačný beh Mod-
rou, štart o 10.30 h, ukončenie o 12.00 h, 
vyhodnotenie 13.30 h. Pretekári sa môžu 
prihlasovať na amavet944@gmail.com. Re-
gistrácia bude 1. mája hodinu pred štartom 
na dvore SCVč na Štúrovej 34. Organizá-
tori: Amavet 944 Impulz, SCVč Modra, 
v spolupráci s KOB Sokol Pezinok

3. 5., 18.00 h: Blues & Folk festival, účin-
kujú: Michal Prokop, Luboš Andršt, ján 
Hrubý Trio, ZVA 12-28, PeterK@beatnici.
sk, miesto: KD Modra - Kráľová, vstupné: 
16 €, organizátor: Nadácia pre človeka v nú-
dzi a prevenciu kriminality

9. 5., 15.30 h: Deň víťazstva nad fašiz-
mom, spomienkové stretnutie, miesto: park 
pred Kultúrnym domom Modra, organizá-
tor: Mesto Modra

11. 5., 13.00 - 21.00 h: Modranský piknik, 
otvorenie turistickej sezóny v noblesnom 
štýle, miesto: lúka Otčenáška, Modra - Har-

mónia, organizátor: Mesto Modra, Kultúrne 
centrum Modra 

12. 5., 15.00: Deň matiek, miesto: Kultúr-
ny dom Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan 

13. 5., 18:00 h: „Mamičke“, koncert žiakov 
hudobného odboru ZUŠ Modra, miesto: So-
bášna sieň, organizátor: ZUŠ Modra

15. 5., 18.30 - 22.00 h: Noc literatúry Mod-
ra, osobnosti čítajú európsku literatúru na 
netradičných miestach v Modre, organizá-
tor: Kultúrne centrum Modra

15. 5., 17.00 h: Letný klavírny koncert, 
koncert žiakov ZUŠ Modra, miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátor: ZUŠ Modra

18. 5. 2019, 9:00 - 22:00 h: Noc múzeí 
a galérií Modra, celodenné a večerné pre-
hliadky expozícií a výstav múzea, organizá-
tor: SNM-Múzeum Ľ. Štúra Modra 

1. 5. / STR / 19.30
KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY
5€ / USA 2019 / 93min / 
ST / 15+

2. 5. / ŠTV / 19.30
TOM OF FINLAND – K4
5€ / FIN/ŠVE/DAN 2017 / 
116min / ČT / 15+

3. 5. / PIA / 19.30
AVENGERS: ENDGAME
5€ / USA 2019 / 182min / 
ST / 12+

4. 5. / SO / 15.30
CHROBÁČIKOVIA 2:
ĎALEKO OD DOMOVA
5€ / FRA 2018 / 105min / 
SD / MP

4. 5. / SO / 17.30
MOHYLA
5€ / SR 2019 / 74min / 
OV / MP

4. 5. / SO / 19.30
NIKDY NEODVRACAJ 
ZRAK
5€ / NEM/TAL 2018 / 
188min / ČT / 15+

5. 5. / NE / 17.00
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
5€ / USA 2019 / 104min / 
SD / MP

5. 5. / NE / 19.30
SKLENENÁ IZBA
5€ / ČR/SR 2018 / 98min / 
OV / 12+

7. 5. / UT / 19.30
HIGH LIFE
5€ / VB/USA 2018 / 
100min / ČT / 15+

8. 5. / STR / 19.30
SHAZAM!
5€ / USA 2019 / 132min / 
ST / 12+

9. 5. / ŠTV / 19.30
CHVILKY – K4
5€ / ČR/SR 2018 / 93min / 
OV / 12+

10. 5. / PIA / 19.30
BEACH BUM
5€ / USA 2019 / 95min / 
ČT / 15+

11. 5. / SO / 15.30
HĽADÁ SA YETI
5€ / USA 2019 / 95min / 
SD / MP

11. 5. / SO / 17.30
ZAMILOVANÁ GLÓRIA
5€ / USA 2019 / 102min / 
ST / 12+

11. 5. / SO / 20.00
AFTER: BOZK
5€ / USA 2019 / 106min / 
ČT / 12+

12. 5. / NE / 17.00
POKÉMON DETEKTÍV 
PIKACHU
5€ / USA/JAP 2019 / 
100min / SD / MP

12. 5. / NE / 19.30
NEBEZPEČNÉ CITY
5€ / MAĎ 2019 / 95min / 
ČD / 15+

14. 5. / UT / 19.30
VERMEER Z NÁRODNEJ 
GALÉRIE – ART
6€ / VB 2013 / 90min / 
ČT / 12+

15. 5. / STR / 19.30
HELLBOY
5€ / USA 2019 / 120min / 
ČD / 15+

16. 5. / ŠTV / 19.30
DO BOJA – K4
5€ / FRA 2018 / 113min / 
ČT / 15+

17. 5. / PIA / 19.30
ČO SME KOMU ZASE 
UROBILI
5€ / FRA 2018 / 98min / 
ČD / 12+

18. 5. / SO / 15.30
ČAROVNÝ PARK
5€ / USA 2019 / 85min / 
SD / MP

18. 5. / SO / 17.30
DADDY COOL
5€ / FRA 2017 / 97min / 
ČD / 12+

18. 5. / SO / 20.00
BRIGHTBURN
5€ / USA 2019 / 85min / 
ST / 15+

19. 5. / NE / 17.30
UGLY DOLLS
5€ / USA 2019 / 88min / 
SD / MP

19. 5. / NE / 19.30
LÁSKA NA DRUHÝ
POHĽAD
5€ / FRA/BEL 2019 / 
117min / ČT / 12+

21. 5. / UT / 19.30
NEDOTÝKAJ SA MA
5€ / RUM/NEM 2018 / 
125min / ČT / 15+

22. 5. / STR / 19.30
YAO
5€ / FRA 2018 / 103min / 
ČT / 12+

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

24. 5. / PIA / 19.30
BOLESŤ A SLÁVA
5€ / ŠPA 2019 / 113min / 
ČT / 12+

25. 5. / SO / 15.30
POKÉMON DETEKTÍV 
PIKACHU – 3D
6€ / USA/JAP 2019 / 
100min / SD / MP

25. 5. / SO / 18.00
MIA A BIELY LEV
5€ / FRA 2018 / 98min / 
SD / MP

25. 5. / SO / 20.00
JOHN WICK 3: PARABELLUM
5€ / USA 2019 / 112min / 
ST / 15+

26. 5. / NE / 17.30
CHROBÁČIKOVIA 2:
ĎALEKO OD DOMOVA
5€ / FRA 2018 / 105min / 
SD / MP

26. 5. / NE / 19.30
DEŽO URSÍNY 70 – Feliber 
poetry
5€ / SR 2018 / 62min / 
OR / 12+

28. 5. / UT / 19.30
MATISSE – ART
6€ / VB 2017 / 90min / 
ČT / 12+

29. 5. / STR / 19.30
BEACH BUM
5€ / USA 2019 / 95min / 
ČT / 15+

30. 5. / ŠTV / 19.30
VŠETCI TO VEDIA – K4
5€ / ŠPA 2018 / 132min / 
ČT / 12+

31. 5. / PIA / 19.30
GODZILLA II: KRÁĽ MON-
ŠTIER
5€ / USA 2019 / 131min / 
ST / 12+

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

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

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | MÁJ

19. 5. 17.00 h: Čaj o piatej, posedenie pri 
hudbe, kapela jano, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: jednota dôchodcov Slo-
venska Modra, vstupné: 3 €

24. - 25. 5.: Feliber poetry 2019, medziná-
rodný festival poézie, miesto: Schaubmarov 
mlyn Pezinok, Múzeum Ľ. Štúra Modra, Ko-
munitná záhrada Modra, organizátori: Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, Kultúrne cen-
trum Modra, Literárne a informačné centrum

25. - 26. 5. 2019: Otvorené pivnice na Sv. 
Urbana 2019, 13. ročník, otvorenie sezóny 
na Malokarpatskej vínnej ceste, miesto: vínne 
pivnice od Rače až po Zeleneč, organizátor: 
Združenie Malokarpatská vínna cesta, MOS 

29. 5., 17.00 h: Máme Emu, interaktívne dra-
matizované čítanie z rovnomennej knihy jána 
Uličianskeho o zázračnej učiteľke eme, ktorá 
deti zavedie do sveta hravej fantázie. Účinku-
je bábkoherečka Barbora Zamišková-Krajč. 
Predstavenie je spojené s prezentáciou det-
ských kníh vydavateľstva Buvik. Podujatie je 
určené pre rodiny s deťmi. Miesto: Mestská 
knižnica v Modre, organizátor: KC - Mestská 
knižnica Modra. (kc)


