
Vinárov v chotári búrky neodradili
27. júla sa konal už 4. ročník podujatia Vinári v chotári. Tá-
to akcia prezentuje výlučne vinárstva združené do spolku Víno 
z Modry, ako aj tradície a históriu Modry. Festival vína ponúkol 
jedinečnú možnosť ochutnať vína od 11-tich modranských vi-
nárov a vinárstiev: R. K. Vin Modra, Vinárstvo Víno Šimonovič, 
Vínkoklimko, Vinárstvo Rariga. Rodinné vinárstvo Tri Hony, 
Víno Kmeťo, Modran Klimko Wine, Purus Modra, maledivy.
wine, Juran z Modry a Fedor Malík & Syn.

Vinári z Modry boli po niekoľko-
týždňových prípravách priprave-
ní a plní očakávaní dokončovali 
posledné detaily podujatia. Ne-
milo ich však zaskočilo upršané 
a veterné počasie, ktoré sprvu 
neveštilo nič dobré. I keď by sa 
mohlo zdať, že akcii v tomto ro-
ku nebude dopriate, všetko sa 
v poobedných hodinách zmeni-
lo a vinári ponúkli svojich hos-
tí v modranskom chotári vínami 
z Modry.
„Tento rok nás nemilo zaskočilo 
počasie. Od rána to nevyzeralo 

dobre, dopoludnia prišiel vytr-
valý dážď, ktorý nie a nie ustať 
a my sme začali strácať nádej. 
Nie však natoľko, aby sme sa 
vzdali. Všetko bolo predsa pri-
pravené a my sme boli odhodla-
ní podujatie zachovať. Nakoniec 
sa aj počasie umúdrilo a tesne 
po otvorení eventu nám presta-
lo pršať, pričom sme bez dažďa 
vydržali až do konca v nesko-
rých večerných hodinách. Na 
začiatku podujatia nás tam bo-
lo iba zopár, ale ako sa počasie 
vylepšovalo, stupňovala sa aj 

návštevnosť. Keď som sa pod-
večer poobzeral po lúke, kde sa 
konala akcia, a videl to množ-
stvo spokojných návštevníkov, 
bol som rád, že sme sa rozhodli 
podujatie nezrušiť, a že nás ľu-
dia svojou prítomnosťou podr-
žali“, hovorí Michal Petrík zo 
združenia Víno z Modry. Okrem 
chutných mokov bol pripravený 
sprievodný program v podobe 
malého vinohradníckeho múzea 
s tradičným vinohradníckym ná-
činím inštalovaným v niekdajšej 
vinohradníckej kamennej búde. 
Tá kedysi slúžila ako úkryt pre 
vinohradníkov pred nepriazni-
vým počasím a ako miesto pre 
oddych pri celodennej práci vo 
vinohrade. Na podujatí nechý-
bali obľúbené traktory zo zbier-
ky rodiny Matuškovičových, vý-
stava dobových fotografií, blízka 
farmárska ZOO i stanové mes-

tečko. Vyhľadávanými boli aj 
turistické prechádzky krajinou 
s pútavým sprievodcovským vý-
kladom. Podľa očakávaní prišlo 
na mladé vinárske podujatie veľa 
Modranov, rodiny vinárov, blízki 
priatelia a nadšenci vín. Okrem 
nich navštívilo akciu aj viacero 
milovníkov vín z okolia aj naprí-
klad zo stredného či severného 
Slovenska. Popri tom je dôleži-
té pripomenúť, že toto podujatie 
nestráca príjemnú, komornú at-
mosféru pripomínajúcu rodinné 
stretnutia. Michal Petrík dodáva: 
„Ak by som mal rekapitulovať, 
Vinári v chotári 2019 boli aj na-
vzdory výčinom počasia úspešné, 
pričom sme od návštevníkov pri 
ich odchode dostávali ďakovné 
a povzbudivé slová, ktoré sú pre 
nás zadosťučinením za neľahkú 
organizáciu podujatia v kraji-
ne“. Jana KUCHTOVÁ

Na fotografii: Vína z rodinného 
vinárstva Juran.
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Za Martou Dugovičovou...
Život je krehký ako pierko, vravím si oveľa častejšie s odcho-
dom blízkych a milých ľudí. Včera boli tu a dnes, akoby ich od-
vial vietor... Takým človekom bola aj Marta Dugovičová, naro-
dená v Bratislave, ale srdcom Modranka. 

Pri Marte akosi inak ubiehal čas, 
mali sme pri nej pocit bezstarost-
nosti a pohody. bola vždy usmia-
tou a prekypujúcou vtipom a hu-
morom. Človekom, ktorý vlieval 
energiu nielen nám, ale najmä 
ľuďom, ktorí ju práve potrebo-
vali. Marta celý svoj život za-
svätila práci s deťmi, pracovala 
ako učiteľka v škôlke. Jej dom 
bol miestom, ktoré deti milovali. 
Hoci sama nemala ľahký život, 
neúnavne sa prihovárala a pomá-

hala ľudom v núdzi priam s ma-
terinským nasadením. Táto Mar-
tina vlastnosť bola až dojemná. 
Málokedy som vedel odolať jej 
potmehúdskemu úsmevu, s kto-
rým prišla prosiť o pomoc pre 
druhých. Ten úsmev budem mať 
vždy pred očami, na ten sa nedá 
a ani nechce zabudnúť.
Marta bola príkladnou poslanky-
ňou, pretože povýšila svoju prácu 
naozaj na životné poslanie. brali 
sme ju ako súčasť našej mestskej 

modranskej komunity, ako člo-
veka, ktorý je tu a má nám vždy 
čo dať. Nikdy jej nechýbala ele-
gancia a noblesa pri sobášení, či 
vítaní deti do života a na svoje 
plecia vzala aj neľahkú úlohu, 
vyprevádzanie zosnulých. dôs-
tojne vyprevadila desiatky našich 
blízkych. Na rozlúčky sa vždy 
dôkladne pripravila a súcitila 
s každou rodinou. 
do jej života sa priplietla choro-
ba, bola však urputnou bojovníč-
kou a do posledných síl bojovala 
a verila. Martu ako pierko odvial 
vietor a my sme sa ani nestačili 
rozlúčiť. Je nám ťažko pri po-
myslení, že už neuvidíme jej 

úsmev, nezohreje nás jej večný 
optimizmus a nebudeme ju môcť 
objať. 
budeš nám chýbať Marta, nech 
ťa tá naša modranská zem privi-
nie, odpočívaj v pokoji.

Juraj PETRAKOVIČ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A k t u á l n e

Za Jožkom Kľúčikom
„Čas večný pohyb je/ jak zvonár 
denne bije/ pár taktov na rozlú-
čenie/. A prv než dokončí spev 
svojej melódie/ a klasy dozreté 
nad brázdami sklonia šije/ aj my 
sa rozídeme.“
Tento úryvok z deviatackej čí-
tanky mi prišiel mimovoľne na 
myseľ, keď som sa dozvedel 
smutnú správu o náhlom a ne-
čakanom odchode môjho kra-
ľovanského rodáka a bývalého 
spolužiaka Jožka Kľúčika. ako 
to už v živote býva, po skonče-
ní základnej školy sa naše cesty 

rozišli. ale stretli sme sa opäť 
ako členovia kraľovanského 
ochotníckeho súboru Máj za-
čiatkom osemdesiatych rokov. 
Jožko bol výborný ochotníc-
ky herec. Svoje nadanie neskôr 
naplno využil v kolektíve Ob-
čianskeho združenia Kráľovan 
pri oživovaní dávnych zvykov 
a tradícií. Nechýbal na žiadnom 
folklórnom podujatí, všade šíril 
dobrú náladu a optimizmus. bol 
tiež tvárou hodovania na Krá-
ľovej, kde v posledných rokoch 
zastával funkciu richtára. Nikdy 

sa neuzavrel do úzkeho okruhu 
svojich osobných a rodinných 
záujmov. Svoj talent venoval ľu-
ďom vo svojom rodisku, meste 

a širšom okolí. Vo svojom živote 
pôsobil ako dobrovoľný požiar-
nik, ochotnícky herec, folklórny 
spevák a tanečník. angažoval sa 
tiež v evanjelickom a. v. cirkev-
nom zbore Modra - Kráľová.
V našej „céčke“ na Základnej 
škole na Štúrovej ulici sme bo-
li samí Kraľovania. V triede sme 
mali šiestich Jánov a troch Joze-
fov. Z Jozefov zostal už len je-
den a ten predniesol v piatok 16. 
augusta 2019 svoju rozlúčkovú 
báseň nad otvoreným hrobom 
svojho spolužiaka a priateľa 
z detstva. Ďakujeme Jožko, česť 
tvojej pamiatke.

Ján JURAN
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Kampaň polície: 
Nezabudni na mňa v aute!
aj počas tohtoročných letných mesiacoch 
pokračuje celoslovenská preventívno-in-
formačná kampaň Policajného zboru Slo-
venskej republiky Nezabudni na mňa v au-
te!, ktorej cieľom je upozorniť tak rodičov, 
ako aj širokú verejnosť na skutočnosť, že 
nechať dieťa vo vozidle bez dozoru je ne-
zodpovedné a životu nebezpečné. rovnako 
je to v prípade zvierat v aute. Preto buďme 
opatrní a najmä všímaví k svojmu okoliu. 
Policajný zbor opakovane eviduje prípady, 
kedy rodičia ponechali v aute svojej dieťa 
osamote bez dozoru dospelej osoby. Stali 
sa aj prípady, kedy takto „zabudnuté” die-

ťa vo vozidle zdravotné problémy, a žiaľ 
zaevidované sú aj prípady kedy takéto 
nezodpovedné konanie viedlo až k smrti. 
Podľa vyjadrení polície sú mnohí občania 
našťastie všímaví a nie ľahostajní k takým-
to prípadom. Vzniknutú situáciu bez váha-
nia oznamujú telefonicky na políciu, či už 
ide o prítomnosť opusteného dieťaťa ale-
bo zvieraťa v motorovom vozidle na par-
koviskách. Treba si uvedomiť, že teplota 
v uzavretom aute v lete extrémne a rýchlo 
stúpa. Preto je dôležité pamätať na ochranu 
zdravia a života detí aj zvierat.
 (red, PZ SR)

Obnovená detská 
pohotovosť v Pezinku

bratislavský samosprávny kraj vydal povole-
nie na poskytovanie nezmluvnej pohotovostnej 
služby pre deti do 18 rokov v Pezinku na brati-
slavskej 85 a to od 1. 8. 2019. Náklady za zdra-
votnú starostlivosť pri vyšetrení dieťaťa do 18 
rokov od 1. 8. 2019 hradí rodič sám vo výške 
12 eur (plus 5 eur počas víkendov, plus 10 eur 
počas sviatkov). 

Ordinačné hodiny:
Po-Pi od 17:00-21:00, víkendy a sviatky od 
09:00-21:00
Primátori Pezinka, Modry a starostovia okoli-
tých obcí hľadajú v spolupráci s bSK riešenie 
ako zabezpečiť bezplatné poskytovanie detskej 
pohotovosti v PK. (red)
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Dosnívaný sen o Slovensku 
Ignáca Bizmayera
(20. 4. 1922 Košolná - 15. 8. 2019 Modra-Harmónia)
Večerný hosť 
Zapadlo slnko v živej nádhere. 
Ani som nemal čas 
na niečo sa ho pýtať.
Večerný hosť 
mi klope na dvere. 
A hovorí, že nebude už svitať.
Porozumel som: 
je taký Boží predel 
medzi bytím a medzi nebytím.
Nie mi je ľúto 
a strach necítim.
Tušil som to. 
Tak dlho tušil, 
až napokon som -- vedel.

Milan Rúfus, 
zo zbierky Ako stopy v snehu

Modrou, rodnou Košolnou i ce-
lým Slovenskom sa rozniesla 15. 
augusta smutná správa. Navždy 
od nás odišiel vzácny človek, au-
tor neopakovateľných keramic-
kých diel, národný umelec Ig-
nác bizmayer. Život mu nadelil 
mnoho: talent, úspech, dlhoroč-
né šťastné manželstvo s Violkou, 
rod. Jungovou, dcéry Moniku 
a barbaru, vnukov Mateja, davi-
da, alexandra. Napriek všetkým 
významným štátnym oceneniam, 
ktoré mu boli postupom času 
udelené, ostal skromným člove-
kom, jeho osobitý humor a vtipné 
bonmoty vedeli vytvoriť čarovnú 
atmosféru v jeho dome v Harmó-
nii, kde mal i svoj ateliér. Maľo-
vané taniere a džbány z modran-
skej Slovenskej keramiky boli 
prvé diela, ktoré tu vytvoril ešte 

ako učeň. Stali sa predzvesťou 
úspechu, chuti k práci, vzdelá-
vania v etnografii. Kilometre 
ciest, ktoré po Slovensku prešiel 
za poznaním pôvodných zvy-
kov, obradov, za tradičným ode-
vom slovenského ľudu, sa nedajú 
spočítať. aktívne sníval svoj sen 
o Slovensku, pretváral ho vo svo-
jich dielach do živých obrazov 
z hliny. ručne modelované ke-
ramické plastiky v krojoch stali 
sa doslova svetoznámymi, o čom 
svedčí ich zastúpenie v múzeách 
a galériách, v rukách súkrom-
ných zberateľov nielen doma, ale 
aj v zahraničí. Modra sa pýši Ga-
lériou národného umelca Ignáca 
bizmayera pod záštitou SNM-
-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, 
tento rok v septembri si pripome-
nieme už 25. výročie jej založe-
nia. 

Koncom apríla pri príležitosti 
majstrových 97. narodenín bo-
la slávnostne otvorená výstava 
bizmayer - posledný habán na 
hrade Červený Kameň pod tak-
tovkou riaditeľa Ing. Jaroslava 
Hájička. Ignác bizmayer sa jej 
osobne zúčastnil, porozprával sa 
s priateľmi a obdivovateľmi jeho 
umenia, vypil si pohárik dobrého 
vínka. Vládla príjemná nezabud-
nuteľná atmosféra, prispela k nej 
aj účasť Phdr. Irenky Pišútovej, 
známej etnologičky, dlhoroč-
nej rodinnej priateľky. Hoci oba 
„slovenské národné poklady“ se-
deli vo vozíčkoch, iskra v oku 
a životná múdrosť z nich žiarili. 
Pred pár dňami oslávil Ignác biz-
mayer meniny v kruhu najbliž-
ších. bolo mi dopriate vidieť ho 
v tento deň. ruky, ktoré celý ži-
vot tvarovali hlinu a maľovali fa-
rebnú krásu, som s láskou stisla, 
tušiac, že ho vidím poslednýkrát 
v tomto pozemskom živote. Pred 
vnútorným zrakom mi prebehli 
srdcublízke keramické plastiky 
- nevesty v ľudových krojoch, 
zbojníci s Jánošíkom, rok vo vi-
nohrade, deti pri hrách, koníky, 
jelenčeky.
Pán bizmayer, nech Vám je mod-
ranská - slovenská hlina, z ktorej 
ste vytvorili toľko krás, ľahká. 
a možno si tam hore zaspievate 
spolu s tými, ktorí odišli pred Va-
mi, i niektorú z ľudových piesní, 
veď tak precítene ste ich spievali. 
chcem tiež vyjadriť úprimnú sú-

strasť dcéram Monike, barbare, 
vnukom, rodine a všetkým blíz-
kym v mene riaditeľky SNM-
-Múzea Ľudovíta Štúra Phdr. 
Viery Jančovičovej, v mene celé-
ho Múzea Ľudovíta Štúra i v me-
ne svojom. 

Sylvia HRDLOVIČOVÁ

Nominácia novej rozhľadne
Medzi finalistami súťaže 
ce.Za.ar o najlepšiu slo-
venskú architektúru je aj nová 
rozhľadňa alexandra filípka na 
Veľkej Homoli. Medzinárod-
ná porota vybrala 18 nominácií 
v šiestich kategóriách zo stovky 
prihlásených stavieb. absolút-
ni víťazi jednotlivých kategórií 
a tiež špeciálna cena Patrón ar-
chitektúry (za osobitný prínos 

v tejto oblasti) a cena verejnosti 
budú vyhlásené počas slávnost-
ného večera 10. októbra. Pod-
ujatie bude v priamom prenose 
vysielať rTVS. rozhľadňa ale-
xandra filípka je nominovaná 
v kategórii „exteriér“. Slovenská 
komora architektov vyhlásila už 
18. ročník prestížneho ocenenia. 
Nová rozhľadňa dosahuje výš-
ku 20,4 m, má 6 poschodí a na 

jej vrchol sa dostanete po zdola-
ní 120 schodov. Z vrcholu uvi-
díte Malé Karpaty, ale za dob-
rej viditeľnosti tiež Podunajskú 
nížinu, biele Karpaty, Považ-
ský Inovec, Tribeč, Strážovské 
vrchy, Vtáčnik, Veľkú fatru, Po-
hronský Inovec, Východné al-
py v rakúsku, Pavlovské vrchy 
a chřiby na Morave. Vybudo-
vaná je zo smrekovca opada-

vého a ocele. Stavba nadväzuje 
na predchádzajúcu rozhľadňu, 
ktorá vznikla z iniciatívy turistu 
a značkára Milana ružeka a ve-
rejnosti slúžila takmer 16 ro-
kov. Vybudovať novú, bezpeč-
nú rozhľadňu sa podarilo vďaka 
finančným prostriedkom miest 
Modra a Pezinok, bratislavské-
ho samosprávneho kraja i dob-
rovoľným darcom v rámci vy-
hlásenej verejnej zbierky.

(red, 
zdroj: cezaar.tv, modra.sk)
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Lúčime sa... 
Tohtoročný august nám vzal nie-
koľko vzácnych Modranov. Je 
medzi nimi aj skromný a dušou 
krásny človek, národný umelec 
Ignác bizmayer. Navždy nám 
odišla i dlhoročná učiteľka, po-
slankyňa a priateľka mnohých 
Modranov Marta dugovičová. 
do tretice nás zasiahla správa 
o pominutí života folkloristu, 
ochotníka a richtára Kráľovej 
Jozefa Kľúčika. Každý z odcho-
dov bol náhly i nečakaný. Pán 
bizmayer, pani dugovičová, 
pán Kľúčik... odpočívajte v po-
koji, Modra sa s vami so slzami 
v očiach lúči. Zanechali ste nám 
tu nielen svoje myšlienky a či-
ny, ale navždy si vás zapamä-
táme ako ľudí s dobrými srdca-
mi, ľudí úprimných, pokorných 
a najmä... boli ste osobnosťami. 
Vnímame i vzácnu zhodu medzi 
vami. Okrem toho, že ste sa vzá-
jomne mali česť poznať, každý 
z vás bol láskavý k druhým a zá-
roveň ste vedeli darovať úsmev 
či takú „akurátnu“ dávku vtipu. 
Spomíname na vás... Česť vašej 
pamiatke!
Vážené rodiny, drahí pozostalí, 
prijmite našu úprimnú sústrasť.

Jana KUCHTOVÁ, 
za Redakciu MZ
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História ožíva: kúpalisko Zochova chata
Je leto a v rámci návratov do vlastnej histórie sme spojením do-
bovej a novej fotografie toho istého miesta pripravili koláž z kú-
paliska Zochova chata. Letoviská boli založené za účelom aktív-
neho oddychu a rekreácie. Harmónia sa stala letoviskom plným 
zábavy a možností aktívneho vyžitia v reštauráciách, v športovis-
kách alebo v tančiarni. Naproti tomu Piesok zostal takmer nedo-
tknutým miestom, kde bolo možné vychutnať si prírodu v tichu.

Najvýznamnejšou udalosťou pre 
turistov na Piesku sa stalo v roku 
1933 postavenie Zochovej chaty. 
Stavbu inicioval Klub českoslo-
venských turistov na pamiatku 
biskupa Samuela Zocha. chata 
slúžila ako turistická nocľaháreň 
a každoročne pritiahla stovky tu-
ristov. Po oslobodení sa charakter 
letoviska na Piesku zmenil a ke-

dysi noblesné miesto zľudovelo. 
Zochova chata dala názov celej 
rekreačnej lokalite a jej súčasťou 
sa stalo aj lesné kúpalisko záso-
bované vodou z modranských 
hôr. Máloktorý z rekreantov tu-
šil, kto bol Samuel Zoch a po-
znal pohnutú históriu starých víl. 
Kúpalisko bolo však naďalej oá-
zou pokoja a oddychu Modranov, 

ktorí trávili voľné dni v tieni sto-
ročných stromov tak ako kedysi 
slovutní páni z prestížneho mod-

ranského turistického spolku.
Zuzana TICHÁ́ a Agáta PET-
RAKOVIČOVÁ ŠIKULOVÁ

Kúpalisko na Zoške: stavenisko odovzdané
Očakávaná druhá kontrola Mi-
nisterstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Sr potvrdila, 
že neboli zistené porušenia zá-
kona o verejnom obstarávaní. 
Mesto Modra tak dostalo „zele-
nú” pre pokračovanie v projek-
te revitalizácie vodnej nádrže 

na Zochovej chate. dielo v cel-
kovej hodnote viac ako 360 tisíc 
eur bude realizovať vysúťažená 
spoločnosť Swietelsky-Slovakia 
spol. s r.o., bratislava.
Zástupcovia mesta odovzdali sta-
venisko 20.8.2019 zhotoviteľovi 
stavby. „Od tohto dátumu začína 

plynúť lehota výstavby dohodnu-
tá v zmluve o dielo, ktorá je 90 
dní,” uviedla Iveta Krčmárová 
z referátu investícií Mestského 
úradu v Modre. Vodná nádrž na 
Zochovej chate bola vybudovaná 
v šesťdesiatych rokoch 20. storo-
čia ako prírodné letné kúpalisko 
a slúžila desaťročia na rekreáciu 
a oddych obyvateľom Modry aj 
širokého okolia. „Cieľom revi-
talizácie prírodného kúpaliska je 
prinavrátenie možností rekreácie 
pri vodnej ploche tak, ako si to 
pamätajú minimálne dve generá-
cie dozadu,” uzavrela Iveta Krč-
márová.
realizácia stavby je rozdelená na 
dve etapy. V prvej bude mesto re-
konštruovať vodnú nádrž, vrátane 

funkčných prvkov (vtokový ob-
jekt, mních, bezpečnostný prepad, 
obtok vodnej nádrže…) a samot-
nú hrádzu. V druhej etape, v prí-
pade, že sa v budúcnosti podarí 
zabezpečiť finančné zdroje, mô-
že byť dobudované biokúpalisko 
vrátane zázemia, ako to bolo plá-
nované v rámci prípravy projektu.
Projekt je realizovaný v rámci 
programu spolupráce Interreg V-a 
SK-aT 2014 - 2020. Názov pro-
jektu: Sieť integratívneho turizmu 
kvality v regióne Neusiedler See 
- Modra. akronym projektu: Ne-
moNet, a. s. s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby 
Sr a oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu Malé Karpaty.

Zuzana TICHÁ

O čom rokovali poslanci
Mestské zastupiteľstvo mes-
ta Modry zasadalo pred letný-
mi prázdninami 26. júna. Po-
slanci počas rokovania schválili 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2019, 
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 
o poskytovaní sociálnych slu-
žieb mestom Modra a dodatok č. 
5 k VZN č. 5/2012 o výške prí-
spevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach 

(podrobnejšie v nasledovnom 
vydaní). Mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo v rámci nového VZN 
č. 3/2019 o umiestňovaní voleb-
ných plagátov na území mesta 
Modry. V závere rokovania bo-
la vyhlásená dobrovoľná zbierka 
určená na sprístupnenie mestskej 
veže pri Kostole sv. Štefana Krá-
ľa.
V časti ekonomika schválili úpra-
vu programového rozpočtu (viď 
tabuľka). (red)

bežné príjmy 7 594 780

bežné príjmy školy 492 900
Kapitálové príjmy 1 268 790
finančné operácie - príjmové 528 863
celkové príjmy 9 885 333
bežné výdavky 4 004 920
bežné výdavky školy 3 945 928
Kapitálové výdavky 1 780 485
Kapitálové výdavky školy 14 000
Výdavkové finančné operácie 140 000
celkové výdavky 9 885 333
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Vyučovanie a prázdniny
Organizácia školského roka 
2019/2020 v školách a škol-
ských zariadeniach v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Modry je vypracovaná 
v zmysle § 6 ods. 8 písm. c) zá-
kona č. 596/ 2003 Z. z. o štát-

nej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých záko-
nov, v súlade s pedagogicko-
-organizačnými pokynmi na 
aktuálny školský rok vyda-
nými Ministerstvom školstva 

vedy, výskumu a športu Sr.
Školské vyučovanie sa začína 
2. septembra 2019 a člení na 
prvý polrok (končí 31. januá-
ra 2020) a druhý polrok začne 
4. februára 2020 a končí sa 30. 
júna 2020.
ako budú školáci prázdninovať 
je uvedené v tabuľke (okrem 
materskej školy).

Zápis prvákov sa v Modre 
koná od 14.00 hod. do 18.00 
hod. v tretiu stredu v apríli 
a po nej nasledujúci štvrtok 
(VZN č. 7/2015, ktorým sa ur-
čuje miesto a čas zápisu detí 
do základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
Modry ). do materskej ško-
ly sa prijímajú deti priebežne 
alebo pre nasledujúci školský 
rok. Miesto a termín podáva-
nia žiadosti pre nasledujúci 
školský rok zverejní riaditeľ 
po dohode so zriaďovateľom 
na budove materskej ško-
ly a inom verejne dostupnom 
mieste od 15. februára do 15. 
marca.
 (red, gal.)

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

Prázdniny  Termín prázdnin Začiatok vyučovania 
jesenné 30. október - 31. október 2019 4. november 2019
vianočné 23. december 2019 - 7. január 2020 8. január 2020
polročné 3. február 2020 4. február 2020 
jarné 17. február - 21. marec 2020 24. február 2020 
veľkonočné 9. apríl - 14. apríl 2020 15. apríl 2020
letné 1. júl - 31. august 2020 2. september 2020

Participatívny rozpočet
Posilniť transparentnosť a efektívnosť sa-
mosprávy, viac informovať svojich obča-
nov, diskutovať s nimi a zvýšiť ich spolu-
účasť na rozhodovaní je jedným z cieľov 
mesta Modry. V rámci nich malo mesto zá-
ujem mať rozpočet za spoluúčasti občanov. 

Zavedený bol teda participatívny rozpočet, ktorého zásady 
schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Čo je cieľom 
občianskeho rozpočtu
Hovorí sa viac hláv viac rozumu. 
Je možné, že práve váš projek-
tový nápad zaujme ďalších ob-
čanov, susedov alebo priateľov 
a to natoľko, že vám s ním budú 
chcieť pomôcť. Hlavná ekonóm-
ka mesta Tatiana Macháčová: 
„Chceli by sme, aby sa financie 
pre nápady a projekty občanov 
vyčleňovali v rozpočte každý rok, 
aby sme spoločne mali možnosť 
pretvárať priestor okolo nás. 
Prvý rok bude akýmsi skúšobným 
a rátame s tým, že aj náročný, no 
budeme radi, ak občanov Modry 
táto možnosť participácie na roz-
počte zaujme natoľko, že si začnú 
pripravovať svoje projekty. Bez 
vás občanov nie je participatívny 
rozpočet možný“. 

Ako sa do 
participácie zapojiť

do procesu prípravy a realizácie 
občianskeho rozpočtu sa možno 

zapojiť niekoľkými spôsobmi. 
Najjednoduchšie je ponúknuť 
vlastný nápad a podeliť sa s ním 
s pracovníkmi na mestskom úra-
de. ak chcete zmeniť niečo vo 
svojom okolí na verejnom mieste 
spolu s priateľmi, susedmi, daj-
te svoje nápady na papier. Práve 
v tomto rozpočte sa spája sebare-
alizácia a angažovanosť občanov 
so spoluprácou s mestským úra-
dom a s finančnými možnosťa-
mi mesta. dôležité je uvedomiť 
si, že Pr nie sú peniaze naviac, 
ktoré by malo mesto k dispozícii. 
Je to vyčlenenie financií z exis-
tujúcich položiek rozpočtu na to, 
aby sa plnili iným spôsobom a to 
v spolupráci s občanmi mesta.
Hlavná ekonómka Tatiana Ma-
cháčová dopĺňa: „Povedané iný-
mi slovami, v rozpočte na rok 
2019 sú vybrané konkrétne ob-
lasti z programového rozpočtu 
mesta, na ktoré je vyčlenený ba-
lík financií pre nápady občanov, 
ako zlepšiť a inovovať život v na-

šom meste. Každý rok to budú iné 
oblasti, môže to byť verejná ze-
leň, školstvo, kultúra, doprava, 
infraštruktúra, architektúra. Re-
ferenti na jednotlivých úsekoch 
mestského úradu sa budú ná-
vrhom venovať, dopĺňať a ak to 
bude potrebné, tak v spolupráci 
s autormi nápadu aj vylepšovať“.

Oblasti podpory 
projektov

Každý projekt je zaradený do ur-
čitej tematickej oblasti. V partici-
patívnom rozpočte pre rok 2019 
sú vyčlenené nasledovné oblasti: 
Zeleň v meste a verejné priestory, 
Kultúra, umenie a história, Šport 
a vzdelávanie pre všetkých.
Mesto Modra sa v Pr rozdeľu-
je na dva obvody, do ktorých sú 
návrhy projektov zaradené: 1. 
obvod - Modra a 2. obvod - his-
torická časť Kráľová, Harmónia 
a Piesok. financie, ktoré mesto 
každoročne vyčlení budú rozde-
lené v pomere 75% z celkovej 
sumy pre Modru a 25% pre Krá-
ľovú, Harmóniu a Piesok.

Rozdiel medzi 
dotáciou a PR

Participatívny rozpočet nie je 
rovnaká forma ako dotácie, kto-
ré mesto každoročne poskytuje. 
O dotácie sa môžu uchádzať iba 

právnické osoby alebo fyzické 
osoby - podnikatelia. ak teda ne-
máte založené občianske združe-
nie alebo nepodnikáte, o dotácie 
sa nemôžete uchádzať a vytvoriť 
pomocou dotácií nejakú peknú 
akciu alebo podujatie v našom 
meste. a práve participatívny 
rozpočet vytvára priestor pre ná-
pady fyzických osôb - obyvate-
ľov mesta.

Verejné hlasovanie 
rozhodne

Vybrané návrhy budú posunuté 
na verejné hlasovanie, ktoré bu-
de prebiehať na webovej stránke 
https://pr.modra.sk/. Každý ob-
čan bude môcť slobodne zahla-
sovať za projekt, ktorý sa mu bu-
de páčiť. Po hlasovaní sa vyberú 
víťazné projekty a potom už bu-
de nasledovať ich realizácia a po 
realizácii hodnotenie a kontrola 
úspešnosti. 

Poznačte si termíny
do 30. 9. 2019 zasielanie žiados-
tí/projektov o zapojenie sa do Pr 
na adresu: Mestský úrad Modra, 
dukelská 38, 900 01 Modra ale-
bo priamo do Kancelárie prvé-
ho kontaktu, Štúrova 59, 900 01 
Modra. do 31. 10. 2019 vyhod-
notenie žiadostí/projektov komi-
siou pre Pr. Od 1. 11. 2019 ve-
rejné hlasovanie za jednotlivé 
projekty.

(red, tm)
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História a pôvodná architektúra v Modre dostala riadne 
zaucho, alebo ako si chránime mestské pamiatky
ako občan nášho mesta som 
zostal posledný júlový týždeň 
zhrozený nad zmenou vzhľadu 
priečelia richtárovho domu na 
Námestí Ľ. Štúra v Modre. Stav-
ba z konca 16.stor. (1592) má 
zrazu namiesto starej, drevenej 
vinohradníckej brány „otrasne 
modernú“ - nevkusnú - výklad-
nú skriňu - vitrínu - výklad. Ne-
viem, kto je súčasný vlastník tej-
to historicky vzácnej stavby, ale 
pýtam sa predstaviteľov mesta, 

respektíve architekta na to urče-
ného a zodpovedného, či stratil 
súdnosť, keď dovolil takýto zá-
sah? áno, okolo tohto domu sú 
aj stavby, ktoré nesú pečať socia-
lizmu a teda aj jeho architektúry 
a sú podľa mňa architektonicky 
takmer bezcenné. No dovoliť ta-
kúto dehonestáciu kultúrnej pa-
miatky v 21. storočí, to je opo-
vážlivosť! Kde to spejeme? To 
si už v našom meste môže robiť 
každý vlastník domu čo chce ? 

alebo som ja zaspal dobu? ako 
by vyzerali historické centrá sta-
rých miest na Slovensku napr. 
bardejov, Prešov, banská Štiav-
nica, Kremnica atď., keby tam 
niekto menil staré brány za ta-
kéto, nehnevajte sa, nehistorické 
ohyzdy! Použiť na neskororene-
sančnú bránu sklo!
Som bývalý učiteľ s aprobáciou 
Sl. j. - Vv - dej., absolvoval som 
skúšky z dejín umenia a archi-
tektúry, celý život ma zaujíma 

reštaurovanie historických pa-
miatok, ich záchrana pre bu-
dúcnosť. Myslím si, že takýmto 
smerom nevedie cesta ako za-
chovať historické budovy našim 
potomkom. Pokiaľ viem, každé 
mesto si vzácne budovy - domy 
chráni, nedovoľuje takéto zása-
hy do ich vzhľadu. ak to bude 
takto u nás pokračovať, možno 
čoskoro bude mať „sklený vý-
klad“ aj modranská brána či kos-
toly. Mgr. Jozef TRTOL

Reakcia mesta

Prístrešok pre rakvy, neúcta k predkom
Projektový návrh domu smútku 
na Kráľovej vypracovali Ing. 
arch. Pavol Gašparovič a Ing. 
arch. Marián Pokrivčák v roku 
1996. Stavbu o dva roky ne-

skôr podľa tohto návrhu reali-
zovala spoločnosť M.T.T. spol. 
s r.o., bratislava počas funkčné-
ho obdobia vtedajšieho primá-
tora Vladimíra Medlena. urba-

nistická architektúra sa neustále 
vyvíja, kladie dôraz na citlivé 
zasadenie objektov do okolia 
a využívanie progresívnych 
stavebných materiálov. rekon-
štrukciu by potrebovali mnohé 
objekty v našom meste, vráta-
ne už spomínaného domu smút-
ku. V tomto roku už realizuje-
me niekoľko naplánovaných 
zásadných investičných akcií: 
I. etapa revitalizácie Moyzeso-
vej ulice, II. etapa rekonštruk-
cie pravostranného chodníka na 
Štefánikovej ulici, I. etapa revi-
talizácie kúpaliska na Zochovej 
chate, revitalizácia verejného 
priestoru pred biolkou, dokon-

čili sme tri nové učebne na ZŠ 
Vajanského vrátane vybavenia 
a sociálnych zariadení. Pripra-
vujeme rekonštrukciu miestnej 
komunikácie na Komenského 
ulici, chceme vybudovať no-
vý urnový háj na cintoríne na 
dolnej ulici, rekonštruovať fa-
sádu na ZŠ Ľ. Štúra, plánujeme 
rozširovať kamerový systém 
v meste, rekonštruovať fasádu 
na ZuŠ v Modre. ak nám to 
rozpočet v ďalších rokoch do-
volí, zaradíme do plánu investí-
cií aj rekonštrukciu domu smút-
ku na Kráľovej.

Iveta KRČMÁROVÁ, 
Referát investícií MsÚ Modra

Prístrešok pre rakvy, neúcta k predkom
Hanba-nehanba, ale som ob-
čanom tohto malokarpatského 
mestečka pod nosom hlavného 
mesta bratislavy, pardon, je-
ho historickej časti Kráľovej. 
už veľa rokov ma trápi jeden 
problém - otázka kultúrnosti 
odchodu nášho občana z toh-
to sveta, aby som bol presnej-
ší z priestorov na to určených. 
Niekto to môže nazvať miestom 
domu smútku v Modre-Kráľo-
vej, no ak ste tam niekedy bo-
li pri pohrebnej počestnosti, nie 
je to budova hodná tohto názvu. 
Neviem, kto bol architektom 
a schvaľovateľom tejto stavby, 
ale tento „prístrešok“ nezod-

povedá názvu dom smútku. Je 
to jednoducho hanba, že z ta-
kýchto priestorov odprevádza-
me svojich príbuzných a spolu-
občanov. Žil som dosť dlho (30 
rokov) mimo svojej rodnej ob-
ce, ale s podobnou stavbou som 
sa naozaj nikde nestretol. Po-
zostalí tu sedia v minipriestore 
na štyroch či šiestich stoličkách 
a pozerajú na plechovo- sklene-
nú rakvu - „vitrínu“, kde leží ich 
príbuzný! Žiadny priestor s väč-
ším počtom stoličiek - sedadiel, 
žiadne pietne prostredie, kde by 
sa mohli príbuzní a priatelia so 
zosnulým slušne rozlúčiť. Prí-
du, privezú sa, pozrú, pomodlia 

sa, ak sú veriaci, utekajú hodný 
kus späť do kaplnky či kosto-
la, vrátia sa a po piesni z dané-
ho prístrešku odvezú zosnulého 
do blízkeho cintorína, lebo uro-
biť tu kultúrny obrad nie je kde. 
Pritom priestor v okolí existuje 
aj na dva domy smútku a nie na 
jeden. Kto túto „príšernú“ stav-
bu realizoval? bol som naozaj 
a nielen naoko v zaostalejších 
okresoch - krajoch ako bol bra-
tislava-vidiek (Krtíš, Poltár, lu-
čenec), ale s takouto podradnou 
stavbou domu smútku ,akú má 
Modra-Kráľová, som sa naozaj 
nestretol. bolo mi trápne od-
prevádzať svojich najbližších 

ale i známych z takejto budo-
vy - ustanovizne s názvom dom 
smútku. rozmýšľam, že aj keď 
sa ja raz pominiem, veď mám 
už svoje roky, síce neuvidím ten 
smutno-smiešny kocúrkovsko-
-kraľovanský obrad. Myslím si, 
že je vždy šanca urobiť nejakú 
nápravu, čo vy na to, páni po-
slanci? Veď kedysi mal kraľo-
vanský hrobár k dispozícii dre-
venú búdu-stodolu - márnicu 
a tá bola naozaj tuším krajšia, 
istotne priestornejšia ako náš 
„mrazničkový prístrešok“. Za 
pochopenie ďakujem.

Mgr. Jozef TRTOL

V Grinave vodiči „zipsujú“
S účinnosťou od 13. 8. 2019 doš-
lo k úprave organizácie dopravy 
na Myslenickej ulici v Grinave. 
Na úseku pred svetelnou kri-
žovatkou s limbašskou cestou 
v smere od bratislavy do centra 
Pezinka bude umiestnené dočas-
né dopravné značenie. cieľom 
opatrenia zo strany vlastníka 

cesty bSK je nastaviť strieda-
vé radenie do pruhu, tzv. zipso-
vanie, ktoré by malo zabezpe-
čiť rýchlejší a plynulejší prejazd 
križovatkou a obmedziť tak tvo-
riace sa kolóny. 
dočasná zmena organizácie do-
pravy na Myslenickej je naplá-
novaná do marca 2020. (red)
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Na sídliskách máme opäť viac 
nádob na separovaný odpad
Mesto Modra v priebehu celého roka vykonáva kroky smeru-
júce k čo najlepším podmienkam na triedenie odpadov. V prie-
behu mesiaca júl boli stojiská na komunálny odpad nachádza-
júce sa na sídliskách doplnené o ďalších 20 kusov smetných 
nádob na plasty, plechy a tetrapaky.

„K navýšeniu došlo aj v Har-
mónii a pri umiestňovaní kon-
tajnerov sme vychádzali z ak-
tuálnych potrieb jednotlivých 
stojísk, naplnenosti kontajne-
rov a tiež z úrovne čistoty trie-
denia jednotlivých zložiek ko-
munálnych odpadov“, uviedla 
Kristína Čechová z Mestského 
úradu v Modre. Tá je podľa jej 
slov naďalej slabým miestom 
a aj napriek priebežne vyko-
návaným opatreniam zo strany 
mesta počas roka sa situácia ne-
zlepšuje.
u spomínaných separačných 
(žltých) smetných nádob na 
plasty, kovy a tetrapaky je mie-

ra znečistenia vyzbieraného 
odpadu asi 27%. Kristína Če-
chová pokračuje: „Keď si to 
prevedieme na objem tak je to 
viac ako ¼ smetnej nádoby. 
Z tohto množstva tvorí cca 11% 
veľkorozmerný polystyrén, kto-
rý patrí na Zberný dvor a nie 
do smetných nádob. Neustále 
sa snažíme občanov edukovať, 
ktorý odpad a kam patrí. Je 
potrebné si uvedomiť, že v ko-
nečnom dôsledku, pokiaľ sa si-
tuácia nezlepší, pocítia to pe-
ňaženky všetkých, ale zároveň 
hovoríme aj o priestorových 
možnostiach sídlisk. Popritom 
sa tento problém dotýka aj kon-

tajnerov na papier, kde je úro-
veň znečistenia asi10%-15%, 
vždy v závislosti na lokalite. Či-
že pokiaľ by sme odpad triedili 
správne, nepotrebovali by sme 
také množstvo smetných nádob, 
ktorých umiestnenie je v sídlis-
kách veľmi problematické“. 
V júli bola v Modre dokonče-
ná pravidelná pasportizácia sto-
jísk na komunálny odpad, po-
čas ktorej sa súčasne preveruje 
technický stav smetných nádob. 
Poškodené smetné nádoby na 
separovaný odpad budú vyme-
nené v priebehu augusta a sep-
tembra. „Veľkým problémom 
je aj to ako sa občania k smet-
ným nádobám mnohokrát sprá-
vajú. Pomerne často riešime 
poškodenia vrchných pohybli-
vých častí kontajnerov, ktoré sú 
v dôsledku zlého zaobchádzania 
a vandalizmu poškodzované do 

takej miery, že sme nútení smet-
nú nádobu úplne vymeniť a to 
na niektorých stojiskách aj viac-
krát do roka“, dodáva K. Če-
chová. Ďalším čoraz častejším 
problémom býva situácia, kedy 
bolo pôvodné stojisko presu-
nuté len o pár metrov, obyvateľ 
akoby danú zmenu nerešpekto-
val a ukladá smeti do priestoru 
pôvodného stojiska, čiže jed-
noducho na zem. Po ňom príde 
ďalší sused a pridá svoj odpad 
na kopu. ani toto konanie nie 
je správne, pretože takto vytvo-
renú skládku už cielene nikto 
nebude upratovať a v okolí by-
tových domov vznikajú nové 
znečistené miesta. Zmena kon-
tajnerového stojiska má vždy 
svoj dôvod a význam. 
Napriek uvedeným nedostat-
kom je na mieste opätovne po-
ďakovať všetkým zodpoved-
ným občanom za príkladný 
prístup k problematike triedenia 
odpadov. V našom meste Mod-
ra práve takýchto obyvateľov 
pribúda. (red, kč)
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Modranskí turisti v Medvedej rokline
Členovia Modranského turistického spolku, ich rodinní prís-
lušníci a priatelia navštívili spolkovú republiku Štajersko v Ra-
kúsku. Zlákala ich turistika v Medvedej rokline. Prvý májový 
termín, kedy sme mali naplánový jednodňový výlet do Medve-
dej rokliny nám nevyšiel. Bolo to obdobie dažďov a búrok, čo 
by veľmi sťažovalo pohyb v rokline. Začiatok augusta, keď sa 
uskutočnil náš výlet, bol slnečný a teplý.

Náš kamarát -turista, ktorý celý 
výlet zorganizoval, starostlivo pri-
pravil všetky pokyny, naplánoval 
jednotlivé trasy, pre každého vy-
hotovil dokumentačný materiál.
Z Modry sme vyrazili v skorých 
ranných hodinách. Po ceste, kto-
rá trvala približne 3,5 hodiny, sme 
obdivovali starostlivo obrobené 
vinohrady, zelené lúky, pasúci sa 
dobytok, upravené dediny a far-
my.Naša túra začínala v dedinke 
Mixnitz. Pre náročnejších bola na-
plánovaná trasa označená číslom 
746: Mixnitz - Medvedia roklina 

- chata - kopec Hochlantsch - Te-
ichalm. Kratšia trasa, označená 
číslom 745, trvala cca o 2 hodiny 
menej, kopec Hochlantsch bol vy-
nechaný, cieľ bol rovnaký.
do rokliny viedol dlhý, mierne 
stúpajúci kopec, kde sme sa už 
trochu zapotili.
V samotnej rokline, alebo ties-
ňave, čo lepšie vystihuje úzky 
priestor medzi skalami, bolo 164 
drevených rebríkov. Každý rebrík 
bol označený malou kovovou ta-
buľkou s poradovým číslom reb-
ríka. drevené zábradlie dávalo 

istotu pri stúpaní, bolo pevné a ni-
kde nechýbalo. Naša sústredenosť 
a pozornosť bola nevyhnutná.
Pod nami sa perlila krištáľovo 
čistá voda, pozorovali sme rôz-
ne vymleté „jaskyne” a vodopá-
dy. unavení, ale šťastní, že sme 
to zdolali všetci bez nehody, sme 
oddychovali na chate. Tí zdatnejší 

pokračovali po krátkom oddychu 
na kopec Hochlantsch, odkiaľ boli 
krásne výhľady na okolitú krajinu.
domov sme sa vrátili vo večer-
ných hodinách, plní zážitkov 
a dojmov.
Zostáva nám len obdivovať si-
lu prírody, ktorá po stáročia for-
movala nielen Medvediu roklinu 
v rakúsku, ale aj iné krásne mies-
ta na zemi. Veronika 

GAVORNÍKOVÁ, MTS

Špacírky s Martinou 
Určite ste ju mnohí už stretli a viacerí aj „zažili“. Modranka 
Martina Kľúčiková už vyše roka a pol sprevádza turistov 
po pamätihodnostiach Modry i širšieho okolia. Známe sú jej 
špacírky mestom s lampášom v ruke alebo tajomné stretnu-
tia na cintoríne pri zatmení mesiaca. 

Martina Kľúčiková, 
sprievodkyňa a turistka, 
lokálpatriotka. už ako 
16-ročná prvýkrát vy-
kročila do sveta. V de-
väťdesiatych rokoch 
sama okúsila boom 
opatrovateliek „au-pair“ 
a dostala tak možnosť 
spoznať svet a naučiť sa 
cudziu reč. V mnohých 
krajinách sveta praco-
vala, ale aj spoznáva-
la okolie, život a tradí-
cie počas plavieb na výletných 
lodiach. už po dvoch rokoch 
v zahraničí sa utvrdila v tom, že 
cestovný ruch je pre ňu to pravé 
a ako sama hovorí „vždy svoje 
prehliadky obmieňam, aby to ba-
vilo aj mňa samú“. 
Čiže je viac než isté, že s Mar-
tinou sa určite nudiť nebudete. 
Jej sprevádzanie si našlo svo-
jich nadšencov a tí radi posúva-

jú chýr o pútavých prehliadkach 
Modranky ďalej. Tak sa stane, 
že Modru navštevujú zahraniční 
turisti a Martina sa snaží splniť 
všetky ich zážitkové požiadavky. 
ako napríklad keď američanka 
osobne zažila pravú modranskú 
oberačku so všetkým, čo k tomu 
patrí! alebo keď po vyčerpáva-
júcej prechádzke a výklade za-
vítate do vínnej pivnice vychý-

rených malokarpatských vinárov. 
Odmena je istá. Martina zužitko-
váva svoje desaťročné cestova-
teľské a pracovné poznatky prá-
ve na mieste, ktoré má najradšej 
a to v milovanej Modre. „Vždy 
som mala rada cestovanie a to 
spoznávanie nového. Keď som sa 
plavila na výletných lodiach, tak 

som využila každú 
možnú príležitosť ísť 
na výlety a dozvedať 
sa o tamojšej kultú-
re a zvyklostiach“, 
spomína modranská 
sprievodkyňa. Po 
návrate na Sloven-
sko pracovala pre 
cestovné kancelárie 
a vďaka cestova-
teľským príležitos-
tiam sa dozvedela 
zaujímavosti o ďal-

ších krajinách. a ako to, že „za-
kotvila“ práve v Modre? „Toto 
som neplánovala. Ono, keď som 
na svojich cestách a plavbách 
po výletných lodiach videla, ako 
dokážu Američania turizmus do-
slova predať, rozhodla som sa, 
že to skúsim aj ja. Počas febru-
ára minulého roku, vonku mínus 
13 stupňov, som urobila svoju 
prvú lampášovú prehliadku. Pri-

šlo viac než 30 ľudí. Pochodova-
li sme Dolným predmestím a ja 
som videla ten záujem a očaká-
vania zo strany návštevníkov. 
A keďže naša Modra má naozaj 
z histórie aj súčasnosti čo ponúk-
nuť, rozbehla som tu sprievod-
covské aktivity“. Martina spre-
vádza po modranskom cintoríne, 
po pamätných tabuliach, Hun-
cokárskom cintoríne na Piesku, 
miestach spätých so Štúrovcami 
a posunula sa aj do neďalekého 
Sv. Jura, Častej, dolian a Červe-
nokamenského panstva. V lete sú 
jej primárnou trasou uličky hlav-
ného mesta bratislavy. V Modre 
je Martininou najobľúbenejšou  
prehliadka modranským, národ-
ným cintorínom. Práve ten je ne-
vyčerpateľnou studnicou infor-
mácií o mnohých osobnostiach 
kultúrneho i spoločenského ži-
vota. „U nás na cintoríne máme 
pochovaných množstvo význam-
ných osobností a ja som rada, 
keď sa cez môj interaktívny vý-
klad deti a žiaci zo škôl radi učia 
naše dejiny. Učíme sa všetci spo-
ločne. Deti, učitelia a aj ja osob-
ne. Upevňuje sa tým lokálpat-
riotizmus a hrdosť na to, odkiaľ 
pochádzame“, dopĺňa Martina.
 Jana KUCHTOVÁ
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Máme 100-ročnú jubilantku!
Pani Mária z Kráľovej oslávila krásne narodeniny v kruhu najbližších
Krásne narodeniny v kruhu svojich detí a ich rodín oslávi-
la Mária Sodomová z Kráľovej. Svojej pani učiteľke prišiel 
osobne popriať veľa zdravia, šťastia a spokojnosti aj jej nie-
kdajší žiak, primátor Modry Juraj Petrakovič. Obdivuhodné 
životné jubileum si spoločne s oslávenkyňou pripomenula aj 
kraľovanská evanjelická farárkou Sidónia Horňanová, ktorá 
ju prišla v deň jej narodenín pozdraviť. 

Po prijatí kvetinových darov pri-
pojila oslávenkyňa svoj podpis 
do Pamätnej knihy mesta. usmie-
vanú a šťastnú pani Máriu pote-
šil aj darček od milovanej rodiny 
v podobe kytičky veršov a pies-
ní v podaní členov Občianskeho 
združenia Kráľovan. S nimi si 
s radosťou zaspievala nielen oslá-
venkyňa, ale aj 8 ročná pravnuč-
ka alicka, oblečená pri tejto výni-
močne príležitosti v slávnostnom 
kráľovanskom kroji. a všetci spo-

ločne pridali oslávenkyni hlasné 
Žijivó. Na otázku Jožka Šimečka 
z Kráľovanu, či má 100 ročná ba-
bička ako správna Kráľovanka ra-
da vínko, odpovedala: „Veru áno, 
vždy pri obede si dám. No len šty-
ri hlty”. Takže aj toto je možno je-
den z receptov na dlhý a šťastný 
život. Taký ho má podľa rozprá-
vania aj pani Mária, i keď nebol 
jednoduchý.
Mária Sodomová sa narodila 8. 
augusta 1919 a pochádza zo sied-

mich detí. dvaja súrodenci jej 
zomreli v útlom veku. absolvo-
vala ľudovú školu vo svojom ro-
disku - na Kráľovej, ďalej študo-
vala na inštituálnej dievčenskej 
škole a neskôr na učiteľskom 
ústave. V roku 1947 pôsobila 
ako učiteľka v Čalove a po ná-
vrate domov sa v 1952 vydala za 
Jána Sodomu. S manželom sa im 
narodili tri deti, Janko, anička 
a Vladko. Pani Mária veľmi sko-
ro ovdovela a tak zostala všetka 
starostlivosť o deti na jej ple-
ciach. bola obetavá, o svoje deti 
sa starala tak, aby im zabezpeči-
la potrebné vzdelanie. Mnohí si 
ju pamätajú ako pani učiteľku, 
ktorá založila materskú školu 
v Modre v budove pedagogickej 
školy. V tomto počine pokračo-
vala i na Kráľovej, kde rovnako 
stála pri zrode škôlky v budove 

pohostinstva. Neskôr bola po 
výstavbe miestneho kultúrneho 
domu MŠ presťahovaná do no-
vých priestorov. Poslanie učiteľ-
ky vykonávala až do roku 1982. 
Vychovala niekoľko generácií 
kraľovanských detí a starala sa 
o ne aj ako vedúca školského 
stravovania. dlhé roky pôsobi-
la ako poslankyňa v Komisii pre 
vzdelávanie pri mestskom úra-
de. V mladosti rada vystupovala 
v dedinskom divadle. ani v dô-
chodcovskom veku však nezo-
stala svojmu povolaniu nič dlžná 
a s láskou pomáhala svojim de-
ťom pri výchove vnúčat Peťka, 
evičky, Milanka, Miloška a Jan-
ka. dnes, kedy oslavuje krásne 
životné jubileum jej radosť ro-
bia i pravnúčatá alicka, Samko, 
Miško, Ľuboško a Patrik. S deť-
mi sa podnes ochotne hrá detské 
hry a učí ich obľúbené ľudové 
piesne. 
aj cestou týchto úprimných 
riadkov jej pri príležitosti stého 
výročia jej narodenia s láskou 
v srdci blahoželajú deti, vnuci 
a pravnuci. do ďalších dní živo-
ta jej želajú ešte pevné zdravie 
a radosť z malých ratolestí. 
a dnes jej ako najstaršej obyva-
teľke nášho malebného mesteč-
ka aj my v mene redakcie MZ 
i v mene všetkých Modranov 
zo srdca blahoželáme a prajeme 
ešte veľa sily, zdravia a ďalších 
šťastných dní. blahoželáme, mi-
lá pani Mária!
 Jana KUCHTOVÁ

Milanovi Ružekovi zo srdca od turistov
Milý oslávenec Milan, celý 
Modranský turistický spolok sa 
srdečne pripája ku gratuláciám 
k Tvojmu jubileu. Máme Ťa ra-
di a tešíme sa spolu s Tebou, že 
môžeš v zdraví a stálom špor-
tovom nasadení prestúpiť hra-
nicu, ktorá je výnimočná a len 
málokomu sa ju podarí prekro-
čiť. Ty patríš k tým, ktorí to do-
kázali. Si neodmysliteľnou sú-
časťou turistických pochodov, 
športových, kultúrnych a vzde-
lávacích podujatí. Za Tvoje ce-
loživotné zásluhy a na návrh 
Modranského turistického spol-
ku Ti Klub slovenských turistov 

udeľuje najvyššie ocenenie za 
celoživotnú značkársku, karto-
grafickú, organizačnú a popula-
rizačnú činnosť pre rozvoj orga-
nizovanej turistiky. 
Plaketu s najvyšším vyzname-
naním Ti odovzdajú na najbliž-
šej schôdzi regiónu KST.

Milankovi deväťdesiat!
Kdeže sa vzal taký vek, veď ty 
zvládneš každý trek.
Denne v rýchlom pohybe, ktože 
ťa len dobehne.
Tvojich značiek plný les, veru, 
nestratí sa nik už dnes.
Stále v dobrej nálade, vďačíš is-

to prírode. 
A že je tu deväťdesiat? Do bu-
dúcna ešte - vivat, vivat!

Všetko najlepšie srdečne praje 
Modranský turistický spolok a

Katarína BENCOVÁ
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Ľudia z Modry, 15. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý pondelok nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spoluprá-
ci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Textilná výtvarníčka 
Darina Lichnerová (70)

Pochádza z dolných Orešan, s čipkou za-
čala ako samouk popri výtvarnom krúžku, 
ktorý navštevovala v Trnave. Po strednej 
škole odišla do Prahy na nadstavbové štú-
dium v odboroch paličkovaná čipka, šitá 
čipka, výšivka a tkanie. Zároveň si dokon-
čila Pedagogickú fakultu univerzity Ko-
menského v Trnave, kombináciu matema-
tika - výtvarná výchova.
Modranské deti chodia k pani darinke 
cez prázdniny paličkovať, tkať, batikovať, 
pliesť z trávy či drôtu. Organizuje kurzy 
textilného remesla pre deti aj dospelých. 
Hoci ovláda veľa textilných techník, naj-
viac jej učarovala čipka. V jej výtvarnom 

vyjadrovaní v textile prevláda geometria. 
„Možno je to vplyvom matematiky, ktorú 
som mala na fakulte. Mám v úcte tradič-
né vzory, moje práce ich čiastočne aj ob-
sahujú, ale geometrické kompozície napo-
kon pripomínajú architektúru.“ Priznáva, 
že je perfekcionistka. „Keď niečo dokon-
čím a nepáči sa mi to, odložím to do krabič-
ky a potom sa k tej práci opäť vrátim, stri-
hám, prerábam, kombinujem, vymýšľam, 
čo s tým. Som večne nespokojná so svojimi 
dielami a schopná donekonečna párať.“ 
V minulosti spolupracovala s architektami 
pri tvorbe dekorácií do rôznych verejných 
priestorov. Jej ručne robené makramé zdo-
bilo scénu k 25. výročiu SĽuk-u. Práce vy-
stavovala doma i v zahraničí, aktuálne ich 

môžete obdivovať na Salóne výtvarníkov 
v Zoya Museum v Modre, ktorý potrvá do 
24. septembra. Zuzana TICHÁ
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Smiem prosiť - tanečný sprievodca regiónom
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických destináci-
ách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatského regiónu. Ta-
nečný sprievodca Malokarpatským regiónom vznikol v spolupráci 
s dvoma národnými tanečnými telesami - Baletom SND a SĽUK-
-om. Zábery Sandry Benčičovej zachovávajú genius loci každej lo-
kácie, niekde zobrazujú hravosť, inde majestátnosť, jemnosť a v 
niektorých prípadoch silný kontrast prostredia a tanečnej pózy. 

Komunitná záhrada
V Modre je veľa pekných zá-
kutí s geniom loci. Stačí sa túlať 
mestom a okolím s otvorenými 
očami. rodiny s deťmi si obľú-
bili komunitnú záhradu na Štú-
rovej 59. Je to príjemný mestský 
priestor s drevenými lavičkami 
v tieni stromov, lúčnou trávou, 
kríkmi, trelážou, ktorá prekrýva 
časť murovaného plota s popína-
vými ružami a klematisom. Na 

bočnom kamennom múre sú vy-
obrazené rozprávky na keramic-
kých kachliciach od miestnych 
majstrov keramikárov. cez zá-
hradu sa dostanete z centra mesta 
až za historické hradby. Mestské 
hradby v Modre majú vyše 400 
rokov. Z pôvodných 2 300 metrov 
je dnes zachovaných 1 680 met-
rov, ktoré mesto postupne reno-
vuje pod dohľadom pamiatkarov. 
Komunitná záhrada je zároveň 

miestom komorných koncertov, 
vystúpení, letných čitární a ďal-
ších kultúrnych akcií, ktorým 
dodáva jedinečnú atmosféru. Po-
sledný septembrový víkend bude 
v komunitnej záhrade zaujímavý 

program počas Modranského vi-
nobrania.
Na fotografii je andrej Szabo, 
prvý sólista baletu SNd a Silvia 
Najdená, sólistka baletu SNd. 

Zuzana TICHÁ

Nominujte osobnosť kraja
Príležitosť nominovať výni-
močné osobnosti z bratislav-
ského kraja, ktoré prispeli 
k jeho spoločenskému a ekono-
mickému rozvoju a dobrej re-
prezentácii doma či v zahrani-
čí, je tu aj tento rok. Navrhnúť 
kandidáta na udelenie ocenenia 

môžete aj vy a to do 31. 8. 2019.
Najvyšším ocenením bratislav-
ského samosprávneho kraja je 
práve Výročná cena Samuela Zo-
cha. udeľuje sa fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sa vý-
znamným spôsobom zaslúžili o 
spoločenský a ekonomický roz-

voj kraja a života jeho občanov, 
obohatili ľudské poznanie, do-
siahli vynikajúce výsledky v nie-
ktorej z ľudskej činnosti, svojou 
prácou a postojmi prispeli k jeho 
reprezentácii doma i v zahraničí. 
V roku 2018 pribudla nová ka-
tegória Historická osobnosť re-
giónu. Ide o osobnosti, ktoré sa 
významným spôsobom zaslúžili 
o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie 

kvality života jeho občanov ale-
bo ho úspešne reprezentujú. ako 
prvému ju župa in memoriam 
udelila slovenskému hudobnému 
skladateľovi, pedagógovi a hu-
dobnému teoretikovi eugenovi 
Suchoňovi. 
Prihlasovací formulár a bližšie 
informácie nájdete na https://bra-
tislavskykraj.sk/ocenenia-samu-
ela-zocha/ (red)
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leto pomaly strieda jeseň a aj modran-
ské vinohrady začínajú pomaly meniť far-
by. Hrozno dozrieva, chystajú sa oberačky. 
Každý modranský vinohradník a vinár vie, 
ako náročná je práca vo vinohrade. a že je 
to ozaj práca celoročná, vedia i mnohí z nás, 
ktorí vo vinohradníckych rodinách vyrasta-
li. Od útleho veku sme chodili s dedami, 
babkami a rodičmi do riadkov, kde sme 
pomáhali strihať, zastrkovať, snímať a na-
pokon začiatkom jesene oberať. Tiež sme 
rovnako ako tí starší, poznali čo je to pravá, 
niekedy aj dvojdňová oberačka. Všetci sme 
sa zišli vo vinohrade, mamy nachystali rôz-
ne tradičné dobroty pod zub a na zahnanie 
smädu. dostali sme do ruky plechový alebo 
plastový kýbeľ, nožnice alebo nožík a išlo 
sa na to. Strapky hrozna a bobuľky padali 
do debničiek a škopkov. Večer vždy patril 
chlapom, ktorí hrozno oprešovávali niekedy 
až do skorého rána. a my deti sme sa neve-
deli nabažiť sladkého muštu...
dnes viacerým vinárom prácu výrazne 
uľahčujú stroje. To ale neznamená, že ne-
zostala prácou náročnou. Na čas, silu i pe-
niaze. Preto je každoročnou odmenou 
a vyjadrením úcty k vinohradníctvu prá-
ve veľkolepá oslava s názvom vinobranie. 

a to naše, modranské, má nielen tradíciu, 
ale patrí isto aj k najobľúbenejším. Prípravy 
oberačkových slávností, ktoré sa budú ko-
nať 27. - 29. septembra 2019, sú v plnom 
prúde. Na vinobraní zažijete veľa zábavy, 
odnesiete si všakovaké hudobné zážitky 
a čo nemôže chýbať sú naše skvelé vína. 
Tunajší vinári ich budú tento rok ponúkať 
na jednom mieste a to pod veľkoplošným 
stanom priamo v centre diania slávností, na 
námestí pri soche slovenského velikána Ľu-
dovíta Štúra. Ďalším, mimoriadne pútavým, 
miestom bude Vinohradnícky dvor na ná-
dvorí historickej mestskej radnice. Keď bu-
dete prechádzať s rodinou mestom, zastavte 
sa a zaspomínajte si na staré dobré prešo-
vačky. ukážky lisovania hrozna bývajú jed-
ny z najnavštevovanejších a lákajú najmä 
turistov a ľudí zďaleka.
Nuž a aby to všetko malo ten správny vinár-
sky punc, pripravuje Mesto Modra v spolu-
práci so Strednou odbornou školou vinársko 
- ovocinárskou v Modre a obcami Šenkvi-
ce, Vinosady, dubová, Vištuk a Píla každo-
ročnú súťažnú prehliadku s názvom Vína 
Modranského vinobrania. Súťaž je návra-
tom k tradíciám osláv vinobrania v Modre. 
Súťažiť môžu výhradne vína z Modranské-

ho vinohradníckeho rajónu Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti, kam patrí mesto 
Modra, obce Šenkvice, Vinosady, dubová, 
Vištuk a Píla. Organizačný výbor prijíma 
vína z registrovaných aj neregistrovaných 
viníc tohto rajónu, vína odrodové i ku-
pážové. Prihlásiť možno vína tradičných 
i netradičných odrôd Vitis vinifera l. Pod-
mienkou je, že výrobca má na sklade min. 
200 l prihláseného vína. Z každej prihláse-
nej vzorky je potrebné dodať 6 fliaš (0,75l; 
0,50l) s označením výrobcu, s názvom vína, 
označením kategórie, ročníka a prívlastku. 
Vzorky s vyplnenou prihláškou, ktorej sú-
časťou je prehlásenie o modranskej origina-
lite vína, je potrebné doručiť do 15. 9. 2019 
po dohode na adresu Štúrova 59 v Modre, 
prípadne v neskôr vyhlásených termínoch 
zberu priamo v mestskej pivnici pod histo-
rickou radnicou. Odborná degustácia pod 
vedením prof. Ing. fedora Malíka, drSc. sa 
uskutoční v priestoroch SOŠVO a slávnost-
né vyhodnotenie s odovzdávaním ocenení 
bude v piatok 27. 9. v historickej radnici 
o 17.30 h, v rámci slávnostného otvorenia 
vinobrania. Kontakty: Mgr. Jakub Malík - 
0902 244 103, Mgr. Miroslava Kišoňová - 
033 6908 331. Jana KUCHTOVÁ

www.modranskevinobranie.skwww.www.modranskemodranskevinobranievinobranie.sk.sk

Spoznajte Modru hore bez
Mesto Modra sa v tomto roku po krátkej odmlke opäť zapá-
ja do Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Toto podujatie sa 
koná od r. 1985 postupne v 50 európskych štátoch. Slovenská 
republika sa pripojila k usporiadateľom v r. 1993. Cieľom sep-
tembrových aktivít je podporovať záujem o európske kultúrne 
dedičstvo a zvyšovať toleranciu voči iným kultúram. Tohtoroč-
né DEKD sa budú niesť v duchu umenia a zážitku. 

Mesto Modra preto pripravuje od 
13. septembra v priestoroch Hor-
nej brány výstavu fotografií lucie 
Paulovičovej „Modra hore bez“. 
lucia vás prevedie modranským 
chotárom i odhalí možno nepo-

znané zákutia, zoberie vás na vi-
zuálny výlet po Malých Karpa-
toch a nechá nahliadnuť do svojho 
spojenia s prírodou. Pridanou hod-
notou výstavy je samotný objekt 
Hornej brány, ktorá bola súčasťou 

opevnenia mesta. Viac o nej, spo-
jení vinohradníctva s obranným 
systémom a mestskej veži vám 
radi porozprávame 20. septem-
bra od 19.00 hod. na sprievodnom 
podujatí Modranské výhľady. 
Navštívite s nami dve dominan-
ty Modry a uvidíte tak vinohrad-
nícke mesto z vtáčej perspektívy. 
Počet návštevníkov je z kapacit-
ných dôvodov obmedzený, preto 
je potrebné vopred sa na prehliad-
ku prihlásiť - osobne v Turisticko-
-informačnom centre na Štúrovej 

ul. 59. alebo elektronicky na mi-
roslava.kisonova@msumodra.
sk, jakub.malik@msumodra.sk. 
Vstupné je dobrovoľné. Výťažok 
bude použitý na údržbu mestskej 
veže, aby mohla byť pravidel-
ne sprístupňovaná návštevníkom 
a obyvateľom.
Výstava Modra hore bez potrvá 
do konca mesiaca a navštíviť ju 
budete môcť aj počas Vinobra-
nia. V prípade záujmu o prehliad-
ku budú k dispozícii zamestnan-
ci TIc, ktorí vám ju sprístupnia 
počas pracovných dní od 8.00 do 
15.30 hod. a v sobotu od 9.00 do 
12.00 hod. (kiš)
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  sprievodný program   
SLAMENÉ IHRISKO
• jedinečné prírodné ihrisko z dielne ArTUR nájdete na Starom trhu 
 (križovatka ulíc Štúrova a Moyzesova)

INFOSTAN Mesta Modra, Štúrova 59
• informačný uzol, lístky na prehliadku mestskej veže, mapa a program
 podujatia, straty a nálezy, piatok 13:00 – 21:00, sobota 08:00 – 21:00,
 nedeľa 09:00 – 18:00 

KULTÚRNY DOM Modra
• Modranské šachobranie – I. ročník súťaže 4-členných družstiev, 
 sobota 10:00 – 17:00

VÍNNE PIVNICE, viechy a muzika vo dvoroch
• VÍNO STAN, najkvalitnejší mušt, burčiak a víno z Modranského
 vinohradníckeho rajónu na jednom mieste, na námestí
• VINÁRSTVO FIALA, mušt, burčiak a modranské víno, piatok – nedeľa,
 sobota od 14:00 h koncert pop-rockovej kapely Park@Waves
• VINÁRSKY MEŠTIANSKY DOM U MALÍKA, Štúrova 62, mušt, burčiak,
 modranské víno, piatok – nedeľa, sobota od 19:30 Ján Ponka Duban –
 Recitál ft. Peter Konečný a Peter Kollárik
• VINÁRSTVO KOVÁČ, modranské víno a niečo pod zub, piatok – nedeľa 
• VINOHRADNÍCKY DOM U ŠEBOV, modranské víno a niečo pod zub
• U PRADEDA, VÍNO Z MODRY, modranské víno a niečo pod zub, piatok 
 a sobota 
• Renesančný mlyn SODOMA VÍNO – VaPD Modra, vináreň a prehliadky
 mlyna, piatok a sobota
• KLUBOVNA JAMA, pohostinstvo, piatok od 20:00 h koncert skupiny Senátor

VÝSTAVY / pamiatky
• Mestská veža, vyhliadka (časenky a lístky v INFO stane), 
 sobota 10:00 – 17:00, nedeľa: 13:00 – 17:00
• Historická radnica výstavy: Víno a keramika, Z modranského chotára,
 piatok do 20:00, sobota – nedeľa 10:00 – 18:00
• Historické traktory, Oldtimer Traktor, rodina Matuškovičovcov
• Nemecký evanjelický kostol, Ján Strieš - Susedia a iné tváre z Kráľovej,
 výstava fotografi í, piatok 13:00 – 17:00, sobota 10:00 – 17:00,  nedeľa 13:00 – 17:00  
• SNM-Múzeum Ľ. Štúra, výstava Orest Dubay 1919 – 2005, sté výročie
 narodenia, piatok do 16:00, sobota – nedeľa 10:00 – 18:00
• Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera,
 výstava Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre,
 piatok do 16:00, sobota – nedeľa 10:00 – 18:00 
• Keramika Ďureje, tradičná keramikárska dielňa, piatok – nedeľa 10:00 – 21:00  
• Smiem prosiť? Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom –
 exteriérová výstava pri Stoličnom potoku, Štúrova ulica
• Horná brána, Modra hore bez – výstava amatérskej fotografky Lucie
 Paulovičovej, sobota – nedeľa 13:00 – 17:00
• Slovenská ľudová majolika – exkurzie do zákulisia remeselných dielní,
 počas soboty 28. 9., každú celú hodinu od 10:00 do 15:00
• Moodra galéria, Na šindli sa dobrých ľudí veľa zmestí,
 piatok – nedeľa 10:00 – 20:00
• Renesančný mlyn SODOMA VÍNO – VaPD Modra, prehliadky mlyna 
 a výstava Puto – textil a grafi ka autoriek J. Zaujecová a R.  Hrabovská, 
 piatok 27. 9. o 16:00 vernisáž výstavy, piatok – sobota 11:30 – 20:30
• Modranský sirotinec, výstava mladých umelcov Sirotinec 3., sobota - nedeľa
• História športu v Modre, Mestské centrum sociálnych služieb, 
 piatok do 20:00, sobota – nedeľa 10:00 – 16:00

Zmena programu vyhradená. Keramické motívy Rudolf Barčík

      piatok 27. 9.   
VINOHRADNÍCKY DVOR

 historická radnica, Štúrova 54
17:00 slávnostné otvorenie Modranského
 vinobrania, fanfáry
17:30 odovzdanie cien súťaže Víno Modranského
 vinobrania 2019 
18:00 otvorenie výstav Víno a keramika,

Z modranského chotára, Historická radnica 
18:00 – 22:00 Verejná ochutnávka vín zo súťaže
 Víno Modranského vinobrania, mestská
 pivnica

 HLAVNÉ PÓDIUM 
 námestie, Štúrova ul. 
18:00 A DT crew – tanečná show
20:00 B U K AS OV Ý M AS Í V
22:00 The Youniverse

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium, Štúrova 59 
19:00 Karpatskí Pastieri
21:00 GLEB
22:30 DJ set 

      sobota 28. 9. 
VINOHRADNÍCKY DVOR

 historická radnica, Štúrova 54
11:30 Historická prešovačka, komentovaná
 ukážka lisovania hrozna, Spolok Vincúr
12:00 – 22:00 Verejná ochutnávka vín, mestská
 pivnica
16:30 Šenkvická muzika
17:30 Prešovačka, komentovaná ukážka lisovania
 hrozna, podávanie muštu, Spolok Vincúr
18:00 Šenkvická muzika a FS Mladosť, muzička 
 a tancovačka

 HLAVNÉ PÓDIUM 
 námestie, Štúrova ul. 
11:00 Detský folklórny súbor Magdalénka
13:00 Rusín Čendeš Orchestra
15:00 Alegorický sprievod Posledná lajtra
17:00 Slniečko 
19:00 IMT SMILE 
21:00 Tata Bojs
23:00 DJ Carlo (Fun Rádio) a ADT crew 
 (tanečná show)

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium, Štúrova 59 
12:00 Žiaci a pedagógovia ZUŠ Modra
13:00 inscenované čítanie so Zuzkou Polonskou
14:00 Cirkus Chůdadlo (ČR): Brémski cirkusanti 
16:00 Žonglérska omeleta, kaukliarske
 vystúpenie a škola žonglovania 
17:00 Dell Arte, postavy s obrími rukami
18:45 Ohne Karibiku, ohňová show 
20:00 Sounds like this
22:00 AUTUMNIST 

      nedeľa 29. 9. 
VINOHRADNÍCKY DVOR

 historická radnica, Štúrova 54
12:00 – 19:00 Verejná ochutnávka vín, mestská
 pivnica
13:00 Historická prešovačka, komentovaná
 ukážka lisovania hrozna, Spolok Vincúr  
15:00 Ľudová hudba JÁNA STUPKU 
17:00 Prešovačka, komentovaná ukážka
 lisovania hrozna, podávanie muštu, 
 Spolok Vincúr

 HLAVNÉ PÓDIUM 
 námestie, Štúrova ul. 
12:00 Ad Una Corda Ako ich nepoznáte  
14:00 DANO HERIBAN - Čosi úsmevné, koncert
 pre deti
16:00 Zuzana Mikulcová
18:00 KORBEN DALLAS

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium, Štúrova 59 
13:00 Partia šachu, prezentácia šachového 
 klubu Modra
15:00 MIMI a LÍZA s autorkou Katkou
 Kerekešovou, čítačka, diskusia 
 a program pre deti
16:30 More, predstavenie klientov DSS a ZPB
 Merema v spolupráci s divadlom Agapé

www.modranskevinobranie.sk
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 Víno Modranského vinobrania, mestská
 pivnica

 HLAVNÉ PÓDIUM 
 námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul. 
18:00 A DT 18:00 A DT crew – tanečná showcrew – tanečná show
20:00 20:00 B U K AS OV Ý M AS Í VB U K AS OV Ý M AS Í V
22:00 The Youniverse22:00 The Youniverse

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium, Štúrova 59  vedľajšie pódium, Štúrova 59  vedľajšie pódium, Štúrova 59 
19:00 Karpatskí Pastieri
21:00 GLEB
22:30 DJ set 

            sobota 28. 9. 
VINOHRADNÍCKY DVOR

 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54
11:30 Historická prešovačka, komentovaná
 ukážka lisovania hrozna, Spolok Vincúr
12:00 – 22:00 Verejná ochutnávka vín, mestská
 pivnica
16:30 Šenkvická muzika
17:30 Prešovačka, komentovaná ukážka lisovania
 hrozna, podávanie muštu, Spolok Vincúr
18:00 Šenkvická muzika a FS Mladosť, muzička 
 a tancovačka

 HLAVNÉ PÓDIUM 
 námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul. 
11:00 Detský folklórny súbor Magdalénka
13:00 Rusín Čendeš Orchestra
15:00 Alegorický sprievod Posledná lajtra
17:00 Slniečko 
19:00 IMT SMILE 
21:00 Tata Bojs
23:00 DJ Carlo (Fun Rádio) a ADT crew 
 (tanečná show)

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium, Štúrova 59  vedľajšie pódium, Štúrova 59  vedľajšie pódium, Štúrova 59 
12:00 Žiaci a pedagógovia ZUŠ Modra
13:00 inscenované čítanie so Zuzkou Polonskou
14:00 Cirkus Chůdadlo (ČR): Brémski cirkusanti 
16:00 Žonglérska omeleta, kaukliarske
 vystúpenie a škola žonglovania 
17:00 Dell Arte, postavy s obrími rukami
18:45 Ohne Karibiku, ohňová show 
20:00 Sounds like this
22:00 AUTUMNIST 

            nedeľa 29. 9. 
VINOHRADNÍCKY DVOR

 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54 historická radnica, Štúrova 54
12:00 – 19:00 Verejná ochutnávka vín, mestská
 pivnica
13:00 Historická prešovačka, komentovaná
 ukážka lisovania hrozna, Spolok Vincúr  
15:00 Ľudová hudba JÁNA STUPKU 
17:00 Prešovačka, komentovaná ukážka
 lisovania hrozna, podávanie muštu, 
 Spolok Vincúr

 HLAVNÉ PÓDIUM 
 námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul.  námestie, Štúrova ul. 
12:00 Ad Una Corda Ako ich nepoznáte  Ako ich nepoznáte  Ako ich nepoznáte
14:00 DANO HERIBAN - Čosi úsmevné, koncert
 pre deti
16:00 Zuzana Mikulcová
18:00 KORBEN DALLAS

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium, Štúrova 59  vedľajšie pódium, Štúrova 59  vedľajšie pódium, Štúrova 59 
13:00 Partia šachu, prezentácia šachového 
 klubu Modra
15:00 MIMI a LÍZA s autorkou Katkou
 Kerekešovou, čítačka, diskusia 
 a program pre deti
16:30 More, predstavenie klientov DSS a ZPB
 Merema v spolupráci s divadlom Agapé

www.modranskevinobranie.sk
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Užite si Deň vo vinohradoch
Ochutnajte jedinečné vína v spoločnosti vinárov
Po jedenásty raz sa otvoria vinice v Malokarpatskom regióne. 
S pohárom v ruke si môžete vychutnať jedinečné výhľady na 
náš kraj a oceniť výsledky práce našich vinárov. V tento deň 
sa za skvelým vinohradníckym zážitkom môžete vybrať pešo, 
autom, ale aj na bicykloch. Deň vo vinohradoch sa uskutoční 
už 7. septembra od 11.00 do 19.00 hodiny.

až 68 vinárov ponúkne svo-
je vína vo viniciach od ra-
če cez Svätý Jur, limbach, 
Pezinok, Vinosady, Modru, 
Šenkvice, Vištuk po doľany. 
Súčasťou vstupenky je map-
ka, ktorá vám uľahčí vaše 
putovanie. Vinári volili naj-
krajšie miesta vinohradníc-
kych chotárov a vína tam bu-
dú ponúkať spoločne, stačí si 
vybrať, ktorý navštívite: Hon 
Šinveg a Genofond frankov-
ky modrej v rači, Hofwe-

ingarten za hradbami mesta 
v Svätom Jure, Hasensprung 
v limbachu, Kamenicu pod 
Starou horou v Pezinku alebo 
uličku šenkvických vinárov 
vo vinici Kozáre. Modranskí 
vinári sa na návštevníkov te-
šia v lokalite pod Kalváriou. 
Šesť vinárstiev ponúkne vína 
vo viniciach, kde odroda vo 
vašom pohári práve dozrieva, 
o kúsok ďalej v Šarkaperkoch 
si pohár vína vychutnáte s pre-
krásnym výhľadom na mesto 

a jeho široké okolie, na začiat-
ku rekreačnej oblasti Harmó-
nia bude v ponuke okrem vína 
burčiak, opekačka a práve do-
zreté stolové hrozno. 

V sobotu 7. septembra bude 
hrať vo viniciach hudba, vi-
nári okrem vína, frizzante, 
hroznového muštu a burčia-
kov ponúknu aj svoje domáce 
špeciality. Súčasťou vstupen-
ky bude aj bonus na nákup ví-
na a hrozna. Info a vstupenky: 
www.mvc.sk. (red, mvc)

Vzácne kovy z Pardubíc Siedmeho augusta 2019 sme vy-
cestovali do východočeských 
Pardubíc. a necestovali sme tam 
nadarmo. Konal sa tam 22. ročník 
Pardubického festivalu vín. Pred 
takmer štvrťstoročím ho zakladal 
Oldřich bujnoch, hoteliér zaria-
denia Zlatá Štika a náš modran-
ský profesor fedor Malík. Tento-
krát v konkurze súťažilo 332 vín 
z 12 krajín dvoch kontinentov. 
V súťaži bola aj dvadsiatka na-
šich slovenských mokov. Súťaž 
to veru bola prísna a udeľovalo 
sa iba 30% medailí. Šampiónom 
vínneho festivalu sa stalo červené 
víno z chile. bol to Merlot Gran 
reserve 2017, ktoré bolo ocenené 
až 95 bodmi! V šiestich kategóri-
ách boli udeľovaní víťazi a tieto 

ocenenie získali stále svetovej-
šie moravské vína. avšak ani slo-
venské vzorky nezostali v záve-
se. K tým našim najlepším patrili 
vína z Modry. Zaskvel sa dunaj 
bobuľový výber 2018 z firmy Mi-
roslav dudo - MVd, ktorý zís-
kal zlatú medailu (87b). Mirko 
dudo okrem toho dostal za svoj 
„veltlínček“, neskorý zber 2018, 
aj striebornú medailu. Krst „vín-
nym ohňom“ úspešne prežili aj 
vína doktora Ľuba Jelemenského. 
Páčil sa jeho veltlín, za ktorý do-
stal striebornú medailu (85 b) a aj 
strieborný Müller Thurgau 2018 
(83 b). Obom modranským viná-
rom blahoželáme. len tak ďalej, 
naši modranskí vínochlapci!

Rudolf UHRINČAŤ
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Vinohrady, vinohrady, 
dobré vínko dávate

Pezinské kultúrne centru, a Klub sprievodcov 
Mesta Pezinok pozývajú na vernisáž výsta-
vy Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dávate. 
Podujatie sa uskutoční 9. 9. 2019 o 17.00 v mi-
nigalérii domu kultúry Pezinok. Vystavené bu-
dú vínne etikety zo zbierky Petra roneca, pla-
gáty, náradia, obrazy, keramika a drevorezby 
prezentujúce vinohradníctvo a vinárstvo. Vý-
stava potrvá od 9. 9. do 11. 10. 2019. (red)

117,60 €
66 €

42 €

16 €

198 €

33,60 €
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Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším otcom, ded-
kom a pradedkom Jozefom Gašparíkom, ktorý nás 
opustil 24. 7. 2019, na jeho poslednej ceste. Úprim-
ne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Kto umiera, neodchádza, ale zostáva s tými, kto-
rí ho milovali a mali radi. dňa 29. augusta si pri-
pomenieme 20. výročie smrti milovaného manžela, 
otca a starého otca Ing. Jaroslava lajdu. Pri tomto 
smutnom výročí s láskou, úctou a vďakou spomí-

najú manželka Viera, synovia Jaroslav a Stanislav s rodinami.

S láskou spomíname
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, navždy 
prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na Teba spomínať. dňa 24. augus-
ta 2019 si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a otec Jožko ernst 
z Modry. S veľkou láskou v srdci na neho neustále spomínajú manžel-
ka danka, syn Michal, ernstovci z bánoviec a ostatná rodina. 

Spomienka
V mesiaci august uplynie 20 ro-
kov, čo nás navždy opustili naši 
drahí manželia Gustáv Horváth 
a Katarína Horváthová, rod. am-
brová. Kto ste ich poznali, venujte 

im tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéra elena, vnuk dušan 
s rodinou, vnučka alena s rodinou a rodina Hupková.

Spomíname
Storočie minulé písalo dejiny tejto 
krajiny... bolo obdobím náročným 
i mrazivo temným, plné sľubov 
a ideálov. V tomto priestore tokov 
žila i naša rodina, „pomerne šťast-
ne“. bol to rýdzi fakt. Žiaľ perly a klenoty z nášho rodostromu nám 
priskoro pozberal, čierno-biely šat... Teraz v období svojho jubilea, 
spomínam na otca Samuela Kľúčika a mamku Katarínu. S úctou v po-
kore vám ďakujem za život, za lásku, za teplo domova. V domčeku na 
Kráľovej, hoci pritesno, nám bolo dobre. dnes by sa nedalo... bačujú 
tam démoni strachu a zla... Otec, mama - ako v skromnosti ste žili, tak 
ste aj tíško odišli. Tam kde miesto nepoznané, a pokoj duší nik neruší 
- v kvitnúce záhrady, raja božieho - pokoj vám. Verím, že raz sa tam 
stretneme a spolu boha uzrieme. S nostalgiou spomína syn Milan, 
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Riadková inzercia
 z Klasická masáž - Michal 

bednarovský, Vajanského 1, 
Modra. Tel.: 0915 977 517

 z Predám 10 árovú vinicu 

v Greftoch. V prípade záujmu aj 
s hroznom. Tel.: 0905 836 894

 z Predám hrozno - veltlín zele-
ný. Tel.: 0905 836 894

Uzávierka MZ
Septembrová redakčná uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 
11. septembra 2019 do 12.00 hod. (red)

Spomíname
Pri príležitosti nedožitých 100. narodenín s láskou 
spomíname na našu mamičku, babičku, tetu „Ma-
ryšku“ Ončákovú.

Spomienka
Odišiel si, kam každý musí sám. dvere spomienok si nechal otvo-
rené dokorán. aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach si stále 
s nami. dňa 29. 9. 2019 si pripomenieme 2. výročie úmrtia rudolfa 
Kišoňa - syna, manžela, otca, dedka, svokra. Ďakujeme všetkým, 
ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.

Spomienka na kolegov
Na Okresnom riaditeľstve Poli-
cajného zboru v Pezinku sme si 
dňa 30. 7. 2019 pripomenuli 13. 
výročie úmrtia našich drahých 
kolegov a priateľov z Okres-
ného dopravného inšpektorátu 
kpt. romana Horvátika († 39) 

z Modry, ppor. Pavla Jablonov-
ského († 27) z Pezinka, kto-
rí nečakane zomreli pri výkone 
služby. V našich srdciach ostanú 
navždy. Česť ich pamiatke!
 OR PZ v Pezinku

Stratil sa: pomôžte informáciou!
Obrátili sa na nás zúfalí majitelia 
s prosbou o pomoc. Pred niekoľ-
kými dňami sa im stratil bytový, 
kastrovaný kocúrik menom dy-
gerček. Je biely s výrazne šedým 
sfarbením (nie čierne) a mohutný. 
Je veľmi plachý, nezvyknutý na 
ľudí a autá. Môže sa niekde skrý-
vať. Stratil sa v lokalite sídliska 
leopoldov (Komenského ulica) 
a bol niekoľkokrát videný v pri-
ľahlých záhradách. Majitelia ho 
denne hľadajú. Plagáty s fotogra-
fiou, popisom a kontaktom sú roz-
miestnené na mnohých miestach 
v Modre. ak by ste kocúrika vi-

deli alebo máte o ňom akékoľvek 
informácie, kontaktujte majite-
ľov na tel. číslach: 0907 157 216 
a 0903 263 604. Ďakujeme. (red)

Kúpim 
modranskú 

keramiku 
od Ignáca 

Bizmayera.

Kontakt: 
petermraz7@gmail.com
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Ďakujeme 
darcom 

krvi
Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža v Modre ďaku-
je trinástim bezpríspevkovým 
darcom krvi, ktorí sa zúčastnili 
odberu v Kultúrnom dome Ľu-
dovíta Štúra prvého júla 2019. 
Poďakovanie patrí ochotným 
sponzorom za poskytnutie ob-
čerstvenia ako aj Miroslavovi 
dudovi za víno. (red)
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Augustová krížovka
dominantou nášho mesta a dô-
ležitou renesančnou pamiatkou 
je veža, ktorej predlohou bola tr-
navská mestská veža. Postavi-
li ju v prvej tretine 17. storočia. 
Má štvorcový pôdorys, šesť pod-

laží a 55 metrov. Každé podlažie 
bolo účelne využité. Na druhom 
boli uskladňované dôležité listi-
ny, tretie malo (1. tajnička) mes-
ta, vyššie je balkónová ochodza 
vo výške 25 metrov a vedie na ňu 

150 schodov. Nad ňou je umiest-
nený hodinový stroj s plechovými 
ciferníkmi. Na šiestom podlaží je 
(2. tajnička) so štyrmi zvonmi: sv. 
cyrila a Metoda, sv. floriána, sv. 
rodiny a zvonom sv. barbory. eš-
te vyššie sú umiestnené dva cim-
balové zvony. Strecha veže pozo-
stáva z dvoch cibúľ a na vrchole 

je dvojitý (3. tajnička) s hviezdou. 
Súčasťou rímskokatolíckeho kos-
tola sv. Štefana Kráľa sa veža stala 
až po roku 1876, kedy ju obosta-
vali múrmi na mieste pôvodného 
gotického kostola sv. barbory. do 
veže sa vstupuje oválnym scho-
diskom z ulice.

František CVENGROŠ
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Modra Art: Kalvária
Oslovili sme rôznych umelcov, aby zvečnili dominanty Modry a okolia. Sledujte 
pribúdajúce ilustrácie, lajkujte tie naj a možno práve vy získate od mesta Modry 
jedno z originálnych tričiek ako darček. Dnes dielo Jany Lepejovej - Kalvária.

Kalvária predstavuje kresťanský symbol. 
Jednotlivé zastavenia krížovej cesty pripomí-
najú Kristovo utrpenie počas jeho posledných 
hodín pred umučením. Tradícia stavania Kal-
várií prišla z Jeruzalema, kde na Veľký pia-
tok prichádzali ľudia pred kríž a skláňali sa 
pred ním. uctievanie kríža prišlo aj do eu-
rópy, mestá a obce stavali Kalvárie v prírod-
nom prostredí, aby umocnili duchovný roz-
mer mystického miesta. 
aj Modrania mali a majú svoju Kalváriu. 
Kde inde by stála, keď nie vo vinohradoch. 
Jej existenciu možno doložiť už v roku 1781, 
kedy sa spomína v jednej z vizitácií. Pôvod-
ná Kalvária, ktorá bola drevená, však stála vo 

vinohradoch pravdepodobne už oveľa 
skôr. Čas je neúprosný a drevo sa rok-
mi opotrebovávalo, preto v roku 1814 
vyrástla na mieste impozantná mu-
rovaná stavba s troma krížmi na mu-
rovanom pódiu. Kultúrna dimenzia 
miesta bola umocnená keramickou 
krížovou cestou, ktorá vznikla z tra-
dičných modranských materiálov, ka-
meňa a hliny. Genius loci modranskej 
Kalvárie prebýva vo vinohradoch nie-
len vo veľkonočnom období. Je súčasťou kul-
túry krajiny, ktorá nám na jednej strane pri-
pomína zázrak zmŕtvychvstania a na strane 
druhej generácie ľudí, ktorí tu žili pred nami, 

modlili sa, obrábali vinohrady a písali miest-
nu históriu. 

Zuzana TICHÁ, MsÚ a Agáta PETRA-
KOVIČOVÁ ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ
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Rajská záhrada 
To je prierez umeleckou tvorbou talentovaných ľudí z Domova 
sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Mere-
ma v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen te-
rapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov 
a túžob. Výstava Rajská záhrada, nad ktorou prevzala záštitu 
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality je výni-
močná najmä jedinečným úmyslom autorov vydať zo seba emó-
ciu a pretaviť ju do výtvarného diela. 

Obdivuhodným spôsobom si 
autori dokážu zachovať vlastné 
videnie sveta, svoj autentický 
rukopis a ostať pri tom sami se-
bou. dôležitý je pre nich nielen 
samotný proces maľby, ale i vý-
sledok. To, ako ich diela vníma 
verejnosť ovplyvňuje ich moti-
váciu pre ďalšiu tvorbu. Pod od-
borným a citlivým vedením da-
riny rohaľovej vychádzajú spod 
talentovaných rúk pánov Štefa-
na Gálika, františka Noskoviča, 
branislava Šebestu a ladislava 
Garaja prekrásne umelecké die-

la s hlbokou myšlienkou, ktorá 
donúti zamyslieť sa a poteší náš 
zrak i dušu. Výtvarné diela nám 
umožňujú lepšie spoznať hodno-
tu týchto ľudí, ich jedinečnosť 
a neopakovateľnosť. Časť expo-
zície tvoria umelecké diela pána 
Petra Hrušku, ktorý žil a tvoril 
v Mereme do 14. marca 2015. 
Jeho doménou bola maľba, ab-
strakcia a úžasná farebnosť. Mal 
originálny rukopis a charakte-
ristický štýl. Maľoval a miloval 
život, bol výnimočný, ako jeho 
obrazy. 

Výstavu si v priestoroch chráne-
ného pracoviska Musique club 
Galerie, Štúrova 61, Modra mô-
žete pozrieť do 30. septembra 

2019. Vystavované diela sú pre-
dajné a celý výťažok bude veno-
vaný na rozvoj umeleckej tvorby 
autorov výtvarných diel. (ga)

Záujem o svadobné obrady v Modre narastá
Medzi najdôležitejšie radostné udalosti v živote človeka mož-
no zaradiť svadobný obrad a narodenie dieťaťa. Skôr na-
rodení obyvatelia kládli dôraz na svadobný obrad v kostole, 
súčasní mladí ľudia hľadajú iné možnosti. Svadobné obrady 
sa často konajú po viacročnom spoločnom bývaní a narode-
ní potomka. Mladomanželia uskutočňujú civilný svadobný 
obrad v príjemnom prostredí, ktoré bude mladomanželom 
pripomínať tieto vzácne chvíle po celý život. Modra, hlav-
né mesto vína, sa v posledných rokoch stáva „mekkou“ civil-
ných svadobných obradov pod Malými Karpatmi. 

Na Matričnom úrade v Modre 
sme zistili, že v meste sa zvyšu-
je počet sobášov. V roku 2013 
bolo 73 sobášov, v roku 2014 už 
92 a v 2015 112 sobášov, 2016 - 
166, 2017-153 a v 2018 až 189 
sobášov. V tomto roku evidujú 
už 61 žiadostí o svadobný obrad. 
Z uvedených údajov tvoria civil-
né sobáše Modranov približne 
tretinu, ostatné sobáše si objed-
návajú mladomanželia z brati-
slavy a ďalších miest Slovenska. 
Zaujímavá je skutočnosť, že mla-
domanželia sú prevažne z vý-
chodného Slovenska s trvalým 
pobytom v bratislave a v okolí. 
civilné sobáše vykonávajú pri-
mátor mesta Modry, poslanci 
mestského zastupiteľstva, kto-

rí sú poverení MsZ mesta Mod-
ry. Najviac svadobných obradov 
sa koná od mája do septembra. 
V čase nepriaznivého počasia sa 
hľadá alternatíva vo vnútorných 
priestoroch zariadení.

Mladomanželia vyhľadávajú 
atraktívne prostredie v starých 
rekonštruovaných vinohrad-
níckych domoch v meste, ako 
Pavúk wine restaurant, Starý 
dom, Neco, Mlyn 108, Hotel 
Sebastian-u Hoffera, Hotel Ma-
jolika, elesko restaurant, nádvo-
rie Múzea Slovenskej Keramic-
kej Plastiky a ďalšie zariadenia. 
Veľký záujem je o sobáše v Har-
mónii a na Pieskoch. V klima-
tickom letovisku Harmónia vy-
rástol moderný hotel Pod lipou. 
Svadobné obrady sa konajú aj vo 
Vile etelka a Penzióne Harmó-
nia, kde sú okrem ubytovacích 

a stravovacích služieb vynikajú-
ce podmienky v záhradnom are-
áli s biozáhradou, vykurovaním 
solárnymi kolektormi, tenisovým 
kurtom a vinárňou. Vyhľadáva-
ným miestom pre sobášne obra-
dy je Zochova chata. ubytovacie 
zariadenia Modrý dom, chata 
Pod Hviezdami a najmä Hotel 
Zochová chata poskytujú atrak-
tívne podmienky v lesnom pros-
tredí Malých Karpát.
rozvoj cestovného ruchu v mes-
te pod Kuglom je popri vino-
hradníctve a vinárstve hlavná 
podnikateľská činnosť. Konanie 
svadobných obradov tejto oblas-
ti výrazne napomáha. Zvyšuje sa 
využívanie ubytovacích a stra-
vovacích kapacít a k nim aj do-
plnkové služby. Konanie svadob-
ných obradov v Modre vytvára 
pozitívny imidž mestu a mla-
domanželom pekné spomienky 
po celý život. Skrášľujme naše 
mesto, podporme rozvoj cestov-
ného ruchu, zamedzíme tak za-
tváraniu atraktívnych ubytova-
cích a stravovacích prevádzok, 
ako sme boli svedkami v minu-
losti. František MACHfO
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Multiinštrumentalista Maok vystúpi v Modre
Kto je Maok? Je to interpret, ktorého hudba chytí za srdce. Maok je slovenský spe-
vák a multiinštrumentalista, skladateľ scénickej a filmovej hudby. Zložil hudbu do 
Jakubiskovho filmu Bathory, aj k filmom dokumentaristov Pavla Barabáša a Tomáša 
Hulíka. Je výborný improvizátor a koncerty tým majú nezabudnuteľnú atmosféru.

Jeho tvorba je kolážou hudobných 
vrstiev a nálad, ktoré ponúkajú 
poslucháčovi možnosť nechať sa 
unášať na vlnách pocitov či pono-
riť sa bezpečne do vlastného vnút-
ra, skúmať a otvárať aj uzamknu-
té komory svojho sveta. ako sám 
Maok hovorí: „Hudba v nás do-
káže otvoriť zmenené stavy ve-
domia, odomknúť hlboké a skryté 
vnútorné krajiny, môže nás pri-
viesť do priestoru blaženosti, pri-
jatia, odpustenia a lásky… Môže 
nás pokojne rozložiť na moleku-

ly, zaplniť nimi celý vesmír a potom znova 
zložiť. Stačí sa uvoľniť, vypnúť kontrolu 
a s dôverou sa jej odovzdať. Hudba je moc-
ná čarodejka. Verím, že môže zmeniť svet 
a verím, že v tej viere nie som sám.“ S tým-
to tvrdením sa stotožňuje aj organizátorka 
koncertu lenka Školkayová, ktorá opisuje 
jeho hudbu a štýl ako skutočne výnimočný 
a originálny. ako sama uvádza, pri počúva-
ní hudby, ktorú Maok nechá cez seba priro-
dzene plynúť, má stavy absolútneho pokoja 
a lásky a hlavným zámerom organizovania 
koncertu v kostole je, aby priniesla mož-
nosť zažiť podobný pocit aj iným. 
Neopakovateľný koncert sa uskutoční dňa 
20. septembra 2019 o 20.00 hod. v Ne-
meckom evanjelickom kostole v Modre. 
Vstupenky na Ticketportal.sk, prípadne na 
mieste. (red, TS)

Ako sa „táborovalo“ v Centre voľného času
Počas celého roka je Súkromné centrum voľného času plné de-
tí. Rôzneho veku. Stane sa, že sa na ihrisku driblujúci mladík 
triafajúc do basketbalového koša musí zastaviť, pretože bato-
ľa dostatočne nevie odhadnúť riziko ich vzájomného stretu. 
A on je ten múdrejší, tak ustúpi. Všeličo sa naučíme, keď je nás 
pod jednou strechou, či na spoločnom dvore viac a ešte k tomu 
rôznych. Celé prázdniny patrí Centrum prázdninujúcim de-
ťom, prevažne vo veku od 6 do 12 rokov. 

Osem týždňov bez školského 
programu predsa treba rozma-
nito zorganizovať. a letné prí-
mestské tábory pre to poskytu-
jú dostatok možností. Táborová 
šnúra začala v prvý prázdnino-
vý týždeň oslavou boha - Gló-
ria. a radosť trvala do posled-
ného dňa - v dobrodružnom 
pátraní, vodných radovánkach, 
na výlete na Skalku, skrátka, 
v posledný deň sa deťom roz-
chádzalo ťažko, lebo im spo-
lu bolo dobre. Ďalší týždeň 
sa už tradične stretli výletníci 
v Prázdninovom mixe zážit-
kov. Od skákacích atrakcií, cez 
bobovú dráhu, kúpalisko a zoo 
- absolvovali všetko. a ak by 
sa aj zdalo, že ukonaní cesto-
vaním toho mohli mať dosť, 
nebola to pravda a futbal na ih-
risku vždy zakončoval nadše-
ný táborový deň. Všetky farby 
dúhy zažiarili v ďalšom týžd-
ni - a bolo športovanie v bra-

tislave, zábavné pokusy, pri 
ktorých centrum nevybuchlo, 
„zelený“ deň spojený s uprato-
vaním neporiadkov okolo nás 
v meste i v lese a úžasné ku-
kuričné bludisko vo Vlčkov-
ciach, kde si to deti naozaj uži-
li. a keď nastal deň d, otvorila 
sa dielňa Technického tábora 
a pár dní to v nej vyzeralo ako 
po výbuchu. ale všetci zúčast-
není tam boli doma a vytvori-
li zaujímavé výtvory, nabetón! 
ako každý rok tábor zakonči-
la prespávačka na chate na Zo-
ške. Prázdniny sa prelomili do 
druhej polovice a turisticky na-
ladená partia z tábora fit strá-
vila týždeň v našich krásnych 
Karpatoch, ale nielen v nich. 
Putovali aj k vode, keďže sa 
slniečko opäť viac rozohrialo. 
Súťaže, hry, stopovačka a rok-
mi utužené kamarátstva v tom-
to tábore aj tentoraz hrali prím. 
Pre tie najmladšie deti skúsená 

partia animátorov pripravila aj 
tento rok rozprávkovo. Tento-
raz sa do rozprávok vstupova-
lo tvorivo. Z hliny povstávali 
spod prštekov detí tie najroz-

manitejšie výtvory pod vede-
ním skúsenej keramičky bar-
borky. a okrem hier a súťaží 
bol najväčším zážitkom pra-
vý rozprávkový hrad, ktorý 
si mohli poprezerať úplne do 
detailu a na záver krásny roz-
právkový karneval, na ktorom 
sa všetci vyšantili a víťazi si 
odnášali ocenenia. Tábory sa 
zakončili V krajine tigra Šer-
-chána, kde sa na každom kro-
ku zdalo, že môžete stretnúť 
malého Mauglího. Či to bolo 

v putovaní mokraďami náš-
ho kraja, alebo v Oáze tigrov 
v Kostolnej pri dunaji, či na 
farme plnej rozmanitých zvie-
rat na bukovej. 

Tohtoročný táborový program 
v centre pripravilo celkovo 20 
animátorov pre 176 detí a mys-
lím, že radosť a spokojnosť ich 
po celý čas neopúšťala. Tak sa 
skončili ďalšie skvelé prázdni-
ny. ale žiaden strach - ani počas 
školského roku nemusí byť nu-
da. Okrem povinností v škole je 
predsa toľko zaujímavých vecí, 
ktorým sa dá venovať. a mož-
no aj na krúžkoch v centre voľ-
ného času. Skúste si prísť z po-
nuky vybrať! (es) 
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Slávnosť hliny - Keramická Modra 2019
6. - 7. september 2019
OZ Modranská Beseda v spolupráci s mestom Modrou, Sloven-
skou ľudovou majolikou, Slovenským národným múzeom - Mú-
zeom Ľudovíta Štúra, Múzeom slovenskej keramickej plastiky a s 
modranskými keramikármi pripravujú 11. ročník Slávnosti hliny 
- Keramickej Modry, ktorá je venovaná Remeselným a poľnohos-
podárskym výjavom v keramickom dekóre. Ponúka hrnčiarsky 
jarmok s bohatým programom a ukážkami remesla, odborný me-
dzinárodný seminár i otvorené dvere v keramických dielňach.

Slávnosť hliny - Keramická Mod-
ra je tradične súčasťou dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva. 

Program
Piatok 6. september 2019
9.00 - 15.30 Medzinárodný od-
borný seminár na tému reme-
selné a poľnohospodárske výja-
vy v keramickom dekóre, pecný 
priestor v Slovenskej ľudovej ma-
jolike, dolná 138

Piatok 6. september 2019
Hrnčiarsky Jarmok na Súkeníckej 
ulici
13.00 Začiatok jarmoku 
17.30 Ľudová hudba Muzička 
(folklór) 
18.00 Slávnostné otvorenie hrn-
čiarskeho jarmoku 
18.30 Tocalo (flamenco) 
19.30 Ľudová hudba Muzička 
(folklór) 
20.30 Nina rosa (world music, 
swing, folk, reggae) 
22.00 Hrnčiarsky bál, ĽH Mu-
zička

Sobota 7. september 2019
Hrnčiarsky Jarmok na Súkeníckej 
ulici
 9.00 ranné jazzovanie, Júlia & 
friends
10.15 detský folklórny súbor 
Magdalénka
11.30 divadlo Šikulko - Modré 
z neba (bábkové divadlo) 
13.30 Ľudová hudba Skaličan zo 
Skalice (folklór)
15.00 Ženská spevácka paráda - 
Poľana Jarabina (folklór)
Julinkino rómske srdce (rómske 
piesne)
Kamarátky z Martina (folklór) 
16.30 romanika so S. Palúchom 
a M. comendantom
17.30 Šenkvická muzika (ľudová 
hudba) 
19.00 Hrnčiarska labovka - ale-
gorický sprievod začína na Súke-

níckej ulici a končí pri fontáne sv. 
floriána
19.30 folk & bass (moderná ta-
nečná hudba s etnoprvkami)

Výstavy 
a sprievodné podujatia

Výstavy budú prístupné 6. - 7. 
septembra medzi 10.00 a 18.00 
hod.
remeselné a poľnohospodárske 
výjavy v keramickom dekóre, 
Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky, Kukučínova 15
Z histórie keramiky v Modre, Mú-
zeum slovenskej keramickej plas-
tiky, Kukučínova 15
Galéria Ignáca bizmayera, Múze-
um slovenskej keramickej plasti-
ky, Kukučínova 15

Sprievodnou akciou bude exkur-
zie v Slovenskej ľudovej majo-
like počas soboty medzi 10.00 
a 15.00 hod. každú celú hodinu. 
Modranská majolika je zapísaná 
v reprezentatívnom zozname ne-
hmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska. Svoju tradičnú kera-
mickú dielňu predstaví keramika 
Ďureje na Súkeníckej 2, otvorené 
6. septembra od 17.00 - 22.00 hod. 
a 7. septembra od 9.30 - 22.00 
hod.
Organizátor odborného seminá-
ra a výstav: SNM-Múzeum Ľ. 
Štúra v Modre, Múzeum sloven-
skej keramickej plastiky a Slo-
venská ľudová majolika, drama-
turgia podujatia a moderovanie: 
Samo Smetana. Z verejných zdro-
jov Slávnosť Hliny - Keramickú 
Modru 2019 podporil fond na 
podporu umenia. Podujatie je re-
alizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstav-
by Sr a OOcr Malé Karpaty 
a KOcr Turizmus regiónu brati-
slava. Projekt sa realizuje s finanč-
nou podporou bratislavského sa-
mosprávneho kraja. (mb)
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Dve gitary, dva svety
Vďaka slovenským kontaktom s novou aktívnou platfor-
mou MusiConnect Canada príde na Slovensko koncom le-
ta kanadský hudobník Shaun Fergusson. Hneď po účinko-
vaní na festivale Lodenica v Piešťanoch bude pokračovať 
spoluprácou so skvelým slovenským gitaristom Petrom Lu-
hom. Ich prvý spoločný koncert si diváci budú môcť vychut-
nať v krásnom priestore Nemeckého evanjelického kostola 
v Modre, presne 3. septembra o 19.00 hod.

Shaun fergusson - gitarista 
a skladateľ zaujme vďaka svo-
jej modernej, voľnej a transcen-
dentnej inštrumentálnej hudbe 
a jeho intímne kompozície do-
kážu očariť hudobných nadšen-
cov aj menej skúsených divákov. 
Narodil sa a vyrastal v Novom 
brunswicku a už takmer dvadsať 
rokov venuje svoj život kompo-
novaniu a hraniu. ako hudobník 
je samouk, ktorý sa vždy spo-

liehal na svoje inštinkty v kom-
ponovaní a skúmaní rôznych 
hudobných foriem, ktoré sú 
v súlade s jeho hudobnými pred-
stavami. Svoje gitarové zruč-
nosti dokázal preniesť na mno-
ho ďalších strunových nástrojov, 
najmä na violončelo a basovú 
gitaru, ako aj na rôzne bicie ná-
stroje.
Peter luha je slovenský mul-
tižánrový gitarista, spevák, 

skladateľ a producent. Jeho je-
dinečná virtuózna hra vychá-
dza z pestrého mixu gitarových 
techník (perkusívne údery, 
slap, tapping, fingerstyle). Pri 
svojich vystúpeniach majstrov-
sky kombinuje spev, beatbox, 
hru na špeciálnej gitare, zobco-
vej flaute a perkusiách a vďaka 
technike takzvaného loopingu 
tak dokáže sám nahradiť celú 

kapelu. Peter luha je oficiál-
nym hráčom viacerých prestíž-
nych svetových značiek gitár. 
Sólovo koncertoval v mnohých 
krajinách európy, ale aj v Me-
xiku či Indii. Viackrát vystú-
pil vo wiener Konzerthaus ako 
hosť svetoznámeho dua Igu-
desman & Joo spolu s wiener 
Symphoniker alebo Tonkustler 
orchestra.  (red)

Na šindli sa dobrých ľudí veľa zmestí
Od založenia umeleckej zbierky Galérie Na šindli ubehlo 8 rokov 
a k dnešnému dňu obsahuje kolekcia vyše 120 výtvarne spraco-
vaných drevených šindľov. Osobnosti výtvarného a kultúrneho 
života zo Slovenska aj zahraničia zanechali svoj osobitý rukopis 
na ručne štiepaných drevených šindľoch. Tie sa stali výtvarným 
a vizuálnym záznamom ako autentickým odtlačkom rozumu i ci-
tu. Vernisáž výstavy sa uskutoční v Moodra galérii 21. 9. 2019 
o 18:00 hod. v Modre na Štúrovej 68. 

riaditeľ a kurátor Galérie na 
šindli Phdr. Ľudo Petránsky, 

ml.: „Drevený šindeľ ako dô-
myselný výtvor ľudského umu 

je základným prv-
kom drevenej šin-
dľovej strechy, kto-
rá patrí k najstarším 
strešným krytinám 
v dejinách ľudstva. 
Drevo ako materi-
ál vyhlásilo v súčas-
nosti veľký návrat do 
ľudských príbytkov. 
Esteticky príťažlivé, 
ekologické, trvalo 
obnoviteľné a naj-
mä, s vôňou a teplo-
tou ľudského tela - to 
sú vlastnosti dreva, 
ktorým prevyšuje aj 
tie najsofistikova-
nejšie kompozitné 
materiály. V kresbe 
letokruhov je zakó-
dovaná pamäť prí-

rody obklopujúcej ľudský svet 
i vpísaná múdrosť našich pred-
kov. Jednoduchosť tvaru šin-
dľa sa stala výzvou na napl-
nenie ambície tvorcov. Bolo až 
fascinujúce sledovať, s akou 
energiou a nadšením umelci 
realizovali svoje zámery. Bez 
tematického obmedzenia či sú-
ťažného poriadku - limitom bo-
la iba plocha dreveného šin-
dľa. Ale aj tá sa pod invenciou 
autorov stala veľmi flexibil-
ným výtvarným prostriedkom.” 
autorom konceptu a správ-
com galérie je akad. soch. Vi-
liam loviška, žijúci a tvoriaci 
v Modre-Kráľovej.
Vystavujúci autori: akad. soch. 
andrej rudavský a Mária ru-
davská, akad. mal. Marek Or-
mandík, akad. soch. Ján Ťapák, 
Mgr. art Marko Vrzgula, akad. 
mal. Martin Kellenberger, Mgr. 
art róbert bielik, Prof. Karol 
weisslechner, akad. arch., Mgr. 
art Matej Gavula, akad. soch. 
Milan lukáč, akad. mal. Igor 
Piačka a akad. mal. Júlia Piač-
ková, akad. soch. Marián Po-
lonský a ďalší.
Výstava potrvá od 21. 9. 2019 
do 10. 1. 2020. (red, pb)

Príďte si pre 
svoj čitateľský 

preukaz
Od 2. do 27. septembra 2019 
sa môžu prísť prváci základ-
ných škôl zapísať a stať sa no-
vými členmi Mestskej knižnice 
v Modre. Hoci ešte len spozná-
vajú všetky písmenká a učia sa 
čítať, dostanú od nás zdarma či-
tateľský preukaz a k nemu pri-
dáme v knižnici aj malý užitoč-
ný darček do školy. 
V knižnici na malých čitateľov 
čakajú detské knižky, ktoré si 
môžu vypožičať domov alebo 
čítať v detskej čitárni. Zdarma 
môžu preukaz získať aj prvá-
ci modranských stredných škôl 
a gymnázia. V knižnici majú 
k dispozícii množstvo dopln-
kovej a odporúčanej literatúry 
pre stredné školy. Zároveň mô-
žu využívať počítač a tlačiareň 
určené pre návštevníkov kniž-
nice, používať internet a skeno-
vať dokumenty. V prípade, že sa 
stanú čitateľmi knižnice, majú 
možnosť získať zľavy na tieto 
služby. ak si potrebujú žiaci tla-
čiť dokumenty na študijné úče-
ly, taktiež im poskytujeme zľavy 
pri využívaní našich služieb. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre fO
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Súčasný tanec v Modre 
ak máte radi pohyb, tanec, hudbu a za-
ujímate sa o súčasnú kultúru, nenechaj-
te si ujsť tanečno-hudobné predstavenie 
dvoch zrelých tanečníkov, Magdy Čaprdo-
vej a daniela račeka, ktoré je inšpirované 
Orwellovým literárnym dielom s názvom 
1984. autorské predstavenie lucie Holi-
novej watch Now reaguje na tému sledo-
vania, zbierania informácií a manipulácie 
záznamov, jeho obsah je inšpirovaný sú-
časným pohľadom na civilizačný fenomén 
straty súkromia. Muž a žena a ich vzťah. 
Prenasledovanie, manipulácia, dotyky, od-
mietanie, kontakt, ubližovanie, neschop-
nosť emócií či prejavov a vzájomné nepo-
chopenie. Každý z nich si dotyky, pohľady 
a gestá vysvetľuje inak cez nánosy vzorcov, 
v ktorých sa musia pohybovať. Tanečné ob-
razy a mozaiku pohybov podmanivo dopĺ-
ňa živý spev Sandry Tordovej a hudba Vla-
da Holinu. 

Predstavenie sa koná v stredu 4. septem-
bra 2019 o 19.00 hod v Kultúrnom dome 

v Modre, vstupné je 4 € a lístky sa kupujú 
pred predstavením. (kc) 

Čítanie vám pristane
lukáš Tandara, člen bratislavského bábkové-
ho divadla, ktorý spolupracuje aj s nezisko-
vou organizáciu Osmijanko a profesionálny 
zdravotný klaun v o. z. Červený nos, odporú-
ča deťom nestarnúce Osmijankove rozpráv-
ky Kristy bendovej, ktoré pozná v knižnej aj 
rozhlasovej podobe. „Osmijankove rozpráv-
ky od Kristy Bendovej odporúčam preto, lebo 
si myslím, že to bola autorka, ktorá sama ma-
la doma troch nezbedných chalanov a pod-
ľa toho tie rozprávky písala. Sú naozaj blíz-

ke deťom predovšetkým v tom, ako pozerajú 
na svet a v humore. Humor je jeden s prvkov, 
ktoré sú dominantné. A tiež tam nechýba mo-
re fantázie.“
eva Oslíková, evanjelická farárka ecaV 
v Modre, odporúča čitateľom modranskej 
knižnice siahnuť po knihe od držiteľky No-
belovej ceny za literatúru Svetlany alexije-
vič. Na trpezlivo zbieraných ľudských osu-
doch ukazuje, ako sa veľké dejiny dotýkajú 
tých najobyčajnejších ľudí. „Kniha od Svet-
lany Alexejevič ma zaujala už len názvom, le-
bo mám pocit, že každá generácia v určitom 
zmysle žije časy ako z názorového a myšlien-
kového second handu. Ako keby sme na svete 
vyskúšali už všetko, ale napriek tomu nevie-
me nájsť cez žiadny politický systém spôsob, 
ktorý nám pomôže žiť. Neostáva nám však nič 
iné, ako to skúšať znova. Práve táto kniha je 
skvelo napísaným svedectvom o tom, ako sa 
v Rusku zmenou systému diala zmena člove-
ka „ruského“ na človeka „sovietskeho“. Ako 
sa ľudia pod tlakom socializmu naučili, že 
najvyššou hodnotou je prežiť, a je jedno na 
úkor koho a za akú cenu. A keď prišla ďalšia 
zmena systému, očakávali, že sa zrazu zmení 
aj ich hodnotový systém a aj ich život. Avšak 
svedectvo, ktoré autorka cez životy a skúse-
ností iných ponúka, hovorí o sklamaní z to-
ho, že žiadny politický a hospodársky systém 
nevytvorí skutočnú slobodu a už vôbec nie 
schopnosť vidieť druhého človeka ako člo-
veka. A keďže som presvedčená, že to, čo sa 
dialo v Sovietskom zväze sa ako odraz udialo 

do určitej miery aj u nás, je pre mňa kniha 
Svetlany Alexejevič veľmi inšpiratívna. Často 
v rozhovoroch počúvam podobné názory ľudí, 
ako zaznievajú z tejto knihy. Táto kniha nie 
je veľmi na letné čítanie, ale pomáha poro-
zumieť, prečo a ako to s nami ľuďmi je. A že 
vedieť sa vyznať v tom, čo a ako si vybrať zo 
second handu je užitočná zručnosť. Pre oblie-
kanie aj pre život.”
Oba odporúčané tituly nájdete v Mestskej 
knižnici v Modre, ktorá sídli v priestoroch 
Kultúrneho domu v Modre. Kampaň z verej-
ných zdrojov finančne podporil fond na pod-
poru umenia, hlavný partner projektu. (kni)fO
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Prihláste deti do krúžkov v Centre
Prichádza september, mesiac nových začiatkov. A tak všetkých, 
ktorí chcú niečo nové začať, pozývame vybrať si z ponuky ak-
tivít v Centre voľného času. Na krúžok sa dieťa, mladý, ale 
i dospelý, prihlasuje vypísaním prihlášky, čím sa stáva členom 
SCVČ. Tú je možné vypísať v kancelárii Centra od pondelka 26. 
augusta do pondelka 16. septembra, vždy popoludní od 13.00 do 
17.00, alebo ju už vypísanú doručiť.

Ponuka krúžkov je už tradič-
ne bohatá. Každý si môže nájsť 
to svoje. Kto chce športovať, je 
možnosť prihlásiť sa do krúžku 
tenisu a badmintonu, stolného 
tenisu, futbalu, či na orientač-
ný beh. Pre radosť z pohybu pri 
rôznych športových aktivitách je 
v ponuke športový krúžok, zvlášť 
pre chlapcov a špeciálne pre 
dievčatá. Pre najmenšie deti je 
to krúžok športových hier. a sa-
mozrejme tiež krúžok kráľov-
skej hry, šachu. Tvorivé aktivity 
v najrozmanitejších podobách za-
bezpečujú tvorivé dielničky pre 
mladšie deti a tvorivý ateliér pre 
deti staršie. Zvlášť sa deti môžu 
venovať práci s hlinou na kera-
mickom krúžku, kde sa nielen 
modeluje, ale deti si môžu odskú-
šať, ako sa točí na hrnčiarskom 
kruhu. Šikovné ruky sa uplatnia 
i na krúžku tradičných ručných 
prác, kde deti zvládnu základy 
vyšívania, háčkovania a iných 

techník. S kultúrnym zameraním 
sa ponúkajú krúžky hry na kla-
vír, na gitaru a flautu. Tiež krú-
žok spoločenského tanca určený 
nielen pre deti 2. stupňa ZŠ, ale 
aj pre stredoškolákov, či starších 
a pre mladšie deti je to tanečná 
prípravka. Od založenia centra, 
teda už 13 rokov, funguje krú-
žok mažoretiek laskoniek, kto-
ré tiež každý rok prijímajú nové 
členky. So vzdelávacím zamera-
ním centrum ponúka angličtinu 
pre najmenšie deti i pre deti ZŠ. 
Tiež krúžky matematiky a slo-
venčiny, zamerané na zopakova-
nie a utvrdenie učiva, ktoré deti 
preberajú v škole i na prípravu 
na prijímacie pohovory, či Tes-
tovanie. Pre tých, ktorí preferujú 
technické a prírodovedné zame-
ranie, je určený technicko-mo-
delársky krúžok, ktorý funguje 
v centre tiež od jeho počiatku 
a vyrástlo v ňom už veľké množ-
stvo dnes šikovných majstrov. 

Tiež je to fotoklub, počítačový 
krúžok a krúžok zábavných po-
kusov, kde okrem iného deti mô-
žu zistiť, prečo sa nezmieša olej 
s mliekom. Najmä pre dievčatá je 
veľmi príťažlivý krúžok varenia 
a pečenia. V centre je však mož-
nosť okúsiť i radosť z nezištnej 
pomoci druhým v krúžku dobro-
voľníctva. a pre budúcich novi-
nárov môže byť zaujímavým krú-
žok časopisu Novinky z centra, 
kde deti nakuknú i do mediálnej 
sféry. debatný a literárny klub je 
určený pre staršie deti a mládež. 
Stálou súčasťou ponuky aktivít 
v centre sú tie, kde sa deti a mla-
dí pripravujú na prijatie sviatos-
tí - stretká prvoprijímajúcich detí 
a stretká birmovancov. dopĺňajú 
ich tiež stretko detí, stretko mi-
ništrantov a stretká spevákov - 
detského zboru Strom, či mládež-
níckeho zboru bárka. centrum je 
od svojho počiatku otvorené celej 
rodine, preto v ňom tiež funguje 
aj stretko rodín. 
Na počiatku fungovania centra 
bolo Materské centrum Mod-
ráčik, kam i v tomto roku môžu 
pribudnúť nové maminy s deťmi. 
Pozývame, aby sa prišli pozrieť 
a popýtať sa, ako Modráčik fun-
guje. 

Väčšina aktivít v centre je urče-
ná pre deti, ale nájde sa ponuka 
aj pre mladých a dospelých. Či už 
sú to jazykové kurzy angličtiny 
a taliančiny, alebo výtvarný ate-
liér pre dospelých, kde je možné 
nájsť i priestor pre relax z uponá-
hľaného pracovného tempa. a tiež 
dobré cvičenie, napr. formou pila-
tes. Kompletnú ponuku krúžkov, 
aktivít i benefitov môže záujemca 
nájsť v bulletine centra v mod-
ranskej kancelárii prvého kontak-
tu i na webstránke centra.
Všetky krúžky začnú svoju čin-
nosť v tomto školskom roku 
v pondelok 16. septembra 2019 
podľa rozvrhu, ktorý bude zve-
rejnený na webovej stránke cen-
tra a bude vyvesený tiež na vý-
veske na bráne centra. Podľa 
záujmu o jednotlivé krúžky si 
centrum vyhradzuje právo neo-
tvoriť krúžok v prípade, ak doň 
nebude prihlásený dostatočný 
počet členov. Tiež vzhľadom na 
vedúcich krúžkov, ktorí sú viaza-
ní povinnosťami svojho vysoko-
školského rozvrhu, sa môže stať, 
že sa rozvrh niektorých krúžkov 
bude upravovať. 
Skrátka, september je mesiac 
veľmi dobrodružný! Tak všet-
kým prajeme, nech si radosť 
z dobrodružstva dokážu naplno 
vychutnať doma, v škole, ale i u 
nás v centre. (es)

Zvuk pre Modru
Modra žije hudbou azda každým víkendom. Ak aj nie, tak 
prinajmenšom sa o Modre hovorí ako o meste kultúrnom. 
Prispel k tomu tiež nový mestský festival s názvom Zvuk for 
Modra. V dňoch 2. do 4. augusta sa vinohradnícke mesto 
zmenilo na jazzovú Modru. Súčasťou programu bolo aj hu-
dobno-tanečné vystúpenie Sonji Ferienčíkovej v predstave-
ní Everywhen a hudobno-vizuálna inštalácia Bdelosť mod-
ranského výtvarníka Martina Dzureka.

Počas prvého augustového ví-
kendu sa miesta ako nádvorie 
historickej radnice, komunit-
ná záhrada, evanjelický kostol 
a kaviareň café Modur zmeni-
li na priestory, ktoré ožili hud-
bou. Zaujímavosťou, ktorú si 
málokto nechal ujsť boli jaz-
zové raňajky v „Modure”, kde 
sa predstavila mladá generácia 
Štefan Szabó a Miška Turce-

rová s projektom uaua a bra-
tislavská kapela Trilobeat so 
svojim debutom. domácu scé-
nu na festivale zastupovala tex-
tárka a skladateľka Sisa fehér 
s gitaristom Vladkom Miklá-
šom, ďalej vystúpili slovensko 
- maďarské duo duska, koncer-
tovali woodpack brothers a na 
záujemcov čakal workshop hry 
na woodpack pod vedením au-

tora tohto hudobného nástro-
ja, hudobníka borisa Čellára. 
V neposlednom rade zaujíma-
vými boli vystúpenia českých 
clarinet factory z Čiech, ra-
kúskej kapely Simsa fünf či 
hudobníkov z Iránu, Golnar & 
Mahan. Zvuk for Modra ponú-

kol pohodu a relax počas horú-
cich letných dní. 
Podujatie z verejných zdro-
jov podporil fond na podporu 
umenia. Partnermi festivalu bo-
li Mesto Modra, cirkevný zbor 
ecaV na Slovensku Modra, 
bSK a SOZa. (jk)
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Cyklistická časovka sa opäť vydarila
Obľúbenú cyklistickú časov-
ku Ivana Červenku na Zošku 
až ku hviezdam opäť pre nad-
šencov pohybu a milovníkov 
prírody pripravil cyklistický 
oddiel aŠK Sportreport Pe-
zinok. Na časovku do kopca 
prišlo 150 pretekárov, kto-

rí súťažili v ôsmich kategóri-
ách. Najlepší čas 15 min. 39 
s. dosiahli dvaja pretekári, no 
neprekonali rekord trate 15 
min. 34 s. zaznamenaný v ro-
ku 2014, ktorá vedie z Harmó-
nie na Zochovu chatu až ku 
hvezdárni. ceny na stupňoch 

víťazov pretekárom odovzdá-
val pán Červenka zo Šenkvíc, 
po ktorom je časovka pome-
novaná. 
Peter Majda za organizátorov 
aŠK-Sportreport Pezinok ďa-
kuje za spoluprácu zamestnan-
com MsÚ Modra, Mestskej 

polícii Modra a sponzorom 
z Modry p. Hatalčíkovej (Ko-
-Ma-co, p. Mariánovi rusná-
kovi (architekt) a borisovi Ja-
kabovičovi (Tissot).
Kompletné výsledky nájdete 
tu: www.sportreport.sk.
 (red)

ADT dance crew vytvorili 
tanečného sprievodcu Modrou
Láska k tancu a láska k mestu, ktoré reprezentujú, vnukli tréne-
rovi tanečnej skupiny ADT Crew Addymu Teslíkovi myšlienku 
vytvoriť tanečného sprievodcu zákutiami Modry. V hiphopo-
vom videu vidieť okrem tanečníkov aj dominanty Modry - Hor-
nú bránu, Kruhovú baštu, Kultúrny dom Ľ. Štúra, námestie 
a súsošie Ľ. Štúra, výrobné priestory Slovenskej ľudovej majoli-
ky a majolikovými ornamentami ozdobenú zastávku autobusov. 

Tréner addy je na svojich zve-
rencov hrdý: „Tanečná skupina 
ADT crew je jedná veľká tancujú-
ca rodina, ktorá funguje v Modre 
od roku 2008. Začali sme s ma-
lou skupinkou a dnes ADT na-
vštevuje viac ako 120 tanečníkov 
od 4 rokov. Videom sme chce-

li predstaviť naše mesto aj ľu-
ďom, ktorí v Modre nežijú. Mys-
lím, že výsledok stojí naozaj za to 
a predstava, ktorú som mal pred 
natáčaním, sa naplnila. Chcel by 
som veľmi poďakovať všetkým 
našim tanečníkom, skvelej kame-
ramanke Bube Mikušovej, Katke 

Ružekovej a mestu Modra za za-
požičanie originálnych písmen 
„Modra”, ktoré vyrobil Jan Vaj-
sabel Wajcko špeciálne pre Vino-
branie v Modre a samozrejme fo-
tografke Magdalena Reporter za 
skvelé fotky z natáčania.“
Tanečná skupina adT crew, 
ktorá je najmä tanečnou školou, 
pôsobí v Modre od septembra 
2008. Tancujú najmenšie de-
ti Mini Kids (od 4 rokov), adT 
crew Kids (od 5 do 11 rokov ), 
starší adT crew Junior a adT 
crew (od 16 rokov) a rodičia 
a priaznivci od 20 rokov. V prie-

behu školského roka sa pravi-
delne zúčastňujú na tanečných 
vystúpeniach, súťažiach, sústre-
deniach a tanečných worksho-
poch. V minulom roku získa-
li neuveriteľných 19 medailí aj 
v medzinárodnej konkurencii. 
Každoročne v júni a v decem-
bri vypredávajú modranský kul-
túrny dom svojimi hiphopovými 
programami.
aj Vy sa môžete sa stať členom 
alebo fanúšikom adT dance 
crew. ak máte chuť tancovať ži-
votom, príďte 2. septembra 2019 
(pondelok) o 18:00 do Kultúrne-
ho domu Ľ. Štúra v Modre. ale-
bo dajte lajk na video a staňte sa 
fanúšikmi stránky na facebooku 
https://www.facebook.com/adt-
crewmodra/ (mf)
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Kultúrne podujatia v septembri
2. 9., 13.00 - 17.00 h: Deň otvorených 
dverí v SCVČ. Využite možnosť zozná-
miť sa s fungovaním centra voľného času 
a informovať sa o ponuke krúžkov v novom 
školskom roku. Miesto: Súkromné centrum 
voľného času v Modre, organizátor: ScVČ 
v Modre, 033 640 07 02, www.scvcmodra.
sk

4. 9., 19.00 h: Watch Now, tanečno-hudob-
né predstavenie inšpirované Orwellovou 
knihou 1984, miesto: Kultúrny dom Mod-
ra, organizátori: reserva, o.z., Kc Modra, 
Vstupné: 4 €, predaj pred predstavením

6. - 7. 9. Slávnosť hliny - Keramická Mod-
ra 2019, 11. ročník podujatia, ktoré oslavuje 
hlinu, na ktorej žijeme, s ňou späté remes-
lo, tradíciu, i budúcnosť keramiky a hrnčiar-
stva, odborný seminár a hrnčiarsky jarmok, 
organizátor: Modranská beseda 

7. 9., 11.00 - 19.00 h: Deň vo vinohradoch, 
ochutnávka hrozna a vína v malokarpat-

ských vinohradoch, organizátori: Malokar-
patská vínna cesta a Malokarpatské osveto-
vé stredisko Modra

7. 9., 17.00 h: Sirotinec III. - vernisáž, 
otvorenie výstavy mladých výtvarníkov 
v budove historického sirotinca, miesto: 
Modranský sirotinec, Vajanského ulica 

8. 9., 19.00 h: Detský rozhlasový zbor 
a Celeste Buckingham, miesto: Nemecký 
evanjelický kostol, organizátori: spoločnosť 
wertheim, Mesto Modra, vstupné: dobro-
voľné 

18. 9., 17.00 h: Trilógia o permoníkoch.
Pozývame rodiny s deťmi na stretnutie 
s permoníkmi a besedu s autorkou Zuza-
nou boďovou (moderuje Zuzana Polonská), 
ktorá napísala knihu plnú dobrodružstiev zo 
života banských škriatkov. Miesto: detská 
čitáreň mestskej knižnice, organizátor: Kc 
- Mestská knižnica v Modre, vstupné: dob-
rovoľné 

1. 9. / NE / 17.30
TOY STORY 4
5€ / USA 2019 / 100min / SD / MP

1. 9. / NE / 19.30
KTO JE ĎALŠÍ?
5€ / SR 2019 / 90min / OR / 12+

3. 9. / UT / 19.30
VAN GOGH & JAPONSKO - ART
6€ / VB 2018 / 85min / ČT / 12+

4. 9. / STR / 19.30
SLNOVRAT
5€ / USA 2019 / 147min / ČT / 15+

5. 9. / ŠTV / 19.30
A DÝCHAJTE POKOJNE - K4
5€ / Island 2018 / 100min / ČT / 15+

6. 9. / PIA / 19.30
DIEGO MARADONA
5€ / VB 2019 / 130min / ČT / 12+

7. 9. / SO / 15.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
5€ / USA 2019 / 86min / SD / MP

7. 9. / SO / 17.30
AFRIKA NA PIONIERI
5€ / SR 2019 / 107min / OR / 15+

7. 9. / SO / 20.00
TO KAPITOLA 2
5€ / USA 2019 / 168min / ST / 15+

8. 9. / NE / 17.30
PLAYMOBIL VO FILME
5€ / FRA/NEM 2019 / 99min / SD / MP

8. 9. / NE / 19.30
CEZ PRSTY
5€ / ČR 2019 / 101min / OR / 12+

10. 9. / UT / 19.30
FABRIKA
5€ / RUS/FRA 2018 / 109min / ČT / 15+

11. 9. / STR / 19.30
KRÁĽOVNÉ ZLOČINU
5€ / USA 2019 / 102min / ST / 15+

12. 9. / ŠTV / 19.30
DEVÄŤDESIATE - K4
5€ / USA 2018 / 85min / ČT / 15+

13. 9. / PIA / 19.30
NOČNÉ MORY Z TEMNÔT
5€ / USA 2019 / 108min / ČT / 15+

14. 9. / SO / 15.30
TOY STORY 4 - 3D
6€ / USA 2019 / 100min / SD / MP

14. 9. / SO / 17.30
TRAJA BLÍZKY NEZNÁMI
5€ / USA 2018 / 96min / ČT / 12+

14. 9. / SO / 20.00
STEHLÍK
5€ / USA 2019 / 149min / ST / 15+

15. 9. / NE / 17.30
LABKOVÁ PATROLA
5€ / USA 2018 / 66min / SD / MP

15. 9. / NE / 19.30
ANNA
5€ / FRA/USA 2019 / 119min / ČT / 15+

17. 9. / UT / 19.30
SALVATOR DALÍ: HĽADANIE NE-
SMRTEĽNOSTI - ART
5€ / ŠPA 2018 / 105min / ČT / 12+

18. 9. / STR / 19.30
BEATS
5€ / VB 2019 / 101min / ČT / 15+

19. 9. / ŠTV / 19.30
SVETOZÁR STRAČINA - K4
5€ / SR 2019 / 68min / OR / 12+

20. 9. / PIA / 19.30
NEVESTA NA ZABITIE
5€ / USA 2019 / 96min / ST / 15+

21. 9. / SO / 15.30
PLAYMOBIL VO FILME
5€ / FRA/NEM 2019 / 99min / SD / MP

21. 9. / SO / 17.30
HODINÁROV UČEŇ
5€ / ČR 2019 / 102min / SD / MP

21. 9. / SO / 20.00
RAMBO: POSLEDNÁ KRV
5€ / USA 2019 / 100min / ČT / 15+

22. 9. / NE / 17.30
ANGRY BIRDS VO FILME 2
5€ / USA 2019 / 97min / SD / MP

22. 9. / NE / 19.30
SKUTOK SA STAL
5€ / SR 2019 / 82min / OR / 12+

24. 9. / UT / 19.30
HUMORISTA
5€ / RUS/ČR 2019 / 100min / ČT / 15+

25. 9. / STR / 19.30
SPITFIRE 
5€ / VB 2018 / 99min / ČT / 12+

26. 9. / ŠTV / 19.30
NECH JE SVETLO - P100
5€ / SR/ČR 2019 / 93min / OR / 15+

27. 9. / PIA / 19.30
AD ASTRA
5€ / USA 2019 / 115min / ČT / 12+

29. 9. / NE / 17.30
TOY STORY 4
5€ / USA 2019 / 100min / SD / MP

29. 9. / NE / 19.30
POMAĽOVANÉ VTÁČA
5€ / ČR/SR 2019 / 169min / OR / 18+ 

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 | SEPTEMBER

21. 9., 16.00 h: Ján Strieš - Susedia a iné 
tváre z Kráľovej, vernisáž výstavy foto-
grafií. Výstava bude sprístupnená 21. a 22. 
9. a počas Modranského vinobrania 27. do 
29. 9. Miesto: Nemecký evanjelický kos-
tol v Modre, organizátor: autor a ecaV 
Modra 

21. 9.: Cyklistické preteky, 9. ročník cyk-
listických pretekov je určený pre deti i mla-
dých od 3 - 18 rokov. Súťažiť sa bude v 4 ka-
tegóriách a v troch disciplínach. registrácia 
účastníkov začne o 9.00 pri Kaplnke Najsvä-
tejšej Trojice. Štart bude o 10.00, trasy jed-
notlivých kategórií budú vytýčené. Organi-
zátor: ScVČ v Modre, 033 640 07 02, www.
scvcmodra.sk

27. - 29. 9.: Modranské vinobranie 2019, 
organizátori: Mesto Modra, Kc Modra 

30. 9. o 18.00 h: Labyrint literatúry, dag-
mar Inštitorisová: M. r. Štefánik v drama-
tickej tvorbe na Slovensku a v Čechách, 
miesto: Musique club galerie, organizátori: 
ecaV, Klub nezávislých spisovateľov, Spo-
ločnosť priateľov poézie. (kc)


