
Lúka v Harmónii ožila vychýreným piknikom
Otvorenie turistickej sezóny pod Malými Karpatami v Modre 
alebo prehliadka noblesy a štýlu. Najmä o tom bol vychýrený 
májový Modranský piknik na lúke Otčenáška v Harmónii. Nie-
kdajšie slávne miesto rekreácie a oddychu znova ožilo... História 
letoviska Harmónia sa začala písať v roku 1888, kedy bola po-
stavená aj prvá vila - Vila Harmónia. Dovtedy tu boli lesy, sady 
a lúky, ktoré výletníci vyhľadávali pre čarovné zákutia a zdra-
viu prospešný vzduch. V roku 1914 už stálo v Harmónii 25 víl. 
Viaceré z nich si návštevníci Modranského pikniku mohli po-
zrieť osobne počas komentovaných prehliadok.

Piknik už tradične slávnostne 
otvoril umelecký stolár Ladislav 
Csengel jazdou na vlastnoručne 
vyrobenej replike prvého čes-
ko-slovenského auta Tatra Pre-
zident. Celý deň sa tematicky 
niesol v znamení čias prvej re-
publiky, elegantnej módy a la-
hodných pochúťok. K tomu všet-
kému hrala na rozľahlej zelenej 
lúke pomalá hudba z originál-
nych šelakových gramoplatní. 
Dobová módna prehliadka s ko-

mentárom čerpajúcim z mód-
nych dobových žurnálov i pre-
hliadka kostýmov priamo 
zúčastnených návštevníkov pri-
pomenuli obdobie prvej polovi-
ce 20. storočia, presnejšie roky 
1914 až 1945. Táto doba nazý-
vaná aj „zlatou érou“ bola dobou 
noblesy, elegancie a vybraného 
správania. Ženskú módu ovplyv-
ňovala téma emancipácie a žen-
ských práv v oblastiach, kto-
ré dovtedy ovládali muži. Hosť 

podujatia, skupina Prvorepubli-
ková móda predviedla zachova-
né originály odevov z tohto ob-
dobia, modely letnej športovej 
módy a plaviek. Deku, športové 
potreby a spoločenské hry nebo-
lo nutné brať so sebou, všetko 
mal pre piknikujúcich k dispozí-
cii Info stan mesta Modry. Na lú-
ke, kde sa zišlo niekoľko stoviek 
milovníkov prírody vznikal za 
pomoci detí a rodičov Hmyzí ho-
tel pod vedením združenia Per-
mavia, ruka v ruke so swingový-
mi melódiami v slnečnom kúpeli 
či pokropení krátkym jarným 
dažďom sa návštevníkom do-
stávalo pohody a oddychu v lo-
ne prírody. Kto mal chuť, spo-
znával históriu harmonických 
víl v okolí v pútavom výklade 
dám z Infocentra. Kto chcel, za-
hral si športové i spoločenské 
hry so skautským zborom Fénix, 

poochutnával lahodné sorbety, 
zmrzlinu, palacinky a zákusky, 
guláš modranských poľovníkov 
a samozrejme lahodné vína vi-
nárov zo združenia Víno z Mod-
ry. O dobovo realistický hudob-
ný program sa postaral Maroš 
Schmidt, ktorý z originálnych 
platní zahral foxtrot, tango aj 
swing. Ozdobou v programe bo-
la trojica jemných dám z Paper 
Moon Trio a nádych danej doby 
pripomenul Peter Tarkay vo svo-
jom klavírnom sprievode k pod-
večernému nemému filmu.

(Pokračovanie na str. 2.)

Uzávierka MZ
Júnová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 12. júna 2019 do 12.00 hod.
 (red)
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Víno z Modry - garancia pôvodu a kvality
V posledný aprílový deň sa 
v pivnici rodinného vinárstva 
Malé Divy uskutočnila degus-
tácia vín pochádzajúcich vý-
hradne z modranských viníc. 
Tri päťčlenné komisie degustá-
torov tvorili zástupcovia od-
borníkov z vinárskej oblas-
ti, modranskí vinári a napokon 
žurnalisti, ktorí svoju pozornosť 
upriamujú práve na témy o vínach. 
Najlepšie ohodnotené vína zís-
kavajú známku garancia pôvodu 
a kvality, ktorú udeľuje organi-
zátor tejto ochutnávky Združe-
nie Víno z Modry. Michal Pet-
rík za Združenia Víno z Modry: 
„Aby vína mohli hrdo reprezen-
tovať naše mesto, musia prejsť 
aj kontrolou kvality. Celkovo 
15 odborníkov rozdelených do 
3 odborných komisií hodnotilo 
50 prihlásených vín. A keďže sú 
kritériá nastavené prísne, z cel-
kového počtu uspelo spolu 27 

vín. Tieto budú môcť nosiť ozna-
čenie Víno z Modry, garancia 
kvality, garancia pôvodu.“ aby 
sa mohlo víno snažiť o zmiene-
né označenie, musí ho vyrobiť 
modranský vinár, pričom pri je-
ho výrobe musí byť použité vý-
lučne hrozno z modranského 
chotára. 

Nositelia známky Víno z Mod-
ry: Veltlínske zelené 2017, Ing. 
Vladimír Sodoma; Veltlínske ze-
lené - Noviny, Malé Divy s.r.o., 
2018; Veltlínske zelené, RK Vin, 
2018; Veltlínske zelené - Lazare, 
Malé Divy s.r.o., 2018; Veltlín-
ske zelené, Modran KlimkoWi-
ne, 2018 (2x); Veltlínske zele-
né, Víno Fiala, 2018; Silvánske 
zelené, Modran KlimkoWine, 
2018; Silvánske zelené, Šimo-
novič, 2017; Silvánske zelené, 
RK Vin, 2018; Rizling vlašský, 
Fedor Malík a Syn.,2018; Riz-

ling vlašský, Šimonovič, 2017; 
Rizling vlašský, Juran z Mod-
ry, 2018; Pinot Blanc, Šimono-
vič, 2017; Rulandské biele, Víno 
Kmeťo, 2018; Rizling rýnsky - 
Lorencar, IR Víno Rariga, 2018; 
Rizling rýnsky, RK Vin, 2018; 
Tramín červený, Fedor Malík 
a Syn., 2018; Tramín červený, 
Víno Kmeťo, 2018; Devín, Ví-

no Kmeťo, 2018; Pesecká, Fedor 
Malík a Syn., 2018; Tramín čer-
vený, RK Vin, 2018; Staré hory, 
Malé divy s.r.o., 2018; Frankov-
ka modrá, Modran KlimkoWi-
ne, 2018; Dunaj, Víno Kme-
ťo, 2017; Torysa, Víno Kmeťo, 
2017; Hron, Fedor Malík a Syn., 
2017.

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

(Dokončenie zo str. 1.)
Za zmienku stojí aj minivýstava 
Nebáť sa moderny na pikniku, 
ktorá napovedala o histórii Školy 

umeleckých remesiel, ktorá polo-
žila základy výučby remesiel, di-
zajnu a architektúry na Slovensku 
a tradičné maňuškové predstave-

nie pre deti Juraja Hamara z Teat-
ro Carnevalo.
Vydarený májový Modranský 
piknik na lúke Otčenáška sa usku-

točnil pod taktovkou Kultúrneho 
centra Modra a Mesta Modry. Do-
videnia o rok na pikniku v Modre.
 Jana KUCHTOVÁ
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Poznáme najlepších športovcov za rok 2018
Výsledky ankety „Športovec mesta za rok 
2018“ sú známe. Nominácie boli zasielané 
do 22. marca a hlasovaním členov Komisie 
športu pri Mestskom zastupiteľstve v Mod-
re je určené poradie víťazov v jednotlivých 
kategóriách: 
Najlepší športovec senior: andrej Mesík 
(ŠK SPC Častá)
Najlepšia športovkyňa senior: Hana Fellin-
gerová (volejbal)
Najlepší mládežnícky športovec: junior Ma-
túš Moravčík (hádzaná), žiak Tomáš Tichý 
(futbal), žiak Dávid Juskanič (zjazdové ly-
žovanie)
Najlepší mládežnícky športový kolektív: 
družstvo starších dorastencov (hádzaná), 
družstvo mladších žiakov (futbal), družstvo 
juniorov (florbal)
Najlepší tréner senior: Bronislava Mazuro-
vá (aerobik), František Plško (hádzaná)

Najlepší tréner mládeže: Róbert Kintler (há-
dzaná), Boris urbanec (futbal)
V siedmej kategórii o Najpopulárnejšieho 
športovca mesta za rok 2018 hlasovala ve-
rejnosť prostredníctvom web stránky www.
modra.sk. Na prvých troch miestach sa 
umiestnili: 1. miesto Kristián Filip Jakubec, 
2. miesto Matúš Moravčík, 3. miesto Tomáš 
Tichý. 
Komisia školstva, mládeže a športu navrhla 
pridať v tomto ročníku aj novú kategóriu - 
Ocenenie za aktivitu v športovej oblasti. Do 
danej kategórie navrhla nominovať a oceniť 
Vladimíra Klímana a Danku Heldovú a zá-
roveň navrhla oceniť za celoživotný prínos 
k rozvoju a podpore športu Petra Waltera. 
Slávnostné ocenenie športovcov sa bude 
konať v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra 
v Modre 11. júna 2019 o 17.00 hodine.

Michaela GALOVIČOVÁ, Msú Modra

Dôležité zmeny v parkovaní na námestí
Od 17. mája platí päť dôležitých zmien v systéme plateného 
parkovania v Modre. Vyplýva to zo Všeobecne záväzného na-
riadenia č. 2/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na miestnych komunikáciách na území mesta Modra, ktoré 
schválilo mestské zastupiteľstvo.

Čo je nové? Pätnásť minút par-
kovania zadarmo, nová parko-
vacia aplikácia, ZŤP môžu par-
kovať všade bezplatne, lacnejšie 
rezidenčné karty, kratšia doba 
plateného parkovania. O zme-
nách v parkovacej politike mesta 
sme sa porozprávali s Jakubom 
Liškom, konateľom spoločnosti 
Teplo Modra, s.r.o., ktorá má sprá-
vu parkovania vo svojej agende.

Prečo tieto zmeny?
Po viac ako jeden a polročnom 
fungovaní sme prehodnotili sys-
tém plateného parkovania a pri-

jali niekoľko zásadných zmien. 
Všetky by mali prinášať väč-
ší komfort a úsporu občanom. 
Zmeny sme komunikovali aj 
s petičným výborom, ktorý žia-
dal zavedenie bezplatného par-
kovania na hodinu zdarma. 

Ako bude teraz vyzerať plate-
nie parkovného v praxi?
Tak ako doteraz, s výnimkou 
novej možnosti - zaslať SMS 
v tvare MO_a0_EČV vozidla 
na číslo 2200, ktorá vám umožní 
parkovať 15 min. zdarma 1 x za 
deň. Pribudne aj nová mobilná 

aplikácia, cez ktorú sa bude dať 
uhradiť parkovné.

Ako inak si viem parkovanie 
v Modre zaplatiť?
Tak ako doteraz je možné za 
parkovanie zaplatiť v parkova-
cích automatoch, formou SMS 
správy, alebo cez novinku, kto-
rou je aplikácia ParkDots, ktorá 
je k dispozícii pre operačné sys-
témy android a iOS.

Je v týchto spôsoboch platenia 
nejaký cenový rozdiel?
áno, platba v parkovacom au-
tomate je najlacnejšia - hodina 
parkovania vás vyjde na 30 cen-
tov, Keď pošlete SMS stojí vás 
hodina 50 centov a cez aplikáciu 
ParkDots je hodina spoplatnená 
35 centami.

Aké sú ďalšie zmeny v systéme 
parkovania v meste?
Skrátili sme dobu parkovania od 
8.00 hod. do 16.30 hod., pôvod-
ne bola do 17.00 hod. umožnili 
sme zdravotne ťažko postihnu-
tým spoluobčanom parkovať aj 
mimo vyhradených parkovacích 
miest pre ZŤP bezplatne. Zlacni-
li sme niektoré parkovacie karty 
pre rezidentov. 

Ktoré konkrétne?
Rezidenčné karty pre nájomní-
kov sme zlacneli z 200 eur roč-
ne na 150 eur a rezidenčné kar-
ty pre podnikateľov - vlastníkov 
nebytových priestorov v danej 
zóne sme zlacnili z 300 eur roč-
ne na 250 eur.
 (zt)

Športovec 
mesta Modry

11. 6. 2019 o 17:00 hod.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety
„Športovec mesta za rok 2018“ sa uskutoční

Podrobné informácie na www.modra.sk

V programe účinkujú:
Tanečná skupina ADT crew
Mažoretky Laskonky
Základná umelecká škola v Modre
a ďalší

V KULTÚRNOM DOME ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MODRE

Vítanie malých Modranov do života sa mení
Mesto Modra chce pokračovať v milej tradícii vítania novo-
narodených detí do života. V minulosti boli pozývaní rodičia 
všetkých narodených detí s trvalým pobytom v Modre. Od 
mája 2018 však platí nariadenie o ochrane osobných údajov 
a preto sa mení aj systém pozývania rodičov a detí na toto 
slávnostné podujatie. 

V kancelárii prvého kontaktu 
v Modre na Štúrovej 59 bu-
dú k dispozícii žiadosti, kto-

ré vypíše zákonný zástupca 
dieťaťa s trvalým pobytom 
v Modre a zároveň sa dohod-

ne na vybranom termíne. For-
muláre budú k dispozícii aj na 
webovej stránke mesta Mod-
ry. Kontaktná osoba je p. Eva 
Hornáčková, 033/6908315, 
eva.hornackova@msumodra.
sk.
V tomto roku mesto ponúka 
pre deti narodené v roku 2018 
a 2019 tieto termíny uvítania 

do života: 22. 6. 2019 o 17:00, 
21. 9. 2019 o 17:00, 14. 12. 
2019 o 16:00.
Slávnostné uvítanie detí do ži-
vota a zápis do pamätnej kni-
hy sa bude konať v obradnej 
miestnosti mesta Modry na 
Súkeníckej č. 4.

Eva HORVÁTHOVÁ, 
Evidencia obyvateľstva MsÚ
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Deň víťazstva nad fašizmom
Dňa 9. mája 2019 sme si spoločne s predstaviteľmi mesta 
Modry, zástupcami Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, politických strán a obyvateľov pripomenuli 
udalosti spred 74 rokov. Pri pamätníku oslobodenia pred 
Kultúrnym domom Ľ. Štúra sa uskutočnilo spomienkové 
stretnutie, ktoré pripomenulo Deň víťazstva nad fašizmom 
- ukončenie 2. svetovej vojny. 

Pietne miesta sú tichým odka-
zom toho, aká deštruktívna mô-
že byť vojna a fašizmus. Pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič: 
„Druhá svetová vojna pomaly 
ostáva už iba v spomienkach 
generácie, ktorá ju nezažila, 
pozná ju z rozprávania starých 
rodičov, z kníh a dokumentár-
nych filmov. Preto je mi cťou, 
že ešte stále máme medzi se-

bou pamätníkov, ktorí neváha-
li a často dávali k dispozícii to 
najcennejšie a to vlastné životy. 
Dnes sme pri pamätníku, ktorý 
nepatrí medzi najznámejšie, ale 
za to mu nemôžeme uberať vý-
znam a cieľ, pre ktorý vznikol. 
Každoročne sa pri ňom stretá-
vame, aby sme vzdali úctu ľu-
ďom, ako Pavel Steinhubel, Mi-
chal Voda, Gustáv Bakoš, Karol 

Šimko, Július Košický a mnohí 
ďalší. Nesmieme zabúdať ani 
na ľudí, ktorí žili zdanlivo svo-
je bežné životy. Takým bol ne-
sporne aj enjelický farár Július 

Dérer, ktorý poskytol útočisko 
v evanjelickom sirotinci židov-
ským deťom. V Modre žilo ur-
čite oveľa viac ľudí, ktorých zá-
sluhy zostali nepovšimnuté, no 
o to viac je dôležité pripomínať 
si tieto dni aspoň symbolicky”.

Jana KUCHTOVÁ

Názor

Denná dávka hnevu a nekompetentnosti
Som Modran, žijem tu od malička. Pamätám si premeny mes-
ta a myslím, že dokážem posúdiť, kam sa Modra za tie roky 
posunula. V dnešnej dobe sociálnych sietí a rýchleho života ma 
čoraz viac zarážajú komentáre ľudí, ktorí v Modre žijú. Ne-
znalosť elementárnych právomocí mesta vedie k zbytočnému 
hnevu a často neoprávnenej kritike. 

Je zle, keď svieti slnko a je tep-
lo, aj keď padá sneh a je zima. 
Zopár príkladov. Mesto zoženie 
peniaze na nové detské ihrisko 
vo vnútrobloku Komenského 
od sponzorov a pod touto infor-
máciou na sociálnej sieti čítam 
komentáre o otravnom hluku 
pod oknami bytoviek a kritiku, 
prečo ihrisko nepostavili inde. 

Mesto začne s revitalizáciou 
priestoru pred Biolkou a na-
miesto toho, aby sme sa tešili, 
že to bude pekné, zaznieva opäť 
kritika: „Načo to robia, veď sa 
tam deti aj tak nebudú hrať.“ 
V tomto konkrétnom prípade 
občan zrejme nepochopil roz-
diel medzi verejným priestorom 
a detským ihriskom. Po dlhých 

rokoch nič nerobenia a stagná-
cie Modry sa okrem iného po-
stupne opravujú cesty a chod-
níky. Naposledy sa strhla vlna 
kritiky kvôli Moyzesovej ulici. 
Prečo je tak dlho rozkopaná, 
prečo vyzerá ako tankodrom. 
Kto niekedy robil na develo-
perských projektoch, vie o čom 
hovorím. Projektová prípra-
va, obstarávanie, vysúťaženie 
dodávateľov, koordinácia vo-
dárov, plynárov, elektrikárov 
aj telekomunikácií, aby počas 
opravy cesty už urobili naraz 
aj komplet inžinierske siete, to 
niečo trvá. 

Myslím, že nám je až príliš 
dobre a máme veľmi veľa času. 
Lebo inak si postoje niektorých 
ľudí vysvetliť neviem. Nemám 
nič proti objektívnej kritike, ale 
vážme slová. Hlavne ak nám 
chýbajú základné informácie 
pre vyhodnotenie konkrétnej si-
tuácie. Úprimne priznávam, že 
sa pri čítaní niektorých komen-
tárov hanbím za ľudskú hlúpo-
sť. To platí aj pri čítaní správ 
o kradnutí verejnej čerstvo vy-
sadenej zelene, lavičiek, robení 
neporiadku či poškodzovaní ve-
rejného majetku v meste.

Milan LANČARIČ
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Prvý júnový víkend otvoríme letné kúpalisko
Na letnom kúpalisku v Modre pribudne krytá terasa, rozšírenie 
bufetu, nové priestory pre plavčíkov a ošetrovňu. Predpoklad 
vychádzajúci z posledných rokov počíta s pomerne skorým tep-
lým letným počasím. Preto je aj spoločnosť Teplo Modra, s.r.o. 
ako správca letného mestského kúpaliska v Modre pripravená 
na nadchádzajúcu sezónu. Kúpanie, v závislosti od počasia, bu-
de spustené už prvý júnový víkend. 

Návštevníkov pozýva Jakub Liš-
ka, konateľ spoločnosti Teplo 
Modra, s.r.o., a zároveň dodáva: 
„V tomto roku sme boli nútení 
urobiť komplexnú údržbu spojov 

veľkého bazéna silikónovým tme-
lom a upravili sme priestory pre 
ošetrovňu, plavčíkov a bufet. Na 
renovovanom kúpalisku bude pre 
návštevníkov k dispozícii veľký 

bazén s ohrevom vody od 25 st. C 
do 28 st. C, vždy podľa aktuálnej 
potreby a taktiež obľúbený det-
ský bazén. Tešíme sa návštevu!“ 
V areáli bude tak ako po minulé 
roky možnosť zahrať si volejbal 
či zapožičať si ležadlo. O bez-
pečnosť kúpajúcich sa postará 
odborne zaškolený personál.

Prevádzkové hodiny kúpaliska:
Jún: pon. - pia. od 13.00 do 19.30; 
sobota a nedeľa od 9.00 do 19.30

Júl a august: pondelok od 11.00 
do 19.30; utorok až nedeľa od 
9.00 do 19.30

Cenník: deti do 2 rokov: zdarma, 
deti od 2 r. do 10 r.: 1,50 €, dô-
chodcovia, ZŤP: 1,50 €, mládež 
a dospelí: 2,50 €, vstup po 17.00 
h: 1,50 €, sezónna permanentka: 
50 €/os, Poplatok - výpožičné: 
volejbalová lopta: 2 € / hod., le-
žadlo: 2 € / deň.
 (jk, jl)
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Lesný úrad
História ožíva
To isté miesto, ten istý uhol pohľadu, len iné storočie. Zobrali 
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 vybled-
nú, 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. 

V modranských lesoch na ceste 
smerom do Kuchyne stála budova 
lesného úradu. Úlohou tejto inšti-
túcie bolo dodržiavanie nariadení 
mesta a najmä dozor nad lesným 
hospodárstvom, kam spadalo ob-
chodovanie s drevom, výsadba 
nových stromov alebo čistenie le-
sa od náletového porastu. Lesný 
správca dbal tiež o údržbu lesných 
chodníkov, mostíkov a odpočíva-
diel, veď do modranských lesov 
prichádzali v každom ročnom ob-
dobí stovky výletníkov a turistov. 

Od roku 1868 vykonával funkciu 
lesného správcu alexander Filí-
pek. Modranské hory si natoľko 
obľúbil, že sa odmietol presťaho-
vať do mesta a žil priamo v les-
nom úrade. Pre lesného radcu ne-
bol les iba objektom jeho práce, 
vnímal ho ako miesto, ktoré má 
plniť aj estetickú a zdravonosnú 
funkciu. aj z tohto dôvodu práve 
pri lesnom úrade spoluzaložil le-
tovisko, ktoré nazval príznačným 

názvom „Harmónia.“ Lesný úrad 
sa tak stal centrom letoviska, ktoré 
sa postupne rozrástlo o rad maleb-
ných víl postavených v tradičnom 
alpskom štýle, klimatické kúpele, 
hostince a športoviská. Dnes les-
ného správcu sprítomňuje azda 
iba busta alexandra Filípka na 
budove kaviarne Hollerung. Obe 
mená Filípek a Hollerung tak vý-
letníkom nenútene pripomínajú, 
dvoch slovutných pánov lesného 
radcu a seniora Karola Hollerun-
ga, ktorí kedysi v horúcom lete 
posedávali na lavičke pred lesným 
úradom, pofajčievali svoje fajky 
a debatovali spolu s modranským 
mešťanostom Pavlom Borutom 
ako založia letovisko, ktoré bude 
známe v celom Rakúsko-uhor-
sku.
Dobové foto: archív Juraja Petra-
koviča

Zuzana TICHÁ, MsÚ a Agáta 
PETRAKOVIČOVÁ 

ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ

Smiem prosiť?
Tanečný sprievodca regiónom
Od mája odštartovala Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Malé Karpaty kampaň zameranú na propagáciu vybraných 
turistických destinácií, pamiatok a zaujímavostí v Malokar-
patskom regióne netradičnou formou - v spojení s tanečným 
umením baletu Slovenského národného divadla (SND) a Slo-
venského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK).

Kampaň s názvom „Smiem 
prosiť?“ s dovetkom „Tanečný 
sprievodca Malokarpatským 
regiónom“ cieli predovšet-
kým na obyvateľov žijúcich 
v samotnom regióne, ale aj 
na susediace turistické regió-
ny. „Oslovili sme dve národ-
né tanečné telesá Balet SND 
a SĽUK s námetom. Zapáčil 
sa im a výsledkom sú nádher-
né fotografie, ktoré začíname 
od mája postupne uverejňovať 
aj so sprievodnými textami na 
sociálnych sieťach,“ hovorí 
Zuzana Tichá, ktorá má na sta-
rosti produkciu projektu. Zábe-
ry Sandry Benčičovej zachová-
vajú genius loci každej lokácie, 
niekde zobrazujú hravosť, inde 
majestátnosť, jemnosť a v nie-
ktorých prípadoch silný kon-
trast prostredia a tanečnej pó-

zy. Každá fotografia zachytáva 
inú lokáciu, iných tanečníkov, 
rozdielne kostýmy a kroje. Zá-
bery zachytávajú napríklad: 
rozhľadňu alexandra Filípka 
na Veľkej Homoli, alebo no-
vú rozhľadňu nad Sv. Jurom, 
kalváriu v Doľanoch, mest-
skú vežu a evanjelické kostoly 
v Modre, Hotel Zochova cha-
ta, či Hotel pod Lipou, štôlňu 
v Pezinku, stredoveké pivnice 
v Zámockom vinárstve, pietne 
miesto Zelený les na Kráľovej 
a ďalšie.
Nebo nad mestskou vežou pre-
pichuje dvojramenný kríž na 
konci kovového halapartňo-
vého hrotu v tvare šesťcípej 
hviezdy s polmesiacom na du-
tom plechovom vajci. V Modre 
sa hovorí, že znak Osmanskej 
ríše na veži mal zmiasť nepria-

teľské vojsko a odradiť ho od 
plienenia mesta s tým, že mesto 
už je v tureckých rukách. Dru-
há verzia výkladu netradičné-
ho zjavu ukončenia veže znie 
inak. Dvojitý kríž na polmesia-
ci s hviezdou na vrchole veže 
majú zrejme symbolizovať po-
rážku osmanských vojsk, oslo-
bodenie uhorska a víťazstvo 
kresťanstva nad islamom. 
Tak či onak, veža bola kedysi 
súčasťou obranného opev-
nenia mesta a dnes splynula 
s Kostolom sv. Štefana Kráľa. 
Staručká dominanta Modry 

zo 17. storočia má 6 poscho-
dí a výšku 55 m. Vy sa môže-
te pozrieť na mesto z ochodze 
a uvidíte skrytú nádheru Mod-
ry - okolité dvory s čarovný-
mi dvormi, záhradami, ktoré 
končia hradbami, vinohrady aj 
Malé Karpaty. 
Na fotografii je Tereza Hús-
ková, Kristína Slováková, Lu-
cia Michalíková z Tanečného 
konzervatória Evy Jaczovej. 
Baleríny môžete najbližšie vi-
dieť v predstaveniach Esme-
ralda alebo Korzár v novej bu-
dove SND. Zuzana TICHÁ
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Slávnostná akadémia Materskej školy SNP 
Materská škola na ulici SNP v Modre oslávila v uplynulých 
dňoch 30 rokov od prvého otvorenia brán školy pre najmenších 
Modranov. Pri tejto príležitosti pripravila škola v spolupráci 
s partnermi slávnostný program. Riaditeľka Beata Kozmonová 
dostala v mene školy ocenenie od primátora Juraja Petrakoviča. 

V programe pripravenom 
v Kultúrnom dome Modra vy-
stupovali deti zo všetkých tried 
MŠ SNP, kamaráti z eloko-
vaných pracovísk školy - MŠ 
Partizánska a deti zo žabko-
vej triedy MŠ Vajanského i ab-
solventky MŠ a súčasné žiač-
ky Základnej umeleckej školy 
Modra speváčka Zora Horva-
jová a hráčka na zobcovú flau-
tu Lenka Zemanovičová. Deti 
potešili prítomných divákov 
poctivo natrénovanými pásma-
mi básní, moderných a ľudo-
vých tancov. Medzi prizvaný-
mi hosťami boli zamestnanci 
školy a všetkých jej pracovísk, 
riaditeľky MŠ a ZŠ, primátor 

s viceprimátorom, poslanci 
mestského zastupiteľstva, čle-
novia rady školy pri MŠ SNP 
a samozrejme rodičia. 
Beata Kozmonová pôsobí ako 
riaditeľka tejto materskej ško-
ly už šesť rokov. Má bohaté 
skúsenosti s prácu s najmenší-
mi deťmi a spoluprácou s ro-
dičmi. Čo pre ňu znamená 
poslanie učiteľa? „Poslanie 
učiteľa pre mňa znamená na-
ozaj poslanie. Možnosť praco-
vať s tými najmenšími, kedy je 
vaše pôsobenie najviac vidieť 
a cítiť, vnímam ako dar. Kaž-
dodenne mať možnosť ovplyv-
ňovať základy nielen vzde-
lávania, ale hlavne výchovy 

- v spolupráci s rodičmi, je 
veľká zodpovednosť a výzva“. 
Riaditeľka MŠ SNP Beata 
Kozmonová prevzala v mene 
školy z rúk primátora Juraja 
Petrakoviča pamätnú plaketu 
k 30. výročiu založenia ško-
ly, poukážku v hodnote 500 € 
venovanú na podporu vzdelá-
vania a kyticu kvetov. „Poďa-

kovanie patrí všetkým, ktorí sa 
zapojili do príprav tohto krás-
neho podvečera. Pomohol kaž-
dý a to podľa svojich možností. 
Ďakujeme aj za catering pánu 
Pavlíkovi, za úpravu sál za-
mestnancom KDĽŠ a za výzdo-
bu mojim kolegom z MŠ SNP“, 
dodala riaditeľka Kozmonová.

Jana KUCHTOVÁ

Mladí vedátori na malokarpatskom 
festivale vedy a techniky
Malokarpatský festival vedy a techniky organizuje Amavet 
klub 944 Impulz pod vedením Ingrid Kuníkovej. Festival sa 
konal pod záštitou a zároveň za prítomnosti primátora mesta 
Modry Juraja Petrakoviča 14. apríla v Kultúrnom dome Mod-
ra. Medzi hosťami bol aj zástupca primátora Marián Gavor-
ník a riaditeľka asociácie Amavet Gabriela Kúkolová.

V piatom ročníku poduja-
tia hodnotila súťažné projek-
ty žiakov a študentov základ-
ných a stredných škôl odborná 

komisia v zložení: Mgr. Jana 
Kučerová, profesorka fyziky 
a chémie, RNDr. Jana Kraj-
ňáková, špecializácia ché-

mia, biológia, RNDr. Marek 
Mihalkovič, CSc. samostatný 
vedecký pracovník. Fyzikál-
ny ústav SaV, profesor fyziky 
a Dávid Richter - programový 
pracovník, ktorý sa stará o ve-
decké súťaže.

Popri hlavných prezen-
táciách si žiaci mod-
ranských a okolitých 
škôl prezreli sprievod-
ný program, v ktorom 
predstavili svoju moto-
káru študenti Gymná-
zia K. Štúra v Modre 
Matej Gacík - Repčík, 
Gregor Vandák a Sa-
muel Ďurica. Vo veľ-
kej sále KD hovorili 
Branislav a Radoslav 
Kuník o tom, ako robiť 
vedecký projekt. Hosť 
festivalu Mgr. Pavol 
Sitár zo š.p. Letecké 

prevádzkové služby SR odpre-
zentoval deťom riadenie leto-
vej prevádzky. Výstavné bane-
ry pri príležitosti 20. výročia 

letu do kozmu zapožičal Slo-
venský letecký zväz gen. Dr. 
M. R. Štefánika. 

Hlavné ocenenia festivalu:
1. miesto Samuel uhliar, ZŠ 
Ľ. Štúra Modra: automatic-
ký skleník, 1. miesto Benja-
mín Jakub Trokan, ZŠ a. Ba-
gara, Trenčianske Teplice: 
ako funguje elektromotor, 2. 
miesto Dominik Mondek a Ja-
kub Holčík, ZŠ Jána Kupec-
kého, Pezinok: Multifunkčná 
pomôcka na hodiny fyziky, 
3. miesto Karolína uhliarová 
a Nela Kokošková, ZŠ Ľ. Štú-
ra, Modra: „Žijúce fosílie“, 3. 
miesto Pavol Ďurík, ZŠ kpt. 
Nálepku, Nové Mesto nad Vá-
hom: Guličkové tornádo. Špe-
ciálnu odmenu poroty získal 
Martin Demovič zo Strednej 
odbornej školy vinársko-ovo-
cinárskej Modra za projekt 
Výsadba, pestovanie a spra-
covanie čučoriedok v domá-
cej záhrade a zároveň Ján Ti-
chomír Varga zo ZŠ Ľ. Štúra 
v Modre za projekt Zo života 
kliešťa obyčajného.

Jana KUCHTOVÁ, 
zdroj: Amavet Impulz 944

FO
TO

: M
a

RT
IN

 E
C

K
ER

T
FO

TO
: a

R
C

H
íV

 a
M

aV
ET



7
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

V Zlatom Amosovi 2019 uspel 
modranský profesor Matejovič
Občianske združenie Adevyk organizuje anketu o najobľú-
benejšieho učiteľa a učiteľku na Slovensku Zlatý Amos. Po-
čas celoslovenskej ankety bol vo finále ocenený aj dlhoročný 
modranský profesor zo Strednej odbornej školy vinnársko-
-ovocinárskej Jozef Matejovič. Získal Cenu Jána Gašperana, 
zakladateľa súťaže. Víťaza tejto kategórie vyberá 16 členná 
špeciálna žiacka porota - hodnotiaca príbehy všetkých prihlá-
sených učiteľov. V tomto školskom roku bol ocenený i pred-
sedom Bratislavského samosprávneho kraja a dostal vyzna-
menanie Učiteľ roka a rovnako si ho uctilo aj mesto Modra 
ocenením primátora udeleným pri príležitosti Dňa učiteľov.

V súťaži Zlatý amos 2019 bolo 
prihlásených 150 učiteľov z ce-
lého Slovenska, z ktorých na-
koniec porota vybrala trinástich 
a medzi nimi bol aj pán Matejo-
vič. „Zásluhu na tom majú mo-
ji bývalí žiaci, pani riaditeľka 
Monika Kisová a kolegynky Idka 
Matuškovičová a Ľudka Nemče-
ková. Študentky Dominika Kup-
cová a Martina Heldiová zloži-
li o mne pekné básničky a moju 
charakteristiku, ktorú poslali do 
súťaže“, netají nadšenie ocene-
ný profesor. Počas slávnostné-
ho finále účinkovali spolu s ním 
programe aj žiaci Juraj Krchňa-
vý, Dorota Javorová, Martin 
Škápik, adam Lančarič a Matej 
Hodulík, ktorí sa zároveň zúčast-
nili pri samotných prípravách. 
Úspechu pána Matejoviča pred-
chádzala veľká podpora žiakov 
a jeho kolegov. „Netúžil som po 
súťažiach. No keď ma vybrali do 
semifinále, tak som sa rozhodol 
nesklamať. Môj cieľ bol jasný. 
Zviditeľniť moju milovanú ško-

lu na Slovensku. Spolu s mojimi 
študentami, Dorotkou, Jurajom, 
Adamom, Martinom a Matejom 
sme postúpili až do finále. To, 
že nakoniec získam také krásne 
ocenenie: Cenu Jána Gašpera-
na ma nielen prekvapilo, ale aj 
dojalo,“ vyznal sa prof. Matejo-
vič. a či bude v niečom po zís-
kaní ocenenia iný? „Vôbec nie. 
Všetky priania a spomienky, aj 
od bývalých žiakov, ktoré o mne 
posielali do súťaže, boli také 
krásne, že nemám dôvod byť iný, 
práve naopak - zostať taký, aký 
som bol doteraz. Páčili sa aj vý-
berovej komisii detí, a preto ma 
ocenili. Teší ma, že naša Vinár-
ka má učiteľa oceneného Cenou 
Jána Gašperana - víťaza jednej 
z kategórií celoslovenskej súťaže 
o najobľúbenejšieho učiteľa Zla-
tý Amos 2019“. Pán Matejovič 
pôsobí na škole mnoho rokov 
a je medzi žiakmi obľúbený, čo 
potvrdila aj uvedená nominácia 
a následné ocenenie. ako sám 
vraví, najradšej majú študenti 

asi jeho ľudský prístup a to, že 
každého jedného žiaka berie ako 
osobnosť. Nie raz sa na neho ob-
racajú aj so svojimi probléma-
mi, nebráni sa akejkoľvek téme 
zo života. „Moji študenti cítia 
moje srdce a snahu ich naučiť 

a pripraviť do života čo najlep-
šie. Som síce prísny, ale žiaci to 
prijímajú. Športovci sa vždy te-
šia na moje motivácie pred špor-
tovými súťažami“, s potešením 
rozpráva profesor. Úspech byť 
jedným z top učiteľov Slovenska 
nie je len osobným úspechom, 
ale zároveň úspechom školy, 
ktorá je jeho stabilným pracov-
ným zázemím. ako učiteľa bio-
lógie oceňuje jeho kvality aj ria-
diteľka SOŠVO Monika Kisová: 
„Náš kolega Mgr. Jozef Mate-
jovič je vzácny človek a skve-
lý pedagóg. Už neuveriteľných 
41 rokov vychováva a vzdeláva 
generácie vinárov, vinohradní-
kov či absolventov iných odbo-

rov našej školy. Úspech a oce-
nenie si zaslúži. Dôkazom jeho 
pedagogického majstrovstva je 
spätná väzba od absolventov. 
Pán Matejovič učil a učí jeden 
z ťažiskových predmetov - bio-
lógiu. Študenti, ktorí pokračova-
li v štúdiu na vysokých školách, 
mali od neho veľmi kvalitné zá-
klady pre nadväzujúce predmety. 
Radi na neho spomínajú, radi sa 
s ním stretávajú. Ocenenie práce 

pedagóga, ktorý celý svoj život 
zasvätil práci na našej škole, je 
ocenením i pre školu. Školu tvo-
ria učitelia a žiaci. Nielen fyzic-
ky ju napĺňajú, ale zanechávajú 
svoje vlastné stopy v životoch 
tých ostatných. Keď študent od-
íde zo školy, nesie v sebe moza-
iku, ktorá sa skladá z vedomos-
tí, ale i hodnôt, ktoré mu boli 
vštepené. Súčasťou tej mozaiky 
je i stopa práce pána Matejovi-
ča. Ocenenie jeho práce sa takto 
stáva i ocenením školy. Ak je vi-
diteľný učiteľ a jeho zásluhy, je 
v pozitívnom zmysle viditeľná 
i škola. Takto to vnímam a som 
mu za to vďačná.“

Jana KUCHTOVÁ

Študenti vinárskej školy v Luxembursku
V dňoch 24. a 25. apríla 2019 
sa konal 14. ročník European 
Wine Championship v Remer-
schene, malom luxemburg-
skom vinohradníckom meste. 
Tridsaťtri tímov mladých ľudí 
z 13 európskych krajín súťaži-
lo v teoretických i praktických 
disciplínach zameraných na vi-
nohradníctvo a vinárstvo. Slo-
vensko, malú krajinu veľkých 
vín reprezentovali dvaja šikov-
ní študenti z našej „modranskej 

Vinárky” Vendelín Krasňan-
ský a Samuel Skovajsa. Oba-
ja chlapci majú veľmi blízky 
vzťah k vinohradníctvu i vinár-
stvu, pochádzajú z vinárskych 
rodín. Nie je im cudzia ani fy-
zická práca a preto výborne bo-
dovali i v praktických disciplí-
nach. Veľkou výzvou bola 
i komunikácia v cudzom jazy-
ku, ktorá otvára brány do sveta. 
Svojím výkonom spravili veľ-
kú radosť škole, pedagógom, 

ktorí ich pripravovali i svojim 
rodinám, ktoré škole s prípra-
vou na súťaž pomáhali. Chlapci 
sa môžu pochváliť krásnym 3. 
miestom, na ktoré sú hrdí nielen 
oni, ale celá škola, ktorej týmto 
úspechom posilnili renomé i v 
zahraničí. Srdečne im gratulu-
jeme a ďakujeme za reprezen-
táciu!

Ing. Monika KISOVÁ, 
riaditeľka Strednej odbornej 
školy vinársko - ovocinárskej
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Pedagogická je „Zelená“
Zelená škola je medzinárodný projekt, ktorý je zameraný na 
enviromentálnu výchovu v školách a je prepojený s praktický-
mi činnosťami. Všetci zapojení sú dobrovoľníci, ktorí sa roz-
hodli spraviť niečo pre seba, pre okolie a v podstate pre celú 
planétu. Naša Stredná odborná škola pedagogická si pre roky 
2017-2019 v rámci projektu Zelená škola vybrala prioritnú té-
mu „Zelené obstarávanie a úradovanie.“ 

Čo to vlastne je?
Zelené obstarávanie je obsta-
rávanie (nakupovanie) tova-
rov a služieb, berúce do úva-
hy vplyv vybraného tovaru 
a služieb na životné prostre-

die. uprednostňované sú tova-
ry a služby, ktorých negatívny 
vplyv na životné prostredie je 
čo najmenší. Zelené úradova-
nie je enviromentálne vhodné 
správanie inštitúcií, škôl ale 

aj samostatných podnikov. Ze-
lené úradovanie zahŕňa syste-
matické opatrenia zamerané 
na samotnú prevádzku (napr. 
cielené úspory energie, enivi-
romentálne vhodné čistenie), 
rovnako ako na oblasť verejné-
ho obstarávania (nákupu a zá-
sobovania).

Ako sa prezentujeme
Na našej škole funguje Eko-
logický krúžok. už niekoľko 
rokov nám robia spoločnosť 
dážďovky, o ktoré sa poctivo 
staráme. Vytvorili sme im do-
mov v nepriehľadnej nádobe, 

ktorú sme vystlali hlinou, sta-
rým lístím, trávou, hoblinami 
aj roztrhaným a navlhčeným 
novinovým papierom. Kŕmi-
me ich aj rastlinným odpa-
dom ako šupky, zvyšky ovo-
cia a zeleniny, zvyšky chleba 
či čajové vrecúška. Dážďovky 
nám slúžia na vytvorenie pra-
vého kompostu, ktorý je vý-
borný na prihnojovanie rast-
lín.
Taktiež v každej triede máme 
odpadkové koše na triedenie 
plastu a papiera.

Elena LISÁ, I.A, študentka 
SOŠ pedagogickej v Modre

ZŠ Vajanského: recitujeme i športujeme
Okresné kolo HK 

na modranskej škole
Ešte v polovici marca sa po prvý 
raz uskutočnilo okresné ko-
lo celoštátnej súťaže v umelec-
kom prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín v Základ-
nej škole Vajanského. Pozvanie 
predsedať porote prijala sloven-
ská prozaička a autorka kníh pre 
deti a mládež Veronika Šikulová. 
Žiaci súťažili v troch kategóriách 
v prednese poézie a prózy. Z ví-
ťazstva v okresnom kole sa ten-
to rok tešili: kategória I. - poézia: 
Gréta Polonská zo ZŠ Vajanské-
ho Modra, kategória I. - próza: 
alžbeta Hrnčiariková zo ZŠ Ľ. 
Štúra Modra, kategória II. - poé-
zia: Rebecca Mrázová z Gymná-

zia Pezinok, kategória II. - pró-
za: Lukáš Martinus zo ZŠ Báhoň, 
kategória III. - poézia: Laura 
Slamková zo ZŠ J. Kupeckého 
Pezinok a kategória III. - próza: 
Dominika Holásková.
Všetkým súťažiacim aj pedagó-
gom patrí poďakovanie. Naše 
špeciálne poďakovanie patrí ko-
legyniam a kolegom zo zúčastne-
ných škôl, ktorí svojou pomocou 
a podporou prispeli k tomu, aby 
toto krásne podujatie malo vyda-
rený priebeh a priateľskú atmo-
sféru.

Vajanského 
na McDonalds Cup-e

30. apríla sa na futbalovom štadió-
ne v Pezinku konalo okresné kolo 

futbalovej súťaže McDo-
nalds Cup základných škôl. 
Zúčastnili sa ho žiaci šies-
tich družstiev a to zo ZŠ 
Budmerice, ZŠ Jablonec, 
ZŠ Fándlyho Pezinok, ZŠ 
Bielenisko Pezinok, ZŠ Ľ. 
Štúra Modra a naša ško-
la. Deti aj v nepriaznivom 
daždivom počasí statočne 
bojovali a postúpili do boja 
o 3. miesto, kde po veľmi 
nešťastnom góle pred kon-
com stretnutia prehrali so 
ZŠ Ľ. Štúra a umiestnili sa 
na 4. mieste. Za najlepšie-
ho strelca turnaja bol vy-
hlásený náš Matúš Klimko 
z 3.a ZŠ Vajanského Mod-
ra. (ram. a red.)

Finančná gramotnosť alebo môj prvý obchod
Národný štandard finančnej 
gramotnosti schválený Minis-
terstvom školstva tvorí súčasť 
celoživotného vzdelávania žia-
kov. Jeho hlavným cieľom je 
naučiť deti efektívne a roz-
vážne riadiť vlastné finančné 
zdroje. Žiaci sa už od prvého 
ročníka učia orientovať vo sve-
te peňazí. V našej škole sme 
v mesiaci apríl zrealizovali pro-
jektový deň s názvom Môj prvý 
obchod. Jeho cieľom bolo zvy-
šovať finančnú a spotrebiteľskú 
gramotnosť. Žiaci sa počas dňa 
zoznamovali s funkciou peňazí 

vo svete, s históriou platidiel, 
s hodnotou peňazí. učili sa 
efektívne nakladať s finančnou 

hotovosťou, vedieť si skontro-
lovať výdavok predávajúceho, 
vyskladať si z bankoviek a min-

cí čo najpresnejšiu sumu za ná-
kup a podobne. Výstupy svo-
jich poznatkov žiaci spracovali 
vo forme projektov. Starší žiaci 
sa zase hravou činnosťou učili 
vytvárať pasívny príjem a zve-
ľaďovať svoj majetok. Hru si 
pre nich pripravili žiaci Oa Pe-
zinok. Jej cieľom bolo naučiť sa 
hospodáriť s osobnými finan-
ciami a zvládať rôzne finanč-
né riziká. aj takouto formou sa 
naši žiaci učia narábať s finan-
ciami, bez ktorých sa v bežnom 
živote dnes už hádam ani nikto 
nezaobíde. (set)
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Modrania na slávnosti v Štúrove
V nedeľu 12. mája sa konala v Štúrove celonárodná matičná sláv-
nosť, počas ktorej bola odhalená pod záštitou predsedu vlády Petra 
Pelegriniho socha Ľudovíta Štúra. Mesto nesie meno buditeľa, ko-
difikátora slovenského jazyka už 71 rokov, a nemal tu dosial žiadnu 
pamätnú tabuľu. Myšlienka postaviť pamätník vznikla pred dvad-
siatimi rokmi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Na jeseň v roku 2015 položili 
matičiari základný kameň s ta-
buľou na dunajskom nábreží, 
ktorý do rána niekto zasypal 
a tabuľu zobral. Problémy boli 
so stavebným povolením, po-
slanci mesta boli proti, až 70 
percent sú v meste obyvatelia 
maďarskej národnosti. Pomník 
postavili na brehu Dunaja na vy-
výšenom mieste, pod pamätní-
kom do svahu vložili pôdu, kto-
rú matičiari priniesli zo všetkých 
krajov Slovenska, nevynímajúc 
rodnú obec Ľ. Štúra uhrovec. 
Pôdu z cintorína v Modre, kde 
Ľudovít Štúr leží prinesú Mod-
rania a rozsypú pod pamätník. 

Busta, ktorú zhotovil akademic-
ký sochár Martin Pala z Brati-
slavy, stojí na dvojtonovom ka-
mennom podstavci dovezenom 
z čachtického lomu. Štúr sa po-
zerá na protiľahlý breh Dunaja, 
kde sa týči majestátna ostrihom-
ská bazilika, kde bol koruno-
vaný kráľ Štefan I. Modranská 
muzeálna spoločnosť, Spolok 
Vincúr a Nezisková organizácia 
rozvoja turistiky zorganizovali 
zájazd na túto celonárodnú sláv-
nosť. Počas zájazdu si účastníci 
prezreli aj ostrihomskú kated-
rálu a historický hotel Chateau 
v Belej s rozsiahlym parkom. 
Účastníkov zájazdu privítal ab-

solvent modranskej „vinárky“ 
Miroslav Petrech, ktorý predsta-
vil tajomstva výroby svetových 
vín v Belej. Do Štúrova prišiel 
vlakom i turista, značkár, deväť-
desiatročný Milan Ružek. Kva-
lifikované informácie posky-
tol sprievodca Jozef Schwarz 

z Bratislavy. Zájazd splnil svo-
je poslanie, reprezentovali sme 
Modru, miesto večného odpo-
činku jedného z najvýznamnej-
ších Slovákov. Nadviazali sme 
tak dôstojne na podujatie RTVS 
Najväčší Slovák, kde Ľudovít 
Štúr obsadil druhé miesto po ge-
nerálovi Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi. 

František MACH

Letné prímestské tábory
Hláste sa v Centre voľného času 

Glória 
1. 7. - 4. 7. 2019

Ježiš hovorí: „Nechajte deti pri-
chádzať ku mne a nebráňte im, 
lebo takým patrí Božie kráľov-
stvo.“ (Lk 18, 16). Týždeň pl-
ný radosti, vďačnosti, pokoja 
a lásky. Chceme rásť v láske 
voči sebe i voči druhým. Spo-
lu sa zabavíme, zašportujeme, 
zasúťažíme, spoznáme nových 
kamarátov, vytvoríme si krásne 
veci na pamiatku, zatúlame sa 
trochu aj na krásny výlet. Všet-
ko, čo robíme, robíme na slávu 
Božiu. Pre deti od 6 do 12 ro-
kov, cena pre členov SCVČ 52 
€ (pre nečlenov SCVČ 62 €). 
Vedúca tábora: sr. Caritas. 

Prázdninový 
mix zážitkov 

8. 7. - 12. 7. 2019
Namixovali sme správne aktivi-
ty, ktoré úžasne naštartujú letné 
prázdniny. Čaká ťa veľa zábavy, 
kamaráti, plno zážitkov i cesto-
vania. Tábor je určený pre deti 

od 6 do 12 rokov, cena pre členov 
SCVČ 90 € (pre nečlenov SCVČ 
100 €). Vedúce tábora: Monika 
Lindtnerová, Jana Petrusová. 

Všetky farby dúhy 
22.7. - 26. 7. 2019

Päť dní. Päť farieb. Päť tém. 
Nevieš čo skôr? Zaži s nami 
každý deň niečo nové! Vedecké, 
či gastronomické hókusy-poku-
sy, záchrana sveta, vlastný film, 
kopa vody a zábavy. Tábor je 
určený pre deti od 7 do 15 ro-
kov, cena pre členov SCVČ 70 
€ (pre nečlenov SCVČ 80 €). 
Vedúce tábora: Petra Noskovi-
čová, Zuzka Bilská.

Technický tábor 
29. 7. - 2. 8. 2019

Chceš si vyskúšať svoje prsty, 
svoju šikovnosť? a zažiť kopec 
zábavy pri majstrovaní? Pre de-
ti od 10 do 17 rokov, cena pre 
členov SCVČ 90 € (pre nečle-
nov SCVČ 100 €). Vedúci tábo-
ra: Peter Walter.

Rozprávkovo 
5. 8. - 9. 8. 2019

Príď k nám kamarát, budeme 
všetko spoznávať! Spoznáme 
tvoj rodný kraj, mestečko, le-
gendy i nejaký mrav. ale veru, 
neboj sa, zvedavosťou vystroj 
sa, pôjdeme i za hory a tam 
nájdeme rozprávkové poklady! 
Okrem toho zaiste, vydáme sa 
na miesto dávne... Tábor je ur-
čený pre deti od 5 do 9 rokov, 
cena pre členov SCVČ 70 € 
(pre nečlenov SCVČ 80 €). Ve-
dúci tábora: Michaela Šeffero-
vá, Barbora Šuláková, Peter 
Rybárik.

Fit tábor 
5. 8. - 9. 8. 2019

Chceš lepšie spoznať krásy ma-
lých Karpát? Spriateliť sa s no-
vými kamarátmi - turistami? 
Zahrať sa, súťažiť i opekať. Do 
ruksaku si treba pribaliť najmä 
dobrú náladu a pohodlné turis-
tické topánky. Tábor je určený 
pre deti od 7 do 15 rokov, ce-
na pre členov SCVČ 70 € (pre 
nečlenov SCVČ 80 €). Vedú-
ce tábora: Monika Lindtnerová 
a Ivana Benčuriková.

V krajine 
tigra Šer-Chána 

12. 8. - 16. 8. 2019
Tam ťa čakajú nezabudnuteľ-
né dobrodružstvá! Vypravíme 
sa preskúmať džungľu, po-
zrieť naozajstné tigre! Pozrie-
me si farmu, budeme jazdiť na 
koníkoch, hrať hry, súťažiť, 
opekať. Naučíme sa veľa no-
vého o prírode a zvieratách. 
Môžeš sa tešiť aj na mokrú 
vojnu, nočnú prespávačku či 
nových kamarátov. Príď, už sa 
na Teba veľmi tešíme. Pre deti 
od 7 do 12 rokov, cena pre čle-
nov SCVČ 90 € (pre nečlenov 
SCVČ 100 €). Vedúci tábora: 
Sarah Kertysová, Monika Voj-
taššáková, Ján Kertys. 

Prihlasovať sa môžete osob-
ne v riaditeľni SCVČ alebo 
na tel. č. 647 07 02, 0903 321 
273.
Rovnako tu získate i podrob-
nejšie informácie alebo píšte: 
cvcmodra@gmail.com. Pri-
hlášky je možné si vytlačiť aj 
z webstránky: www.scvcmod-
ra.sk.
 (cvč)
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Posledný habán
Pocta národnému umelcovi Ignácovi Bizmayerovi k životnému jubileu
Tí, čo boli na vernisáži výstavy národného umelca Ignáca Bizmayera Posledný habán, 
pripravenej pri príležitosti jeho 97. narodením na Hrade Červený kameň, si nielenže 
odniesli krásny zážitok, ale mohli po príjemnom programe okoštovať aj dobré vínko 
a pohostenie od pracovníkov múzeí. Rád by som však pripomenul to, čo všetko museli 
vytrpieť vynikajúci remeselníci, novokrstenci - habáni, keďže habánske džbánkarstvo 
ovplyvnilo neskoršiu výrobu u nás (v 18. a 19. stor.). Preto je potrebné povedať o ha-
bánoch viac. A majster Bizmayer je jedným z nich. 

Táto náboženská sekta vznikla v r. 1524 
vo švajčiarskom Zürichu a usilovala sa 
nielen o praktické zavedenie reformá-
torských zásad Lutherovho a Zwingli-
ho učenia do bežného života, ale ho aj 
zradikalizovala. Revidovala aj otázku 
krstu, ktorý povýšila na záväzné vy-
znanie viery, na ktorom s môžu zúčast-
niť len dospelí. Keďže neuznala krst 
v detskom veku, boli dospelí členovia 
znova krstení. Preto názov anabaptisti 
„wiedertäufer“, novokrstenci. Ich jedi-
ným zákonom boli slová Nového zá-
kona a ich jediným vzorom pospolitý 
život prvých kresťanov. Požiadavka 
- rovnosť všetkých ľudí pred Bohom, 
znamenala sociálnu rovnosť všetkých. 
Na jednej strane novokrstenci získali 
priaznivcov medzi mestskými remesel-
níkmi, mestskou chudobou a drobnými 
roľníkmi, na strane druhej aj veľa ne-
priateľov medzi svetskou a cirkevnou 
vrchnosťou. Po potlačenom krvavom 
povstaní v južnom a západnom Ne-
mecku boli novokrstenci vypovedaní 
z krajiny, kde sa ich učenie rozšírilo. 
V r. 1526 utiekla skupina tejto veľmi 
kruto prenasledovanej sekty vedená 
Baltazárom Hubmayerom, farárom zo 
švajčiarskeho Waldshutu. usídlili sa na mi-
kulovskom panstve. Za nimi prišli neskôr 
ďalší. ako som zistil z archívov univerzity 
Komenského, v r. 1545 bolo na Morave vyše 
2000 novokrstencov, v r. 1622, keď po bitke 
na Bielej Hore museli z náboženských dôvo-

dov emigrovať z Moravy v počte 15 až 20 ti-
síc, časť ich odišla na Slovensko. Tu bolo už 
predtým založených niekoľko habánskych 
dvorov (Veľké Leváre, Sobotište), kde sa im 
podarilo získať ešte viac sídlisk. Časť no-
vokrstencov odišla až do Sedmohradska. aj 

napriek zákazu ich zostalo na Morave ešte 
dosť. Niektorí prestúpili na katolícku vieru, 
iní, čo slúžili u pánov tvrdili, že tak urobia 
neskôr a vyčkávali na ďalší vývoj udalostí. 
Nový verdikt z r. 1628 likvidoval aj zbytok 
novokrstencov na Morave. Táto obec ma-
la vtedy asi 5000 obyvateľov v 20 dvoroch 
a ich majetok (ako je uvedené vo vypoveda-

júcom mandáte z 28. septembra 1622) 
musel zostať na mieste. Novokrstenci 
si boli dobre vedomí svojho postavenia 
na Slovensku. Po ťažkej ceste, na kto-
rej ich veľa zahynulo hladom a zimou 
sa dostali do stredo-vojnového pásma. 
Ich dvory boli drancované vojskami, 
obyvatelia zabíjaní alebo zajatí. Násil-
ne bola odvedená skupina bratov - tak 
si medzi sebou hovorili - a boli zave-
zení do uhorska na Rákociho panstvo 
v Šarišskom potoku. Ich dvory boli po-
stihnuté aj živelnými pohromami, v r. 
1663 bola ich väčšina vydrancovaná 
a vypálená Turkami. ani finančná po-
moc bratov z Holandska nezabránila 
pomalému rozpadu, zvlášť keď sa veľa 
členov vracalo na Moravu, aby tam za-
ložili samostatné dielne. V r. 1678 bolo 
na Slovensku už len 7 habánskych dvo-
rov. Rozhodnutie z r. 1685, že „každý 
bude platiť za seba“, znamená dovŕše-
nie rozpadu komunity. V r. 1716 bo-
li u nás ešte štyri habánske dvory asi 
so 100 obyvateľmi. Zachovali sa do 
dnešných dní. V jednom z nich vyras-
tal aj Nácko, ako ho volali, národný 
umelec Ignác Bizmayer. Týmito riad-
kami chcem zaželať majstrovi figura-

listovi ešte veľa zdravia, šťastia a veľa tvori-
vých úspechov. Toto mu zo srdca praje Emil 
Majnhold ml. spoločne s rodinou, džbánkar-
mi, hrnčiarmi a všetci priatelia keramického 
remesla.

Emil MAJNHOLD ml.

Modranský blšák spojil ľudí s dobrou myšlienkou
Tohtoročný Modranský blšák 
sa tešil množstvu kupujúcich, 
od výmyslu sveta všakovaké-
mu tovaru i pohode a priateľ-
ským stretnutiam. akákoľvek 
vec, ktorá jednému doslúži-
la a druhému ešte urobí ra-
dosť bola na priestranstve pred 
modranským „kulturákom“ ví-
taná. Tohtoročný blšák realizo-
vaný s podporou Mesta Modry 

a Kultúrneho centra sa niesol 
v duchu kváskovej výzvy - 
kváskového chlebíka. a samo-
zrejme podporoval charitatív-
nu myšlienku. 
Výťažok z predaja putoval 
modranskému Rehabilitač-
nému stredisku Claudianum, 
ktoré denne vytvára priestor, 
podmienky a potrebnú sociál-
nu starostlivosť pre dospelých 

klientov s mentálnym a kom-
binovaným postihnutím. Tí 
boli zároveň ako hostitelia do-
statočne pripravení a návštev-
níkom ponúkali i drobné ob-
čerstvenie. 
Organizátorky Veronika He-
vierová a Miroslava Kišoňo-
vá hodnotia uplynulý druhý 
ročník Blšáku ako veľmi vy-
darený. „Tešíme sa, že naši 

predajcovia boli mimoriadne 
nápadití. Kupujúci si vyblšili 
skutočne pekné skvosty a my 
sa už teraz tešíme na budúci 
rok!“, hovorí Veronika s nad-
šením a dodáva: „Tiež som 
potešená, že moju kváskovú 
výzvu prijalo toľko šikovných 
žien. Spolu sme upiekli 15 pec-
ňov chleba a domácu vianoč-
ku. Ďakujem Ivane Jurisovej, 
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Ľudia z Modry, 12. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spolupráci s ta-
lentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modra-
nom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili.

Vedec Marek Mihalkovič (56) 
„Ako vedec by som nechcel povedať, že viem, 
lebo to by ma zbavilo zamestnania. Živím sa 
tým, že neviem a tvárim sa, že som na dobrej 
ceste k vedeniu,” vtipkuje špičkový fyzik Ma-
rek Mihalkovič. Jeho výskumným zameraním 
sú kvázikryštály, atómové štruktúry a výpoč-
tové metódy. „Zaoberám sa fyzikou pevných 
látok, ale nebránim sa ani tekutinám,” upíja 
s úsmevom z čaju. 
Marek sa v mladosti rozhodoval medzi karié-
rou vedca a futbalistu. Nakoniec vyštudoval 
Matematicko-fyzikálnu fakultu univerzity 
Komenského v Bratislave a začal pracovať pre 
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied. 
Veľa cestuje, ako odborný garant pracuje na 

rôznych vedeckých projektoch, prednáša po 
celom svete a snaží sa odovzdávať svoje ve-
domosti ďalej. „Mojou úlohou je prichádzať 
s novými nápadmi, objavovať princípy fungo-

vania tuhej hmoty, nejde len o to vynájsť no-
vý materiál, objav nemusí byť aplikovateľný 
v praxi,” vysvetľuje vedec no zároveň prizná-
va, že by bol veľmi rád, keby to čo robí, bolo 
pre ľudí užitočné. „Hlavný výstup práce vedca 
sú články v prestížnych vedeckých časopisoch. 
Je to ocenenie a meradlo nášho výkonu.”
aj izraelský vedec Daniel Shechtman v odbor-
nom vedeckom časopise oznámil, že objavil 
novú formu tuhej hmoty - kvázikryštály, čím 
obrátil úplne naruby dovtedajšiu kryštalogra-
fiu. Za svoj objav získal Nobelovu cenu. Čo 
je teda pre vedca najväčší úspech? „Najväč-
ší úspech je, keď ste spokojný sám so sebou. 
Som veľmi ambiciózny, ale Nobelovou cenou 
sa nezaoberám. Túžba po nej by ma vyrušo-
vala pri práci.” Marek Mihalkovič sa oženil 
so spisovateľkou Veronikou Šikulovou, jeho 
otec je básnik a spisovateľ Jozef Mihalkovič 
a brat Boris zas esejista, básnik a prekladateľ. 
Rodák z Modry sa rád vracia do svojho domo-
va a na otázku, či má obľúbené miesto v meste 
sa polovážne posťažuje: „Necítim sa byť ne-
jako špeciálne viazaný na nejaké miesto. Ale 
je pravda, že pozvaniu do vínnej pivnice ne-
odolám, možno preto, že tých pozvaní nebýva 
tak veľa.” 

Keramikárka Barbara 
Bizmayerová (48)

Fotíme v prítmí Barbarinho ateliéru na po-
schodí rodičovského domu v Modre-Harmó-
nii. ukazuje nám prekrásny reliéf zobrazujúci 
výrazný šperk. Je určený na stenu ateliéru 71 
v Dunajskej Lužnej, kde si môžu záujemcovia 
niektoré z jej diel kúpiť. „Celý život žijem tu 
v Harmónii, odmalička sme si s ockom mode-
lovali, maminka bola doma a starala sa o nás 
so sestrou. Vyrastali sme v inšpiratívnom ume-

leckom prostredí,“ spomína na krásne detstvo. 
Barbarin otec totiž nie je nikto iný ako národ-
ný umelec a majster ľudovej umeleckej výro-
by Ignác Bizmayer. Popíjame kávu z keramic-
kých šálok s nápaditou glazúrou. „Vyrobila 
som si nejaké aj pre seba. Nikdy neviem, aký 
efekt na nich vznikne po výpale v peci. Vždy 
sa na to prekvapenie teším.“ Jej tvorba je pes-

trá - popri úžitkovej a dekoratívnej keramike 
sa venuje aj šperku, maľuje na hodváb, pracu-
je s textilom, vedie umelecké krúžky v Centre 
voľného času v Pezinku a súkromné krúžky 
v Materskej škole v Modre. „Musím mať na 
tvorbu náladu, hlavne zabuchnúť dvere na ate-
liéri a zabudnúť, že existuje svet okolo,“ opisu-
je tvorivý proces. 
Barbara študovala keramiku na umeleckej 
priemyslovke v Bratislave, nadstavbu si urobi-
la z reštaurovania polychrómovej plastiky. Ni-
kdy ju nelákalo odísť z Modry - priznáva, že je 
tu šťastná. „Harmóniu milujem, v lese čerpám 
energiu, je tu ticho a pokoj.“ Vďaka priateľo-
vi, ktorý sa venuje vinohradníctvu, našla ďal-
šiu oázu relaxu - vinohrady. „Rada sledujem 
ako sa vínna réva počas štyroch ročných obdo-
bí mení. Žiť v tomto nádhernom prostredí, kde 
sa spájajú lesy a vinohrady do harmonického 
celku, je obrovský dar.“ Zuzana TICHÁ
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Stanislave Černákovej, Ľudmi-
le Mravcovej, Soni Rišianovej, 
Zuzane Durcovej, Júlii Lacko-
vičovej a p. Magdaléne z Vi-
ničného. Ďakujem i za levan-
duľovú limonádu z domáckej 
tvorby ECAV Modra“. 
aprílový modranský blší trh 
potvrdil minuloročnú začínaj-
úcu tradíciu, v ktorej sa ľudia 
našli, pochopili zámer posú-
vať ešte použiteľné veci ďa-
lej a využili možnosť pomôcť 

dobrej veci. Organizátorom 
podujatia prajeme veľa úspe-
chov a správnych nápadov do 
nového ročníka, taktiež veľa 
správnych ľudí ochotných po-
máhať. V konečnom dôsledku 
je dôležité podporovať hlavnú 
myšlienku blšáku „Predaj, vy-
meň, či daruj čokoľvek čo už 
nepotrebuješ, pretože čo pre 
jedného je už nepotrebné, pre 
druhého môže byť ešte pokla-
dom“. Jana KUCHTOVÁ FO
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Jarné upratovanie Modry sa aj napriek zime vydarilo 
V mene mesta Modry vyjadrujeme poďakovanie všetkým dob-
rovoľníkom, ktorí sa aktívne zapojili do pravidelného celomest-
ského jarného upratovania. Mesto ďakuje za pomoc a za to, že 
vám na našej Modre záleží! 

Celomestská jarná verejno-
prospešná akcia „Jarné uprato-
vanie” vyvrcholila upratovacou 
sobotou 13. apríla, kedy sa aj na-
priek nie priaznivému a mimo-
riadne chladnému počasiu za-
pojilo do upratovania množstvo 
dobrovoľníkov, obyvateľov a ob-
čianskych združení. upratovali sa 
ulice, parky, chotár, lesy, okolia 
pamiatok, škôl a mnohých ďal-
ších verejných priestorov. Mod-

ru budeme mať vďaka ochotným 
a šikovným ľuďom znova o nie-
čo krajšiu a čistejšiu. Týždeň pred 
upratovacou sobotou odštartovali 
skrášľovanie nášho spoločného 
prostredia modranské školy. Ru-
ku k dielu postupne priložili uči-
teľské kolektívy a rodičia malých 
škôlkarov, žiaci zo základných 
škôl a samozrejme aj zdatní stre-
doškoláci. Počas svojich prechá-
dzok mestom a jeho chotárom 

však neušiel neporiadok ani po-
zornému oku mnohých dobrovoľ-
níkov z radov občanov. 
„Počas akcie jarného upratova-
nia prostredníctvom adresného 
zberu elektroodpadu v domácnos-
tiach a na Zbernom dvore obyva-
telia odovzdali 5 275 kg tohto od-
padu na následné zhodnotenie. 
Z toho 2 417 kg boli malé spot-
rebiče, ktoré v minulosti konči-
li v nádobách na komunálny od-
pad. Dobrou informáciou je aj to, 
že z roka na rok nachádzame od-
padu v prírode menej. Tento rok 
sme vyzbierali 6 kontajnerov čo je 
cca 4 tony odpadu. Netvrdím, že 

je to málo, ale je to podstatne me-
nej ako v rokoch, keď sa s jarným 
upratovaním začínalo. Bohužiaľ, 
stále pálčivým problémom zostá-
vajú čierne skládky stavebného 
odpadu, ktoré nachádzame po 
krajine a o to smutnejšie je nájsť 
takúto skládku na ploche, ktorú 
mesto už opätovne vyčistilo a je 
tam už osadená aj zákazová ta-
buľa“, bilancuje Kristína Čecho-
vá z MsÚ Modra, hlavná koordi-
nátorka Jarného upratovania. 
upratovalo sa a naďalej upratu-
je v okolí bytoviek, rybníka, cin-
torína, aleje a na mnohých ďal-
ších verejných miestach. Mesto  
ďakuje všetkým, ktorým nie je 
spoločné prostredie ľahostajné 
a prispievajú k jeho kvalite nie-
len jednorazovým uprataním, ale 
aj svojou zodpovednosťou počas 
celého roka. „Veľká vďaka všet-
kým, aj pre mňa samú je to veľké 
povzbudenie v práci, keď vidím, 
že i napriek mnohým negatívam, 
s ktorými sa každodenne stretá-
vam, veľké množstvo Modranov 
nie je ľahostajné k prostrediu, 
v ktorom žijú“, dopĺňa K. Čecho-
vá. Jana KUCHTOVÁ
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Na fotografiách zľava: Žiaci 
zo ZŠ Vajanského, aktivistka 
Irenka Herchlová, poľovníci 
PZ Harmónia, deti z Amavet 
klubu Impulz 944, dobrovoľní-
ci z Modranskej Besedy, dob-
rovoľní hasiči a obyvatelia 
Piesku, klienti RS Claudianum, 
rodičia detí z MŠ Kalinčiako-
va, Modranský turistický spo-
lok, poľovníci PZ Modra Pole, 
členovia OZ Permavia, veľkí 
aj malí obyvatelia Harmónie, 
trampi z OZ Priatelia lesa, štu-
dentky Pedagogickej školy, ro-
dičia detí z MŠ SNP.
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Odpad sa nevyparí alebo ako lepšie recyklovať
Ekologický projekt Nadácie Revia s mestom Modra pokračuje 
praktickými informáciami občanom, ako lepšie triediť a naj-
mä predchádzať vznik odpadu. Pretože ten sa z nášho mesta 
zahodením do kontajnera len tak nevyparí. 

Počas hĺbko-
vej analýzy 
odpadového 
hospodárstva 
v Modre tím 
odborníkov 

z Inštitútu pre cirkulárnu ekono-
miku a MsÚ Modra určili za je-
den z najakútnejších problémov 
nesprávne či nedostatočné triede-
nie odpadu v bytových domoch. 
Spoločne s dobrovoľníkmi 
z Družstevnej ulice, Občianske-
ho združenia Permavia a z MsÚ 
Modra sme prakticky overili, 
koľko komunálneho odpadu zo 
štyroch stojísk v blízkosti byto-
viek by bolo možné vyseparo-
vať. až 64% obsahu kontajnera 
na zmesový odpad bolo vytriedi-
teľných. Tento výsledok nás síce 
až tak neprekvapil, zato je naozaj 
alarmujúci. O to viac, že sme na-
šli až 11% vyhodených potravín, 
ktoré ľudia mohli spotrebovať. 

Infokampaň 
je potrebná

ako ďalší krok projektu sme 
rozbehli informačnú kampaň, 
ako lepšie triediť odpad a najmä 
predchádzať jeho vzniku. Vytvo-
rili sme sadu informačných mate-
riálov, umiestnených buď priamo 
na stojiskách kontajnerov alebo 
vo vchodoch jednotlivých byto-

viek. Majú pomôcť obyvateľom 
lepšie sa zorientovať, čo kam 
patrí. Vybrané bytovky dostanú 
podrobnejší informačný leták aj 
do poštových schránok (tiež si ho 
môžete stiahnuť na stránke www.
revia.sk). Najrozsiahlejším zdro-
jom informácií o nakladaní s od-
padom je však interaktívna we-
bová príručka, ktorú si v mobile 
otvoríte pomocou zoskenovania 
QR kódu (kód uvidíte na všet-
kých informačných materiáloch 
Odpad sa nevyparí). Príručku tiež 
ľahko nájdete na internete (sites.
google.com/revia.sk/osn). Pomô-
že vám rýchlo vyhľadať správne 
spôsoby triedenia podľa typu od-
padu, ale postupne aj viac prak-
tických rád ako možno konkrétne 
v Modre predchádzať 
vzniku odpadu, na-
pr. kde nakupovať bez 
obalov, odporúčania 
na lokálnych ekologic-
kých výrobcov, overené 
spôsoby z domácností, 
opravárov, aby ste po-
kazené veci nemuseli 
hneď vyhodiť a podob-
ne. Budeme veľmi radi, 
ak sa o vaše tipy s na-
mi podelíte a napíšete 
nám na revia@revia.sk. 
Dobré tipy radi uverej-
níme v príručke.

Čo bude nasledovať?
Chceme vybudovať vzorové 
komunitné kompostovisko, kde 
by sa „bytovkári“ mohli ekolo-
gicky vysporiadať s biologic-
kým odpadom z domácností 
(zostatky z kuchyne, odrezky 
z kvetov z balkóna a podob-
ne). Veríme, že nielen obyva-
teľov týchto bytoviek, ale aj 
ostatných inšpirujeme k väčšej 
pozornosti k tomu, čo spotre-
bujeme a čo, kam a prečo vy-
hodíme. 
Prestaňme zatvárať oči pred 
problémom, ktorý veľmi nega-
tívne ovplyvňuje všetkých a sa-
mi prispejme k jeho riešeniu. 
ako dlho bude trvať, kým sa 
úplne minie priestor na vyváža-
nie odpadu, ak neznížime jeho 
produkciu? V najbližšom ob-
dobí sa podľa všetkého zvýšia 
poplatky za skládkovanie od-
padu, čo nevyhnutne zaťaží tak 

rozpočty miest a obcí ako i pe-
ňaženky občanov. Slovensko je 
na chvoste Eu v recyklácii (na 
27. mieste z 28 krajín EÚ). Eu-
rópska komisia navrhuje, aby 
v roku 2030 európske krajiny 
recyklovali najmenej 65% ko-
munálneho odpadu. Preto ko-
munity čelia dvojitej výzve: 1. 
ako zredukovať produkciu od-
padu, ktorý putuje na skládky 
a zároveň ušetriť peniaze? 2. 
ako to urobiť udržateľne v dl-
hodobom horizonte a zapojiť 
miestne komunity nielen do 
triedenia ale najmä do predchá-
dzania vzniku odpadu?
Modrania, urobme prvý krok, 
začnime spolu lepšie triediť! 
Pozrite si webovú príručku, 
zdieľajte svoje tipy, vedomos-
ti a nápady na revia@revia.sk. 
Odpad sa z našej Modry bez 
nášho vlastného pričinenia ne-
vyparí! L. FINKOVÁ, Revia

Novinky v nakladaní so separovaným odpadom
Mesto Modra má od 1. apríla nového partnera zaisťujúce-
ho nakladanie so separovanými zložkami komunálnych od-
padov. V médiách sa často stretávame so skratkou OZV. Čo 
sa skrýva pod touto skratkou?

Nový zákon o odpadoch zavie-
dol princíp rozšírenej zodpoved-
nosti výrobcov a dovozcov za 
triedený zber vyhradených prú-
dov odpadov. Sú to obaly, neo-
baly - neobalové výrobky zbiera-
né spolu s obalmi (papier, plasty, 
sklo), elektrozariadenia, batérie 
a akumulátory ako aj pneumati-
ky. Keďže výrobcovia a dovoz-

covia sú spoločnosťami, ktorých 
cieľom je vyrábať a predávať, 
pre plnenie povinností, vyplý-
vajúcich z rozšírenej zodpoved-
nosti výrobcov sa tieto subjekty 
združujú a plnia tieto povinnosti 
kolektívne v rámci Organizácií 
zodpovednosti výrobcov (OZV). 
OZV musí byť neziskovou or-
ganizáciou. Hlavnou úlohou má 

byť zabezpečenie fungovanie 
triedeného zberu vyhradeného 
prúdu odpadu. OZV sú povin-
né uzatvoriť zmluvy s obcami 
a mestami na Slovensku tak, aby 
samosprávy nemuseli uzatvárať 
individuálne zmluvy s jednotli-
vými výrobcami a dovozcami. 
Každá OZV podlieha autorizá-
cii v zodpovednosti Ministerstva 
životného prostredia SR. Minis-
terstvo zároveň vedie verejný re-
gister týchto združení výrobcov. 
K zmene OZV došlo v dôsledku 
odstúpenia od zmluvy zmluvné-

ho partnera OZV Natur-Pack, 
a.s., z toho dôvodu sme oslovi-
li ostatné OZV a Koordinačné 
centrum Obaly, ktoré koordi-
nuje a sleduje činnosť OZV so 
žiadosťou o uzatvorenie zmluv-
ného vzťahu. Výsledkom je uza-
tvorená zmluva s OZV OZV En-
vi - Pak, a.s., ktorá je najväčšou 
organizáciou zodpovednosti vý-
robcov na Slovensku s dlhoroč-
nými skúsenosťami.
 Kristína ČECHOVÁ, 

referent Životného 
prostredia MsÚ Modra
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Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom, zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim Robkom Tava-
lym, ktorý nás opustil 10. 4. 2019, na jeho posled-
nej ceste. Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Spomienka
Je ťažké podať ruku osudu, na 
hrob položiť kvet, zapáliť sviečku, 
bezmocne stáť a s vetrom sa roz-
právať. Žijeme život bez nich, ale 
predsa sme s nimi. Patria im naše 

myšlienky a slová. Spomienky síce utešujú dušu, ale bolia. Chýbajú 
nám, ale v srdci každého z nás je miesto, v ktorom je priestor pre 
oboch. Stále na vás myslíme, s bolesťou v srdci si 26. mája pripo-
menieme už 11 rokov od smrti Juraja Feketeho a zároveň aj 3. roky 
od smrti Pavla Feketeho. Kto nezabudol, venujte im prosím tichú 
spomienku. S láskou spomína rodina Feketová.

Spomíname
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, zostali iba spomien-
ky a v srdci žiaľ. už niet návratu ani nádeje, len 
cestička k hrobu nás k Tebe zavedie. Kytičku kve-
tov na hrob Ti môžeme dať, spokojný spánok Ti 
priať a s úctou spomínať. Dňa 6. júna si pripome-

nieme 1. smutné výročie čo nás navždy opustil milovaný a starostli-
vý manžel, otec, svokor, brat, dedko, pradedko a švagor Karol Pisar-
čík. S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Spomíname
Ten kto Ťa poznal, spomenie si. Ten kto Ťa mal 
rád, nezabudol. Dňa 29. 4. uplynul rok čo nás opus-
til manžel, otec, dedko Slavomír Príbula. S láskou 
a úctou spomína manželka, synovia Drahoslav, Ľu-
boš, Miroslav a dcéra Slavomíra s rodinami a ostat-
ná smútiaca rodina a priatelia. Spomínajte s láskou. 

Spomíname
Dňa 10. 5. 2019 sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia našej drahej mamy Boženy Sodomovej. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomína dcéra Hanka a ostatná blízka 
rodina. 

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakujem všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou dra-
hou mamičkou, babičkou a prababičkou annou Wit-
tekovou, ktorá nás opustila 26. 4. 2019. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

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

Nezabudneme
Dňa 13. júna uplynú 3 roky, odkedy od nás 
odišiel bez šance povedať: Zbohom, už ne-
prídem, náš milovaný manžel, otec, syn, brat 
a priateľ Marek Šebo. Dňa 4. apríla sme si pri-
pomenuli jeho nedožité 30. narodeniny. Kto 
ste ho poznali, venujte mu prosím spolu s nami tichú spomienku.

Riadková inzercia
 z Klasická masáž - Michal Bednarovský, Vajanského 1, Modra.

 Tel.: 0915 977 517

DOBROTY  
NA GRIL IBA 

Z MÄSA
           štavnaté mäsko, 

   klobásky, ryby,  
špekáčiky, ovčí syr na gril 

TEŠÍME SA NA VÁS NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

Úcta k zosnulým!?
Cintoríny sú miestami po-
sledného, večného odpočin-
ku našich najdrahších, rodiny, 
a blízkych. Pozostalí upravu-
jú a pravidelne udržujú tieto 
priestory v čistote a patričnej 
piete. Na to, aby hroby našich 
milovaných vyzerali dôstojne 
a pekne sú potrebné často aj 
nemalé finančné prostriedky. 
Nie každý človek má dosta-
tok peňazí na svoj život a tak 
nehovoriac o tom, že údržba 
hrobových miest nie je lacnou 
záležitosťou. Preto ak nám nie-
čo z hrobov zmizne alebo ich 
niekto bez rozmýšľania poško-
dí, minimálne nás táto skutoč-
nosť nahnevá. Takto sme sa 

počas uplynulých dní stretli 
aj s jednou z obyvateliek, pa-
ni Blaženou Feketovou, kto-
rá rozhorčene, no právom po-
vedala: „Je mi z toho smutno, 
no zároveň sa veľmi hnevám. 
Chcem sa poďakovať tej oso-
be, ktorá nemá v sebe hanbu 
ani minimálnu úctu k zosnu-
lým. Z hrobu mojich rodičov mi 
tento „človek“ (!) pred Veľko-
nočnými sviatkami na cintoríne 
v Kráľovej ukradol biely kveti-
náč s vysadenými karafiátmi. 
Vážený alebo vážená, môžete 
sa hanbiť... Pýtam sa, kde a na 
akom mieste v rebríčku hodnôt 
je v dnešnej dobe svedomie“?

Jana KUCHTOVÁ
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V zdravom tele zdravý duch
V modranskom Súkromnom centre voľné-
ho času funguje už 6 rokov krúžok orien-
tačného behu, ktorý vznikol v spolupráci 
s KOB Sokol Pezinok. Deti v krúžku pravi-
delne trénujú a mnohé z nich sa zapájajú do 
prvomájového orientačného behu mestom, 
ktorý organizuje CVČ v spolupráci s ama-
vetom Klubom Impulz 944 a spomínaným 
bežeckým klubom Sokol Pezinok. Centrum 
pretekov je situované na nádvorí Centra. 
Súťažilo sa v desiatich kategóriách a, B, 
C a D rozdelených na chlapcov a dievčatá. 
Posledná kategória bola tzv. hravá, v ktorej 
vyhral každý účastník a konala sa priamo 
vo dvore Centra. Víťazom patrí blahožela-
nie a všetkým účastníkom poďakovanie za 
príjemne športovo strávený deň.

Výsledky
V kategórii A
1. miesto Radko Kuník, Hanka Slámko-
vá, 2. miesto: Ján Varga, 3. miesto: Peter 
Ferianc
V kategórii B
1. miesto: Leo Čintala, Zuzana Kubalo-
vá, 2. miesto: Daniel Ondovčík, anna Po-
liačiková, 3. miesto: Samo Poliačik, Sára 
asiegbu
V kategórii C
1. miesto: alex Slatinský, Hanka Šípošo-
vá, 2. miesto: Leo Kiner, Sára asiegbu, 
3. miesto Vladimír Tabaček, Lenka Fe-
riancová
Víťazom Blahoželáme a všetkým, ktorí 
sa zúčastnili a zdravo využili krásny sl-

nečný deň blahoželáme tiež a pozývame 
opäť o rok!

Jana KUCHTOVÁ
Zdroj: SCVČ Modra

Relax pre vás

Májová krížovka
Modranský cintorín sa nachádza 
pri Kostole sv. J. Krstiteľa. V 16. 
stor. bol opevnený múrom, kto-
rého súčasťou bola zvonica. Je to 
národný cintorín, pretože je tu po-
chovaných mnoho významných 

osobností našej histórie. Hneď 
vedľa Kostola je areál s hrobmi 
Ľudovíta Štúra, jeho brata Karola 
a Pavla Zocha. autorom pomní-
ka je akad. sochár Jozef Kostka. 
Na pravej strane cintorína je Dom 

smútku a urnový háj. Stredový 
chodník rozdeľuje cintorín na ka-
tolícku a evanjelickú časť, kde sú 
aj hroby nemeckej menšiny. Vľa-
vo pri múre je symbolický cin-
torín ďalších významných ľudí. 
Modranský cintorín je mimoriad-
ne vzácny. Odpočívajú tu ľudia, 
ktorí nám ukázali, ako treba prí-
rodu, históriu i svet naokolo spo-

znávať a s láskou chrániť. Sú tu 
pedagógovia, umelci, keramikári, 
farári, rehoľníčky, lekári, reme-
selníci, vinári, vojaci, (1. tajnička) 
a ďalší. Vzácny je tiež po umelec-
kej stránke. Niekoľko náhrobkov 
navrhol architekt Dušan Samuel 
(2. tajnička). V parku pred cintorí-
nom sa nachádza neskorobaroko-
vé (3. tajnička). F. CVENGROŠ

zvesť

zhotovil
šitím

ruské
hud. duo
svet. ko-
ordin. čas

kvantový
generátor
dá sa,

po česky

piť,
po česky
alebo,
po rusky

pieseň
z opery

lawren-
cium (zn.)
výrobky
z mlieka

Iljušin
(skr.)

a iné
(skr.)

pseu-
donym
Jar.

Kaisera

pre-
rývali

očaká-
vali

ohýbal sadenica
révy

3

výplň
okna

citosl.
stonania
nástroj,
po angl.

pra-
obyvateľ
Peru

2
patriaca
Otovi

zn. nem.
nákl. áut
správca
chaty

kyslá
pochutina

pôvab

ktorým
smerom
poháre
na pivo

náš
kajakár

popíjaj

košický
humorista
autor

klas. diel

lesný
výrubok
štát

v USA

náš
herec

Sýrska
arab. rep.
odstráni
rýpaním

úradná
listina

1
dezinf.
prostr.

mesto
na Spiši

dojnica

cieľ,
zámer

ovčia vlna
s kožou
nariekaj
(bás.)

pahýľ,
kýpeť,
po nem.

znes,
vydrž

spodok
dverného
otvoru

anglická
rieka

meravo,
od-

merane
kaliky papuče,

po česky

Fédéra-
tion

Dentaire
Internat.

otvor na
prúdenie
vzduchu

ženské
meno
(16.7.)

epocha
triasu

ako-
koľvek odpočíva

Autor :
František
Cvengroš

žĳú
toho
času
(skr.)

oko-
panina

kartársky
výraz

nápoveď:
plonk,
stumpf,
tool

FO
TO

: S
C

V
Č

 M
O

D
R

a



17
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Modra Art
Astronomické observatórium Modra Piesok

Oslovili sme rôznych umel-
cov, aby zvečnili dominan-
ty Modry a okolia. Každý 
z nich má vlastný štýl a vy 
rozhodnete, ktorý motív vy-
tlačíme na tričká. Sleduj-
te pribúdajúce ilustrácie na 
mestskom Facebooku, laj-
kujte tie naj a možno práve 
vy získate od mesta Mod-
ra jedno z originálnych tri-
čiek ako darček. autorkou 
ilustrácie je Jana Lepejová, 
ktorá tvorí pod značkou Ja-
ne - Beata.
Na Piesku ponad stromy pria-
mo v srdci Tisových skál za-
ujme turistov veľká lesklá 
kopula observatória. Pristú-
piac bližšie, otvorí sa pred 
nami rozsiahly astronomic-

ký areál na rozlohe 3,5 hektára. Pracovisko 
je citlivo umiestnené v prírode, aby prístroje, 
ktoré sa v ňom nachádzajú neboli ničím ruše-
né. Svoju históriu začalo pracovisko písať už 
v roku 1988, kedy vyrástla na skale prvá bu-
dova s kupolou, dnes sa v komplexe nachádza 
okrem riadiacej hlavnej budovy so zrkadlo-
vým ďalekohľadom a slnečným ďalekohľa-
dom ešte horná budova s ďalším ďalekohľa-
dom a kamerou na pozorovanie kozmického 
smetia a exoplanét. Ďalším pracoviskom je 
meteorický pavilón s počtom ďalších vyni-
kajúcich prístrojov na svetovej úrovni a dol-
ná konferenčná budova, ktorá každoročne 
poskytuje priestor na stretnutia astronómov 
a fyzikov. Súčasťou areálu je aj malý prírod-
ný amfiteáter, kde vedci premietajú zaujíma-
vé videá a dokumenty. Observatórium je ve-
deckým pracoviskom a sústreďuje pozornosť 
na výskum medziplanetárnej hmoty a malých 
telies. Málokto vie, že vedci objavili už vy-
še dvesto asteroidov a observatórium patrí 
k pracoviskám svetového významu.

Zuzana TICHÁ, MsÚ a Agáta PETRA-
KOVIČOVÁ ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ

Deň otvorených modranských záhrad 2019 
Pozývame vás na jedinečné podujatie Deň otvorených mod-
ranských záhrad, ktoré sa uskutoční 15. júna od 11.00 do 20.00 
hodiny. Otvorené a sprístupnené budú záhrady v rôznych čas-
tiach mesta Modry, Kráľovej, na Panskom chodníku, na Hli-
nách či v Harmónii. Navštíviť môžete aj záhrady v odľahlej-
ších častiach nášho mesta a spoznať jeho nové zákutia. 

Tohtoročná téma Prírodná zá-
hrada II nadväzuje na aktuálne 
trendy súčasného smerovania 
záhradnej tvorby a rozvíja tému 
zdravého a šetrného životného 
štýlu. Prezentuje tvorbu záhrad-
ného priestoru inšpirovanú lo-
kálnymi prírodnými podmienka-
mi a jeho nadväznosť na okolitú 
krajinu. Počas podujatia budú 
sprístupnené prírodné záhrady 
ocenené certifikátom Prírodná 
záhrada od rakúskej ekologic-
kej organizácie Natur im Garten, 
ako aj záhrady ocenené návštev-
níkmi v predchádzajúcich roční-
koch ako Najkrajšia záhrada roku 
2016, 2017 a 2018. 
Príjemným spestrením putovania 
po záhradách bude sprievodný 
program či občerstvenie z domá-
cej kuchyne, degustácie modran-
ských vinárov v záhradách. In-
formačné a propagačné materiály 
- letáky s popisom jednotlivých 
záhrad a orientačný plán s ozna-

čením ich miesta a ponúkanými 
aktivitami si môžete vyzdvihnúť 
v Záhradách č. 1, č. 9, č. 10 a č. 
11. Zapojiť sa môžete aj do zlo-
sovateľnej ankety s cenou pre 
majiteľa záhrady o najkrajšiu 
navštívenú záhradu roku 2019. 
Bude vylosovaný a odmenený 
aj návštevník podujatia. Odporú-
čame návštevníkom prísť na ak-
ciu čo najskôr po otvorení a pre-
miestňovať sa medzi záhradami 
ekologicky - na bicykli. Okruh 
putovania je značne rozsiahly 
a bola by škoda nepokochať sa 
čo najväčším počtom otvorených 
záhrad v najkrajšom období roka. 
Podujatie je súčasťou celoeuróp-
skeho podujatia Víkend otvore-
ných parkov a záhrad. Organizo-
vané je pod záštitou Národného 
Trustu n.o. a Víkendu otvore-
ných parkov a záhrad a finanč-
ne ho podporilo Mesto Modra, 
Revia Malokarpatská komunitná 
nadácia a EkoGarten s.r.o. Deň 

otvorených modranských záhrad 
je zaradený medzi európske pod-
ujatia, ktoré organizuje Minister-
stvo kultúry Francúzskej republi-
ky. https://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr/. 
Informácie o podujatí získate tiež 

na FB - Otvorené záhrady Mod-
ra, alebo stránkach www.otvore-
nemodranskezahrady.sk, www.
vopz.sk. Tešíme sa na stretnutie 
v modranských záhradách. 

Zuzana KLUČÁROVÁ, 
OZ Otvorené záhrady 

6. ročník putovania po otvorených modranských
záhradách s témou Prírodné záhrady II 

EkoGarten

EkoGarten

NÁRODNÝ TRUST

Partneri podujatia Podporovatelia podujatia Destinačný partner

www.otvorenezahrady.sk

K
O

N
C

EP
T:

 S
C

R
aW

L.
SK



18

Rebeli z opery v sirotinci alebo ako sa 
sirotinec na chvíľu stal operou
Už sme si akosi v Modre zvykli, že z budovy niekdajšieho evan-
jelického sirotinca sa stal nevšedný, ale o to zaujímavejší kul-
túrny stánok. Nedávno tento architektonický skvost Dušana 
Jurkoviča otvoril svoje brány opäť „deťom“ a celkom originál-
nej, až možno neslýchanej udalosti, ktorú sme však mali mož-
nosť počuť na vlastné uši a vidieť na vlastné oči. A veru bolo 
čo počúvať aj pozerať. Mladí sa priestorov sirotinca nezľakli, 
naopak, podarilo sa im prepojiť jeho atraktívne priestory s od-
vážnym až nečakaným výtvarným umením a zaplniť ich zvuk-
mi, aké ešte v sirotinci určite nezneli... 

Mladí umelci, študenti konzer-
vatória a VŠMu - Rebeli v ope-
re aj z opery, ktorá sa mnohým 
z nich v budúcnosti stane do-
movom, sa v sirotinci doslova 
udomácnili a predstavili klasic-
kú hudbu nebojácne, výnimoč-
ne a sviežo, predstavili klasickú 
hudbu s dôrazom na operné diela 
interpretované netradičným spô-
sobom, ale aj krásnu klasickú in-
terpretáciu sprevádzanú hudob-
nými nástrojmi. Ich repertoár 
bol zostavený z diel slovenských 
skladateľov minulého storočia 
aj súčasnosti, ich piesne odzneli 
v zaujímavých neštandardných 

hudobných úpravách sloven-
ských skladateľov: Tibor Frešo, 
Dezider Kardoš, Eugen Suchoň, 
Peter Martinček, Pavel Háas... 
a všetci boli úžasní a dojímaví! 
aj klavirista, ktorý virtuózne za-
hral Skriabinove prelúdiá. Záver 
koncertu vygradoval piesňami 
z muzikálu Cyrano z predmestia 
(Marián Varga/Pavol Hammel) 
a poslednou perlou bola Ľalia 
poľná, pieseň Mariána Vargu. 
Komu vďačíme za toto popolud-
nie, akých by mohlo byť, a na-
pokon aj v sirotinci, viac? Spe-
váčkam Veronike Čambalovej, 
Barbore Michalcovskej, andrei 

Pietrovej a ich kolegovi Micha-
lovi Radošinskému, ktorých na 
klavíri doprevádzala Tatiana 
Sedmáková, klaviristovi Samue-
lovi Michalcovi, na gitare dopre-
vádzal Matúš Kachút.
Opera prepojená energickými 
dielami autorov z Výtvarnej sku-
piny sirotinec, ktoré sú v priesto-
roch sirotinca trochu doma, do-
stala ďalší rozmer! Rada by som 
spomenula čarovnú a výnimoč-

nú atmosféru podujatia, na ktoré 
prišlo celkom nečakané množ-
stvo ľudí, a upršaného májového 
popoludnia. Všetkým nám bolo 
v sirotinci dobre a mladí výtvar-
níci aj muzikanti či speváci od-
viedli profesionálne výkony. Pre 
mňa to bolo jedno z najkrajších 
podujatí v našej Modre. Vďaka 
zaň Denise Kovácsovej, Vero-
nike Čambalovej, Mestu Mod-
ra, Cirkevnému zboru ECaV na 
Slovensku a KC Modra a vôbec 
všetkým, ktorí prišli, dobrým 
ľuďom, ktorí ho pomohli zor-
ganizovať a vám, ktorí ste naň 
prispeli. Veronika ŠIKULOVÁ

Ekumenické podujatia v Modre-Kráľovej
Počas jedného mesiaca sa 
v Modre-Kráľovej uskutočnili 
hneď dve ekumenické poduja-
tia. Prvým z nich bol Ekume-
nický svetový deň modlitieb 
14. marca, ktorý podľa mate-
riálov kresťanských žien zo 
Slovinska starostlivo niekoľ-
ko týždňov pripravovali že-
ny z miestnej evanjelickej a. 
v. cirkvi a z rímsko-katolíckej 
farnosti. Témou stretnutia bol 
verš z Biblie: Poďte, všetko je 
pripravené! Bohoslužba pozo-
stávala zo spoločného čítania 
liturgických textov a spevu 
piesní. Úvahu na biblický text 
predniesli pán dekan Jozef Mi-
šík a zborová farárka-seniorka 
v Modre-Kráľovej. Súčasťou 
ekumenickej bohoslužby bola 
aj charitatívna zbierka na pro-
jekt organizácie Kľúč v Slo-
vinsku, ktorej cieľom je pomoc 
ženám, ktoré sa stali obeťami 

obchodovania s ľuďmi. Po bo-
hoslužbe sa konalo agapé - po-
sedenie s občerstvením spoje-
né s premietaním fotografií zo 
Slovinska a vzájomnými roz-
hovormi v zborovej sieni cir-
kevného zboru.
Na Kvetnú nedeľu 14. aprí-
la sa v evanjelickom kosto-
le uskutočnil predveľkonočný 
ekumenický koncert miešané-
ho speváckeho zboru Cantus, 
ktorého jedným z dvoch diri-
gentov je rodáčka z Kráľovej 
Lenka Lennerová, absolvent-
ka Gymnázia Ľ. Štúra v Modre 
a ZuŠ v Modre v odbore hra 
na klavíri a spev, ktorá v súčas-
nosti študuje organ a dirigova-
nie na Konzervatóriu v Brati-
slave. Na koncerte pod názvom 
„Buď vôľa Tvoja“, zaznelo 16 
piesní vrátane staroslovien-
skeho Otčenáša alebo evanje-
lickej hymny Hrad prepevný. 

Teší nás, že na koncert zavíta-
li aj poslucháči mimo Modry. 
Po koncerte sa konalo srdečné 
agapé - občerstvenie so vzá-
jomnými rozhovormi na otvo-
renom priestranstve pred kos-
tolom. Projekt ekumenického 
koncertu sa uskutočnil vďaka 
finančnej podpore Revie - Ma-

lokarpatskej komunitnej nadá-
cie. Koncert sa konal aj vďaka 
spolupráci Lenky Lennerovej 
s miestnym evanjelickým cir-
kevným zborom, s občiansky-
mi združeniami a miestnymi 
dobrovoľníkmi,
vinármi a Mestom Modra.

Sidonia HORŇANOVÁ
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Blues folková Kráľová
Kráľová znela v piatok večer 3. mája hudbou. Štvrtý ročník 
Blues Folkového festivalu organizovaného Nadáciou pre člo-
veka v núdzi a prevencie kriminality v spolupráci s Mestom 
Modra a dobrovoľníkmi sa konal tradične v Dome kultúry 
Kráľová. Počas akcie boli v ponuke ručne zhotovené výrobky 
zručných klientov miestneho DSS a ZPB Merema. 

Úvod večera patril hudob-
níkom Petrovi Konečnému 
a Jánovi Ponka Dubanovi 
z legendárnej Starej jedálne 
v spolupráci s Petrom Kollá-
rikom z RTVS a jeho predne-
su básní amerického básni-
ka Lawrencea Ferlinghettiho. 
usporiadatelia koncertu odo-
vzdali dar v podobe obrazu od 
nadaného klienta DSS Merema 

Štefana Gálika pre novozvole-
nú prezidentku SR Zuzanu Ča-
putovú. Ten prevzal jej partner, 
hudobník Peter Konečný. Dru-
há časť programu patrila žijú-
cim legendám českosloven-
skej hudobnej scény Michalovi 
Prokopovi, Lubošovi andršto-
vi a Janovi Hrubému. Zosku-
penie odohralo na pódiu v Krá-
ľovej jediný koncert v tomto 

roku na Slovensku. Hudobný 
večer zakončila zvolenská ka-
pela Zva 12 - 28. V lete oslávia 
29 rokov od ich vzniku a prvé-
ho koncertu.
Ojedinelý benefičný festival 

má za cieľ spestriť kultúrno-
-spoločenský život v Modre-
-Kráľovej a výťažok z neho 
putuje na pomoc hendikepova-
ným spoluobčanom.

Jana KUCHTOVÁ
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Z Modranskej Noci Literatúry
Obľúbená literárna púť sa konala v stredu 15. mája na pia-
tich miestach v Modre, v okolí najstaršej, Dolnej ulice. Milov-
níkov literatúry a umenia neodradil ani celodenný dážď. Päť 
charizmatických osobností čítalo literatúru súčasných európ-
skych autorov na piatich netradičných, nie vždy verejnosti 
prístupných miestach.

Herečka Zuzana Kyzeková číta-
la v Slovenskej ľudovej majoli-
ke knihu holandskej autorky Car-
ry van Bruggen s názvom Eva, 
modranská evanjelická a.v. fa-
rárka Eva Oslíková predstavila 
v Reštaurácii Mlyn 108 úryvok 
z knihy Cesta tieňmi Talianky 
Mariateresy Di Lascia, herec La-
co Kerata čítal z Ruzkej klasiky 
Daniela Majlinga vo voňavej pra-
žiarni Ebenica Coffee, bábkohe-
rečka Zuzana Polonská prečítala 

v malebnej zvonici na modran-
skom cintoríne Priemerný index 
šťastia portugalského autora Da-
vida Machada. Piaty hosť, herec 
Martin Meľo, sa pre nepriaznivé 
počasie z pôvodne plánovaného 
miesta pred Kaplnkou Najsvätej-
šej Trojice presunul a pohodlne 
usadil na gauči improvizovanej 
obývačky pred vozokomorovou 
pecou v Slovenskej ľudovej ma-
jolike, ktorá vďaka obnovenej 
výrobe znova denne produkuje 

jedinečné keramické diela. Pec-
ným priestorom sa niesol príbeh 
izraelskej autorky ajelet Gundar 
Gošen s názvom Klamárka.

Noc literatúry v Modre tradič-
ne pripravilo Kultúrne centrum 
Modra a bola súčasťou celoeu-
rópskeho podujatia. Modranské 
čítanie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.
 Jana KUCHTOVÁ
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Čítanie vám pristane
Daniel Hevier patrí v súčasnosti 
k najvýznamnejším slovenským 
autorom. Je univerzálnou tvori-
vou osobnosťou. Píše, veršuje, 

komponuje, maľuje. Čitateľom 
modranskej knižnice odporúča 
zastaviť sa pri policiach s poéziou 
a siahnuť po tvorbe Jozefa Mihal-
koviča, konkrétne po knihe Zimo-
viská. „Stojím pred policou poé-

zie v modranskej knižnici. Takto 
som pred päťdesiatimi rokmi stál 
pred policou v prievidzskej kniž-
nici a naslepo som siahol po kni-

he, ktorú som si odniesol domov. 
Bola to knižka Jozefa Mihalkoviča 
Zimoviská. Predtým som čítal iba 
dobrodružné romány alebo kni-
hy o športovcoch a zrazu neviem 
z akého popudu som sa rozhodol 
siahnuť do police poézie, kde bo-
li také čudné knihy. Vybral som si 
práve túto. Doslova otočila celý 
môj život, pretože som zistil, že tie 
verše, ktorým som vôbec nerozu-
mel, sú pre mňa veľmi fascinujú-
ce, že je to pre mňa taká mágia. 
A naozaj, Jožko Mihalkovič bol 
prvý básnik, veľmi ťažký a vtedy 
pre mňa zložitý, ktorý ma oslovil 
a očaril. A teraz sa to pekne spo-

jilo, lebo Jožko Mihalkovič ži-
je v Modre, je z tohto regiónu aj 
píše básne o Modre. Som rád, že 
po rokoch, naozaj po päťdesiatich 
rokoch, sa môžem znova vrátiť 
k tomuto zážitku a odporučiť či-
tateľom modranskej knižnice, aby 
siahli po veršoch tohto modran-
ského autora.“
Interaktívne zážitkové programy 
Veroniky Kořínkovej a Barbory 
Jurinovej z dramacentra EDudra-
ma vždy zaplnia našu detskú čitá-
reň do posledného miesta. Veľké 
znalkyne a milovníčky detskej li-
teratúry vám odporúčajú siah-
nuť po týchto knihách: Veronika 
Kořínková odporúča knihu Deti 
z Bullerbynu: „Mám pocit, že to 
je zážitok ozajstného detstva. Keď 
to čítajú dospelí, vedia, že to de-
ti zvládnu, vidia, čo všetko je po-
trebné zažiť v detstve a že dob-
rodružstvo môže byť aj cesta do 

opravovne topánok. Že aj deti ma-
jú problémy a konflikty a vedia si 
ich vyriešiť. Že zážitky sa skrýva-
jú aj v obyčajných každodenných 
udalostiach.“ Barbora Jurinová 
odporúča knihu Ohňostroj pre de-
duška: „Jara Blažková má svieži 
a nevtieravý humor. A dokáže si-
tuácie opísať tými správnymi slo-
vami. Pokojne aj vlastnými, vy-
myslenými. Pocity skryté v detskej 
duši slovami vymaľuje presne tak, 
že každý hneď vie, čo je to za po-
cit. A z obyčajných vecí robí zá-
žitok plný prekvapení a fantázie. 
A všetko to je hravé a tvorivé. Veď 
sa aj vy doma skúste počastovať 
„nadávkami” ako Andrej-Ban-
drej-hrniec-deravý a Rudo-Brdo-
-papagáj.“
Z verejných zdrojov finančne 
podporil Fond na podporu ume-
nia, hlavný partner projektu.

(kc)

Pre mamičky
„Mamka moja, mamka zlatá, kto tú tvoju prá-
cu zráta? Varíš, perieš, žehlíš nám, pusinku ti 
za to dám.”

Túto a mnoho ďalších rieka-
niek zarecitovali v nedeľu 12. 
mája popoludní deti z Ma-
terskej školy Partizánska 88 
v Modre-Kráľovej svojim dra-
hým mamičkám. Deň matiek 
spolu s mnohými ďalšími pod-
ujatiami pravidelne pripravujú 
v historickej Kráľovej ochot-
né a pohostinné členky OZ 
Kráľovan. 
Slávnostné podujatie navští-
vil i zástupca primátora Ma-
rián Gavorník s poslancom 
MsZ v Modre Jánom Jura-
nom, ktorý oslávenkyne po-

zdravil v krát-
kom príhovore. 
Najmenší Kraľo-
vania si nacvičili 
pod vedením pa-
ni učiteliek Ive-
ty Lennerovej, 
alexandry Čistej 
a tanečnej lek-
torky Mirky Ku-
bovovej viac než 
hodinový program, v ktorom 
mamám spievali, tancovali, 
zahrali divadielko o Ruženke 
a od srdca venovali básničky. 
M. Gavorník a J. Juran obda-

rovali všetky mamičky kve-
tom a ich ratolesti im veno-
vali vlastnoručne zhotovený 
obrázok spolu s farebným pa-
pierovým kvietkom. Prítom-

né dámy v spoločnosti svojich 
rodín prijali pozvanie na záku-
sok a voňavú kávu z kuchyne 
členiek z OZ Kráľovan. 

Jana KUCHTOVÁ
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Tradičné Hody v Modre - Kráľovej 
Kráľová je od nepamäti súčasťou mesta Modry, no zachováva si svoj vidiecky ráz 
a tradície. Nárečie, ktorým sa v Kráľovej rozpráva je osobité, históriu a ľudové zvyky 
najviditeľnejšie reprezentuje Občianske združenie Kráľovan. Na obľúbenom jarnom 
podujatí zažijete hojnosť dobrého jedla a vína, veselú hudbu i tanečnú zábavu. Príďte 
si s nami pripomenúť tradíciu hodov, stretnúť susedov a dať si niečo dobré pod zub. 

Kráľovské hodovanie sa uskutoční na 
priestranstve pred kultúrnym domom v Krá-
ľovej a v prípade nepriaznivého počasia sa 
program presunie do interiéru kultúrneho 
domu. 

Program
Sobota 8. 6. 
13.00 slávnostné otvorenie hodov 
13.15 vystúpenie detí z modranských ma-
terských a základných škôl 
15.00 Kráľovská lajdinontka, vyhodnote-
nie súťaže v pečení 
15.30 Paskudárium, divadelná prechádzka 
z dielne Divadla Piki po múzeu neposluš-
ných detí je divadelné predstavenie, ktoré 
vzniklo podľa knižky Dušana Taragela. 
16.30 DFS Magdalénka, vystúpenie det-
ského folklórneho súboru z Modry
17.00 alegorický sprievod predstaví život 
v Kráľovej v minulosti i dnes 
18.00 Ľudová hudba Jána Stupku
Profesionálna ľudová hudba na každú prí-
ležitosť. Kapela, ktorá hrá a spieva len pre 
vás. Na Kráľovskom hodovaní s nimi vy-
stúpia aj tanečníci.
19.30 Lojzo
Slovenská hudobná legenda, ktorá vznik-
la v 80. rokoch 20. storočia. Skupina vy-
užívala hlavne akustické hudobné nástro-
je, charakteristické pre folk či country. Na 
koncertoch patrí k neodmysliteľnému imi-
džu skupiny Lojzo domáce oblečenie, kto-

rého spoločnými prvkami boli hlavne tep-
láky a baretky. Texty skladieb skupiny sú 
recesisticky ladené. 
21.30 x-band (funky oldies party)
Kapela hrá hudbu osemdesiatych a deväť-
desiatych rokov, ale aj skladby súčasných 
interpretov hudby funky. Hrajú v plnom 
obsadení s trojčlennou dychovou sekciou. 
Nenechajte si ujsť vynikajúcu funky párty. 
23:00 Hodová diskotéka v kultúrnom do-
me 

Sprievodný program
Sobota 9. 6. 
14.00 h a 17.00 h Zelený Les - Grünwald
Prehliadky pietneho miesta Zelený les, 
ktoré je venované pamiatke J. Grunwalda, 
členom jeho rodiny a všetkým obetiam ho-
lokaustu. Sprievodné slovo - Sidonia Hor-
ňanová, zborová farárka v Modre-Kráľo-
vej. Národná ulica, Modra - Kráľová
10.00 - 11.00 tradičná súťaž v pečení Krá-
ľovská lajdinontka 2019 pre všetky gaz-
dinky a pekárov. Tento rok súťažíme v pe-
čení kysnutých zavinákov, ktoré môžu mať 
ľubovoľnú sladkú plnku. Odovzdávanie 
zavinákov v kultúrnom dome v Kráľovej 
doobeda od 10.00 do 11.00 hod., hodnote-
nie porotou, vyhlásenie výsledkov o 15.00 
hod. 
11.00 - 13.00 priateľský Hodový stolno-
-futbalový zápas pre všetkých nadšencov 
pod vedením trénera FC Slovan Mod-

ra Reného Fédera, 2-členné tímy sa mô-
žu prihlásiť do 31. mája na čísle 033 647 
21 12, kontakt@kcmodra.sk, miesto: pred 
Kultúrnym domom, finálový zápas sa ko-
ná 15.30 h 
14.00 - 17.00 Škola frkacúl - ženy z OZ 
Kráľovan a JDS vás naučia „frkať“ tradič-
nú kraľovanskú cestovinu do sviatočnej 
polievky, prisadnite si k spoločnému sto-
lu, zapojte sa do práce i do debaty. 
Piatok - nedeľa: kolotoče

Nedeľa 9. 6. 
9.00 Svätá omša s dychovou hudbou 
v rímsko-katolíckej Kaplnke sv. Michala 
archanjela
9.00 Svätodušné služby Božie so spove-
ďou a s Večerou Pánovou, Evanjelický 
kostol v Modre - Kráľovej  (mk)

Kráľovská
  Lajdinontka

súťaž v pečení

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P o z ý v a m e
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Zavítajte do Rozprávkovej Modry 2019 
9. ročník festivalu bábkového divadla 

Bábky od výmyslu sveta, divadlo v rozmanitých formách, roz-
právkové príbehy hrané, čítané, no aj do detailu preskúmané. 
Pôvabný prvý letný víkend zažijete v prostredí parku pri jazier-
ku, v Letnej čitárni pri Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra aj pria-
mo v ňom, v Historickej radnici a v Kine Mier. Organizátorom 
podujatia je Modranská Beseda. Vstup na festival je voľný.

Modra bude v tomto 
roku skutočne celá roz-
právková, doslova a do 
písmena a s novým 
vizuálom. Bohatšia 
o programy pre batoľa-
tá aj dospelých otvára 
brány úplne všetkým. 
Gašparko - slobodný, 
dôvtipný, veselý a ne-
bojácny sa stal novým 
symbolom festiva-
lu bábkového divadla 
Rozprávková Modra. 
autorom loga je výtvarník a ilustrátor Ja-
no Wajcko Vajsábel.

Program
Piatok - 21. 6.
18.00 - 20.00 Otvorenie výstavy mario-
netových bábok animare silva, Historická 
radnica

Sobota - 22. 6. 
10.00 - 11.30 Workshop pre rodičov, Di-
vadlo ako výchovný prostriedok s Kristí-
nou Letkovou z MaKiLE, malá sála KD
Hlavný program divadiel, park pri KD
14.00 - 15.00 anjel Cyrifandel, Divadlo 
Šikulko 
16.30 - 17.30 ZkuFraVon, More príbehov
18.00 - 18.35 ako sa Jano s drakom porá-
tal, animare silva

19.00 - 20.00 Hamlet, alebo nález lebky, 
Túlavé divadlo, pre dospelých
Bratia kočovníci, sprievodná hudba 

Nedeľa - 23. 6. 
10.00 - 11.00 Batolárium, Lili, Féder Teá-
ter - interaktívne predstavenie pre batoľatá 
do 3 rokov, malá sála KD
Hlavný program divadiel, park pri KD
14.00 - 14.40 O príšerne krásnej prin-
ceznej, Féder Teáter
15.00 - 16.00 Tyjátr, Ivan Gontko 
16.30 - 17.30 Zajko Lajko, Divadlo Ži-
hadlo 
18.00 - 18.40 Červený kráľ a Žltovláska, 
Thalia Teatro
Flašinet Ivana Gontka 

Večerný program pre dospelých, Kino Mier

19.30 - 21.00 Rozprávková hudba, Peter 
Konečný - fascinujúca prednáška s projek-
ciou

Paralelný program, Letná čitáreň, sobota 
a nedeľa:
14.00 - 17.00 Rozprávkový stan s perinka-

mi, s Patríciou Jariab-
kovou v sobotu, Pánom 
Mrkvičkom (T. Huj-
dičom) v nedeľu a so 
Zuzanou Polonskou 
14.00 - 18.00 Báb-
kodielňa u Modrušky 
s Tatianou Šulíkovou 
14.00 - 18.00 K ú t 
rozprávkových zaklí-
nadiel a lesných kúziel, 
OZ Ľusk
areál plný atrakcií 
a dobrôt, sobota a nede-

ľa: stánok, kútik s detskou literatúrou Folly, 
drevený kolotoč, Rozprávkový Restaurant, 
Bistro Kinečko, Čokoládovňa Mlsná Emma

Partneri
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. Podujatie finančne pod-
porili Bratislavský samosprávny kraj, Mesto 
Modra, Oblastná organizácia cestovného ru-
chu Malé Karpaty a Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR. Partneri podujatia sú Kultúr-
ne centrum Modra, OZ Ľusk, Média Modra 
s.r.o., TV Pezinok, Folly - knihy a kreatívne 
potreby, Bistro Kinečko, Mlsná Emma, portál 
Sdeťmi.com, OZ My ženy, PermaVia, PHO, 
Skautský zbor Fénix.
Kontakt: agáta Petrakovičová Šikulová, 
+421 911 292 178, agata.petrakovicova@
gmail.com. (ts, mb)

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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Mladší žiaci FBC Blueberries Modra na 2. mieste
Modranskí florbalisti FBC Blueberries Modra v ka-
tegórii mladší žiaci majú za sebou úspešnú sezónu. 
V konkurencii ďalších 10 družstiev z bratislavského 
kraja sa im podarilo umiestniť na výbornom 2. mies-
te. Počas sezóny vyhrali 16 zápasov, nastrieľali 160 
gólov, držali spolu ako tím i pri zraneniach brankára 
Tadeáša a výborného hráča Radka. Hráčom gratulu-
jeme k umiestneniu a držíme im palce na Majstrov-
stvách Slovenska, ktoré sa konajú v máji v Trenčíne, 
kde sa zíde 24 tímov z celého Slovenska. 
Tím mladších žiakov: andrej Ratuzky, Jakub Hru-
bec, andrej Nyitray, Matej Lengyel, Samuel Nyit-
ray, Radovan Schüller, Jakub Fronc, Tadeáš Droz-
da, Martin Fronc, Martin Lackovič, Matúš Klimko 
a Martin Schmidt + Martin Jendek a Veronika Vrš-
ková. (ik)

V petangovom turnaji bodovali naši seniori
Prvého mája sa uskutočnil na 
novovybudovanom ihrisku 
na štadióne v Modre petango-

vý turnaj seniorských dvojíc 
usporiadaný v rámci Okresné-
ho kola športových hier Jed-

noty dôchodcov Slovenska. Na 
štartovacej súpiske bolo doved-
na sedemnásť dvojíc z okresu 
Pezinok. Modra mala zastúpe-
nie v 9 dvojiciach. Hralo sa na 
štyri kolá, každé po 40 minút. 
„Vyšlo nám našťastie aj poča-
sie a to prilákalo i množstvo di-
vákov, ktorí nám prišli fandiť“, 
povedal jeden zo súťažiacich 
a zároveň člen JDS Sloven-
ska v Modre Vincenc Mráz. Po 
ukončení turnaja sa na všetkých 
troch stupňoch víťazov ocitli 
napokon všetko naši modranskí 
seniorskí pretekári.

Celkové umiestnenie:
1. Vladimír Košnár a Jaroslav 
Rovenský
2. Vincenc Mráz a Štepánka 
Mrázová
3. Peter Kľúčik a Ľudovít Še-
bo
JDS plánuje zorganizovať aj 
turnaj seniorov jednotlivcov, 
ktorý by sa mal uskutočniť 
už v lete a odvetná časť za-
čiatkom jesene. Vincenc Mráz 
dodáva: „Vybudovaním tohto 
štadiónika sa zvýšila možnosť 
trávenia voľného času a zlep-
šovania telesnej kondície se-
niorov“. (red)

Kristián Filip Jakubec vicemajstrom 
Európy v silovom trojboji!
Mladý Modran Kristián Filip 
Jakubec reprezentoval v dňoch 
28. 4. až 4. 5. 2019 Slovenskú 
republiku na Majstrovstvách 
Európy v silovom trojbo-
ji v Plzni. Slovenská výprava 
v počte 18 pretekárov prinies-
la domov neuveriteľných 28 
medailí (3x zlato, 13x strieb-
ro, 12x bronz). Kristián je čle-
nom športového klubu SPC 
Častá a po 5 rokoch trénin-
gu pod vedením trénera Pav-
la Kovalčíka získal medailo-
vé umiestnenie na európskom 
šampionáte a domov priniesol 

dorastenecký titul vicemajstra 
Európy v silovom trojboji vý-
konom 622,5 kg v hmotnost-
nej kategórii do 83 kg. Medai-
ly priniesol aj z jednotlivých 
disciplín, v drepe 2. miesto vý-
konom 245 kg, v tlaku na la-
vičke 3. miesto výkonom 142,5 
kg a v mŕtvom ťahu 2. miesto 
výkonom 235 kg. So silovou 
prípravou na súťaž začal v de-
cembri a vo februári sa na M-
-SR nominoval na ME kde po-
tvrdil svoj titul najsilnejšieho 
dorastenca (14-18) v silovom 
trojboji na Slovensku. (dd)FO
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Kultúrne podujatia v júni
1. 6., 13.00 - 18.00 h.: Deti v hline - hli-
na s deťmi, keramikárske tvorivé dielne pre 
rodiny pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí, modelovanie, točenie na keramickom 
kruhu, miesto: Historická radnica - nádvo-
rie, Štúrova 54, organizátor: Cech sloven-
ských keramikov

2. 6., 14.00 h: Deň detí, miesto: ihrisko 
Modra - Kráľová, v prípade nepriaznivé-
ho počasia v KD Kráľová, organizátor: OZ 
Kráľovan

3. 6., 18.00 h: Absolventský koncert hu-
dobného odboru, absolventi sa predsta-
via skladbami svetových autorov, miesto: 
Sobášna sieň v Modre, organizátori: ZuŠ 
v Modre a RR pre ZuŠ

6. 6., 19.00 h: Ilúzia, autorské čítanie po-
ézie Lucie Mandincovej z rovnomennej 
knihy Ilúzia spojené s výstavou obrazov, 
miesto: Letná čitáreň mestskej knižnice, or-
ganizátor: KC - Mestská knižnica

8. 6., 13.00 - 24.00 h: Kráľovské hodova-
nie, tradičné hody a zábava od obeda do pol-
noci, miesto: Kultúrny dom a priľahlé ulice, 
Modra- Kráľová, organizátori: Mesto Modra 
- OZ Kráľovan

9. 6., 15.15 h: Deň rodiny, nedeľné popo-
ludnie v Súkromnom centre voľného času, 
možnosť pre deti a dospelých sa zahrať, 
zašportovať, zaspievať aj sa porozprávať, 
miesto: Centrum voľného času, organizáto-
ri: SCVČ a Rodinné spoločenstvo

12. 6., 18.00 h: Tancujeme spolu, závereč-
né tanečné predstavenie žiakov ZuŠ v Mod-
re, miesto: Kultúrny dom Modra, organizá-
tor: ZuŠ Modra a RR pri ZuŠ v Modre

13. 6., 18.00 h: Pinocchio, divadelné pred-
stavenie pre rodiny s deťmi, účinkuje Di-
vadlo ZkuFraVon, miesto: Letná čitáreň 
mestskej knižnice, organizátor: KC - Mest-
ská knižnica

1.6. / SO / 15.30
ALADIN
5€ / USA 2019 / 129min / 
SD / 7+

1.6. / SO / 18.00
ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ
5€ / USA 2019 / 102min / 
ČT / 15+

1.6. / SO / 20.00
ROCKETMAN 
5€ / USA/VB 2019 / 
120min / ST / 15+

2.6. / NE / 17.30
BLESKOVÝ MANU
5€ / NEM 2019 / 88min / 
SD / MP

2.6. / NE / 19.30
DOBRÁ SMRŤ
5€ / SR/ČR 2018 / 83min / 
OV / 12+

4.6. / UT / 19.30
RAFFAELLO: LORD UME-
NIA – 3D ART
8€ / TAL 2017 / 90min / 
ČT / 12+

5.6. / STR / 19.30
GODZILLA II: KRÁĽ MON-
ŠTIER – 3D
6€ / USA 2019 / 131min / 
ST / 12+

6.6. / ŠTV / 19.30
V ZDRAVOM DOME ŽIJÚ 
ŠŤASTNÍ ĽUDIA
4€ / SR 2019 / 57min / 
OR / 12+

7.6. / PIA / 19.30
TED BUNDY: DIABOL 
S ĽUDSKOU TVÁROU
5€ / USA 2019 / 108min / 
ČT / 15+

8.6. / SO / 15.30
SPIDER–MAN: PARALEL-
NÉ SVETY
5€ / USA 2018 / 95min / 
SD / 7+

8.6. / SO / 18.00
PSIA DUŠA 2
5€ / USA 2019 / 108min / 
ČD / 12+

8.6. / SO / 20.00
X–MEN: DARK PHOENIX
5€ / USA 2019 / 114min / 
ČD / 12+

9.6. / NE / 17.00
ALADIN – 3D
6€ / USA 2019 / 129min / 
SD / 7+

9.6. / NE / 19.30
OBLIEHANIE MESTA
5€ / SR/ČR 2019 / 69min / 
OR / 15+

11.6. / UT / 19.30
HIERONYMUS BOSCH
A JEHO ZVLÁŠTNY SVET 
– ART
6€ / VB 2016 / 90min / 
ČT / 12+

12.6. / STR / 19.00
SILNÉ REČI V MODRE
12€ / Vystupujúci: Gabo 
Žifčák, Tomáš Hudák, Jaro 
Abaffy, Jakub Zitron Ťapák

13.6. / ŠTV / 19.30
ŠŤASTNÝ LAZZARO – K4
5€ / TAL 2018 / 125min / 
ČT / 12+

14.6. / PIA / 19.30
MAMA
5€ / USA 2019 / 100min / 
ČT / 15+

15.6. / SO / 15.30
POKÉMON DETEKTÍV 
PIKACHU
5€ / USA/JAP 2019 / 
104min / SD / MP

15.6. / SO / 18.00
MÔJ DEDO SPADOL Z 
MARSU
5€ / CHORV/NÓR 2019 / 
79min / SD / 7+

15.6. / SO / 20.00
MUŽI V ČIERNOM:
GLOBÁLNA HROZBA
5€ / USA 2019 / 100min / 
ST / 12+

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

16.6. / NE / 19.30
RODIČIA POD PAROU
5€ / USA 2019 / 97min / 
ČT / 12+

18.6. / UT / 19.30
BOTTICELLI: INFERNO 
– ART
6€ / TAL 2017 / 90min / 
ČT / 12+

19.6. / STR / 19.30
CARAVAGGIO: DUŠA 
A KRV – ART
6€ / TAL 2018 / 90min / 
ČT / 12+

20.6. / ŠTV / 19.30
X–MEN: DARK PHOENIX 
– 3D
6€ / USA 2019 / 114min / 
ČD / 12+

21.6. / PIA / 19.30
ROCKETMAN 
5€ / USA/VB 2019 / 
120min / ST / 15+

22.6. / SO / 18.00
BLESKOVÝ MANU
5€ / NEM 2019 / 88min / 
SD / MP

22.6. / SO / 20.00
PODFUKÁRKY
5€ / USA 2018 / 94min / 
ČD / 12+

23.6. / NE / 16.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁ-
ČIKOV 2
5€ / USA 2019 / 86min / 
SD / MP

25.6. / UT / 19.30
DAVID HOCKNEY – ART
6€ / VB 2017 / 80min / 
ČT / 12+

26.6. / STR / 19.30
LEONARDO DA VINCI: 
GÉNIUS V MILÁNE – ART
6€ / TAL 2015 / 90min / 
ČT / 12+

27.6. / ŠTV / 19.30
UZLY A POMARANČE
5€ / ČR/SR 2019 / 90min / 
OR / 12+

28.6. / PIA / 19.30
YESTERDAY
5€ / VB/USA 2019 /
117min / ST / 12+

29.6. / SO / 18.00
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ 
PRÍBEHY
5€ / FRA/BEL 2017 / 
83min / SD / MP

29.6. / SO / 20.00
ANNABELLE 3: NÁVRAT
5€ / USA 2019 / 100min / 
ST / 15+

30.6. / NE / 17.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČI-
KOV 2 – 3D
6€ / USA 2019 / 86min / 
SD / MP

30.6. / NE / 19.30
AJ SLNKO JE HVIEZDA
5€ / USA 2019 / 93min / 
ČT / 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 | JÚN

15. 6., 11.00 - 20.00 h: Deň otvorených mod-
ranských záhrad, putovanie po otvorených 
modranských záhradách s témou prírodné zá-
hrady, organizátor: OZ Otvorené záhrady 

19. 6., 18.00 h.: Tanečná show, závereč-
né vystúpenie tanečnej skupiny aDT Crew 
z Modry, miesto: KD Modra, Vstupné 5 € 

21. - 23. 6.: Rozprávková Modra, 9. ročník 
festivalu bábkového divadla, miesto kona-
nia: park pri jazierku a Kultúrny dom Mod-
ra, organizátor: Modranská Beseda 

24. 6., 18.00 h: Labyrint literatúry, au-
torské čítanie Dana Janebová - Fragmenty, 
hudba Gabriel Slávik (akordeón), miesto: 
Musique club galerie, organizátori: ECaV, 
Klub nezávislých spisovateľov, Spoločnosť 
priateľov poézie 

28. 6., 14.00 - 17.00 h: Posledný deň škol-
ského roka v SCVČ Modra, príďte sa roz-
lúčiť so školským rokom do Centra voľného 
času. Pre všetky deti budú pripravené súťa-
že, športové a tvorivé aktivity a dobrá zába-
va, miesto: Centrum voľného času, organi-
zátor: SCVČ v Modre. (kc)


