
Slávnosť kraľovanských evanjelikov 
Nedeľu 3. novembra mali evanjelici v Kráľovej ešte slávnostnej-
šiu než zvyčajne. V Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore sa usku-
točnila zborová slávnosť pri príležitosti 144. výročia posväte-
nia evanjelického kostola a zároveň 110. výročia úmrtia prvého 
evanjelického učiteľa v Kráľovej Daniela Neumanna. Mimoriad-
ne obetavej osobnosti, ktorej pričinením tu vznikol samostatný 
evanjelický cirkevný zbor, nezávislý od modranského. Do Modry-
-Kráľovej sa spolu so svojou rodinou prisťahoval 11. 9. 1863. Ne-
umann bol v zbore aktívny až do svojej smrti a rovnako aktívne 
sa podieľal na vzdelávaní tunajších obyvateľov.

Pri príležitosti 110. výročia úmr-
tia Daniela Neumanna bola na ob-
novenej fasáde niekdajšej evan-
jelickej školy odhalená pamätná 
tabuľa a v rámci slávnostných 
Služieb Božích sa pripomenula 
aj pamiatka posvätenia tunajšieho 
evanjelického kostola. Na dopo-
ludňajšom programe sa zúčastnili 
zástupcovia partnerských cirkev-
ných zborov z Lubine a Mošo-
viec, primátor Modry Juraj Pet-
rakovič s manželkou, poslanci 
mestského zastupiteľstva, správ-

kyňa Malokarpatskej komunitnej 
nadácie Revia Drahoslava Finko-
vá a ďalší. Kázňou Božieho slo-
va poslúžili evanjelické farárky 
z partnerských zborov Eva Ju-
ríková a Andrea Cabadová. Cir-
kevný zbor pozdravili aj zborový 
farár v Modre Jan Oslík a bývalý 
senior Bratislavského seniorátu 
a modranský rodák Miroslav Jä-
ger. Medzi hosťami bol aj dlho-
ročný zborový farár v Kráľovej 
Ivan Tóth a evanjelická kaplán-
ka Simona Kapitáňová s teoló-

gom Timotejom Devečkom, kto-
rí príležitostne konajú duchovnú 
službu v tunajšom kostole. Vý-
znamným hosťom bola vnučka 
učiteľa Neumanna, Darina Haná-
ková z Pezinka.
Na spomienkových Službách Bo-
žích i pri odhalení pamätnej tabu-
le zazneli básne kraľovanského 
básnika Jozefa Trtola. Po prího-
vore primátora J. Petrakoviča pa-
ni Haláková s dojatím odhalila 
pamätnú tabuľu svojmu dedovi, 
osadenú na obnovenej fasáde bý-
valej evanjelickej školy na Národ-
nej ulici. Popoludňajší program 
v miestnom Kultúrnom dome bol 
venovaný slávnostnej akadémii. 
Dana Stoklasová, presbyterka cir-
kevného zboru, predstavila osob-
nosť učiteľa Neumanna a počiat-
ky histórie cirkevného zboru.
Doc. Sidonia Horňanová, zboro-
vá farárka-seniorka v Modre-Krá-
ľovej dodáva:

„Ďakujeme všetkým členom cir-
kevného zboru a osobitne členom 
zborového presbyterstva, ktorí 
sa zapojili do prípravy a priebe-
hu tejto významnej slávnosti. Za 
pohostenie a obsluhu počas obe-
da ďakujeme sestrám – členkám 
cirkevného zboru a OZ Kráľovan 
na čele s predsedníčkou Máriou 
Ružekovou, ako aj našim miest-
nym vinárom. Ďakujeme riadi-
teľke ZUŠ Modra Lýdii Cibulovej 
za hudobné vstupy a za klavírny 
doprovod detí. Jánovi Uherčí-
kovi, členovi cirkevnému zboru 
a miestnemu kamenárovi ďaku-
jeme za pamätnú tabuľu. V ne-
poslednom rade ďakujeme Mestu 
Modra za dotáciu na rekonštruk-
ciu fasády dobovej ľudovej školy 
na Národnej ul. 16 a na tlač pro-
pagačných materiálov k duchov-
ným, vzdelávacím a kultúrnym ak-
tivitám v cirkevnom zbore. Projekt 
Neumannova škola bol uskutoč-
nený aj vďaka finančnej podpore 
Revie – Malokarpatskej komunit-
nej nadácie“.  (jk, sh)
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Prechádzka 
modranským 
cintorínom

Cintorín v Modre na Dolnej 
ulici je miestom posledného 
odpočinku nielen našich blíz-
kych. Je miestom, kde sú po-
chované mnohé významné 
osobnosti slovenských dejín. 
Počas uplynulých „dušičko-
vých” dní sme si pri pietnej 
prechádzke zaspomínali na 
blízkych, rodiny a známych, 
zapálili sme sviečky a položi-
li kvety na ich hroby. Česť ich 
pamiatke...
Miroslav Šimko podrobne po-
pisuje významné a zaujímavé 
osobnosti pochované v Modre 
v publikácii „Prechádzka po 
modranskom cintoríne”, ktorú 
v roku 2013 prvýkrát vydala 
Modranská muzeálna spoloč-
nosť. Pre veľký záujem vyšlo 
v roku 2015 druhé doplnené 
vydanie. Po zozbieraní ďalších 
významných údajov je na rok 
2021 naplánované už tretie vy-
danie knihy.
Autori sa touto cestou obra-
cajú na obyvateľov s prosbou 
o poskytnutie návrhov na dopl-
nenie tretieho vydania o osob-
nosti, ktoré by mali byť v pub-
likácii uvedené. Kontakt na 
autora: miro.modra@gmail.
com 0903/938192, kontakt na 
MMS: viera.ja@centrum.sk 
alebo 0918645827. Za podporu 
a spoluprácu ďakujeme.

 J. KUCHTOVÁ

Verejný priestor pred 
Biolkou je dokončený
Zanedbaná a nevyužívaná plocha pred Biolkou v Modre-Kráľo-
vej sa zmenila na príjemný priestor s lavičkami, pergolami a zele-
ňou. Projekt revitalizácie podporil Bratislavský samosprávny kraj 
sumou 11 tisíc eur a zvyšok 58 507 eur financovalo mesto Modra. 

„Dielo bolo odovzdané viac ako 
4 mesiace po termíne z dôvodu 
zlého technicko-organizačného 
zabezpečenia výstavby zo strany 
zhotoviteľa Tradestone Slovakia, 
s.r.o. Trnava. Oneskorený termín 
a kvalita práce bola zhodnotená 
zo strany mesta celkovým odpoč-
tom vo výške 7 670 eur z ceny re-
alizácie diela,“ hovorí Iveta Krč-
márová z referátu investícií MsÚ 
v Modre. „Momentálne je však 
priestor už plne funkčný a skráš-
ľuje okolie. Vysadené stromy 
a popínavky, ktoré vytvoria pri-
rodzený tieň na pergolách a ďal-
šie rastliny nenáročné na údržbu, 
by sa mali zazelenať v plnej kráse 
už na jar.“ Funkčné usporiadanie 
priestoru, ktorého súčasťou sú 
stojan na bicykle, smetný kôš, in-
formačná tabula s mapou, má zá-
roveň zabezpečiť prepojenie jed-
notlivých verejných priestorov 
chodníkmi a bezpečnými prie-
chodmi pre chodcov. 
„Novovybudovaná spevnená plo-
cha centrálneho priestoru pred 
Biolkou v tvare kruhu s polo-
merom 6,4 metra je prepojená 
bezbariérovými chodníkmi s re-
liéfnou dlažbou pre nevidiacich 
a slabozrakých,“ upresňuje Sil-
via Brazdovičová z projektové-

ho oddelenia MsÚ. „Chodníky 
súvislo nadväzujú na cestné prie-
chody. Priestor má oddychovú 
a informačno-orientačnú funk-
ciu. Nebudú chýbať ani smerov-
níky s turistickými, cyklistickými 
a náučnými chodníkmi.“ Mesto 
myslelo aj na blížiace sa Viano-
ce. V tesnej blízkosti centrálnej 
spevnenej plochy osadilo šachtu 
s poklopom pre
vianočný strom. Súčasťou pro-
jektu je aj modernizácia verej-
ného osvetlenia s technológiou 
LED. Nízkym príkonom a vy-
sokou účinnosťou napájacieho 
zdroja zaručí asymetrické osvet-
lenie priechodu. Riadiaca jed-

notka výstražných LED svetiel 
detekuje prítomnosť chodca. 
„Výstražné signalizačné zaria-
denia začnú blikať, ak sa chodec 
nachádza v tesnej blízkosti prie-
chodu. V prípade, že sa na prie-
chode alebo jeho blízkosti nikto 
nenachádza, výstražné signali-
začné zariadenia budú vypnuté.“
Silvia Brazdovičová ďalej ho-
vorí, že vo verejnom priestore 
je zrealizovaná vodovodná prí-
pojka z verejného vodovodu na 
Partizánskej ulici. „Týmto opat-
rením chceme znižovať množstvo 
odpadu z PET fliaš a podporiť 
zodpovedných obyvateľov, turis-
tov aj cyklistov, ktorí si tu môžu 
naplniť svoje vlastné fľaše. Ve-
ríme, že sa nám revitalizáciou 
priestorov v Modre-Kráľovej či 
už pred Biolkou alebo Kultúrnym 
domom podarilo vytvoriť dôstoj-
né a funkčné miesto pre tradičné 
podujatia ako sú Kráľovské ho-
dovanie, komunitné trhy, stavanie 
mája, či vianočného stromčeka.“
 Zuzana TICHÁ

FO
TO

: L
u

C
IA

 M
A

N
D

IN
C

O
V

á

Ďalšia časť mestských hradieb je obnovená
Mesto Modra v spolupráci 
s Modranským okrášľovacím 
spolkom od roku 2017 postupne 
obnovuje východný úsek mest-
ských hradieb. Práce napredu-
jú rýchlejšie aj vďaka externým 
zdrojom. Projekt je tento rok re-
alizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky vo výške 15 tisíc eur.
„V septembri a októbri sme na 
mestskom opevnení realizova-
li zabezpečovacie práce v ob-
lasti severovýchodného bastió-

nu. Domurovali sme kaverny, 
premurovali rozobrané murivo, 
upravili sme škáry hĺbkovým šká-
rovaním a nadmurovali korunu 
hradieb,“ vyratúva Matej Kra-
tochvíla zo Správy lesoparku, 
krajiny a vodných tokov MsÚ 
Modra. Celkové náklady na ob-
novu tohto úseku predstavova-
li 16 135 eur, väčšinu zaplatilo 
Ministerstvo kultúry, zvyšok do-
financovalo mesto. „Našim cie-
ľom je postupná obnova mest-
ských hradieb v súlade s pokynmi 

Krajského pamiatkového úradu 
tak, aby sme túto národnú kultúr-
nu pamiatku zachovali v dobrom 
technickom stave pre budúce ge-
nerácie a zaistili bezpečnosť oko-
loidúcich v blízkosti opevnenia,“ 
dopĺňa Matej Kratochvíla. Úsek 
východných hradieb je vyhľa-
dávanou lokalitou návštevníkov 
mesta a miestom častých pre-
chádzok miestnych obyvateľov. 
Hradby tu citlivo oddeľujú ruch 
centra mesta od vinohradníckeho 
chotára.

Mesto bude v obnove hradieb 
pokračovať, aby zabránilo samo-
voľnému uvoľňovaniu kameni-
va alebo samodeštrukcii hradieb. 
„V novembri sme podali žiadosť 
na Ministerstvo kultúry, opäť 
sa uchádzame o dotáciu v pod-
programe Obnova kultúrnych 
pamiatok, aby sme mohli pokra-
čovať v zabezpečovacích prá-
cach na opevnení,“ uzavrela Sil-
via Brazdovičová z projektového 
oddelenia MsÚ Modra.
 Zuzana TICHÁ
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Zimná sezóna sa začína
Mesto Modra je pripravené na 
zimnú sezónu. K dispozícii má-
me staršiu, no funkčnú a prevádz-
kyschopnú techniku. „O údržbu 
ciest počas zimy sa starajú pra-
covníci s dlhoročnými skúsenos-
ťami, ktorí sú pripravení aj na 
zvládanie prípadných kalamit-
ných situácií“, hovorí vedúci Ve-

rejnoprospešných služieb mesta 
Modry Ladislav Ochaba a záro-
veň dodáva: „Ako každoročne, 
prosíme obyvateľov o zhovieva-
vosť a trpezlivosť. Disponujeme 
limitovaným počtom techniky a aj 
pracovníkov. Každú vzniknutú si-
tuáciu sa budeme snažiť samo-
zrejme riešiť operatívne“. 

Mesto Modra má v správe údržbu 
ciest III. a IV. triedy a chodníkov 
v majetku mesta. V častiach Krá-
ľová, Harmónia a na Piesku býva-
jú tieto práce zabezpečované do-
dávateľsky. Cesty II. triedy sú vo 
vlastníctve Bratislavského samo-
správneho kraja a tie budú udržia-
vať Regionálne cesty Bratislava 
(RCB). Ide o ulice: Štefánikovu, 
Dukelskú, Dolnú, Štúrovu, Hor-
nú, cesty medzi Modrou a miest-

nymi časťami Kráľová, Harmónia 
a Piesok, časť Trnavskej ul. Smer 
Trnavu, Partizánsku ulicu v sme-
re do Dubovej a Puškinovu ulicu. 
Kontakty na dispečing zimnej 
údržby VPS Modra:
Ladislav Ochaba, vedúci verej-
noprospešných služieb: +421 903 
406 211
Mestská polícia Modra: +421 911 
436 752 alebo skrátené tel. číslo 
159. (red)

Participatívny rozpočet – posúdenie projektov
Mesto Modra začalo v tomto roku po prvýkrát realizovať Participatívny rozpočet. 
Z 13 prijatých projektov sme do verejného hlasovania vybrali 10, z toho 7 projek-
tov za časť Modra a 3 za časť Kráľová, Harmónia, Piesok. Do hlasovania sme ne-
vybrali 3 projekty, pretože ich nie je možné zrealizovať za sumu 5 tis. eur a mesto 
musí obsah týchto projektov riešiť komplexne. 

Hlasovanie je spustené na webstránke modra.
hlasobcanov.sk, ktorú sme 15. 11. 2019 sprí-
stupnili na hlasovanie. Každý občan s trva-
lým pobytom v Modre môže dať hlas mini-
málne dvom a maximálne trom zo všetkých 
projektov, ktoré ho oslovia. Hlasovanie bude 
prebiehať cez uvedenú webstránku, formou 
sms alebo papierovo v Kancelárií prvého 
kontaktu do 15. 12. 2019 a realizácia víťaz-
ných projektov bude v roku 2020. V súlade so 
Zásadami Participatívneho rozpočtu, prosíme 
aby sa hlasovania zúčastnili iba obyvatelia 
s trvalým pobytom v Modre, vo veku nad 15 
rokov, inak sa na ich hlasy nebude prihliadať.

Za miestnu časť Modra budete môcť zahlaso-
vať za tieto projekty:

Mesto jedna báseň – 
knižné búdky

Knižné búdky budú slúžiť na šírenie a pro-
pagovanie literatúry a podpory čítania, skráš-
ľovať verejné priestranstvá, budeme ich vy-
užívať na propagáciu literatúry, umeleckého 
života a kultúrnych podujatí v meste. Žiada-
teľ: OZ Presahy, suma: 4 925,00 €.

Zeleň v objekte MS SNP
Projekt je zameraný na výsadbu zelene v are-
áli materskej školy, ktorá bude poskytovať 
deťom tieň pri hraní a zároveň svojou polo-
hou v strede mestského sídliska poskytne ze-
lenú oázu okoloidúcim a obyvateľom mes-
ta. Žiadateľ: OZ Modrá hviezdička, suma: 2 
136,18 €.

Verejná vinica
Je to desiatka koreňov rôznych odrôd stolo-
vého hrozna umiestnených v niektorom mod-
ranskom parku, bytovkovom dvore alebo na 

inom vhodnom, slnečnom pozemku v správe 
mesta, kde by si občan mohol zadarmo odtrh-
núť pár bobúľ alebo strapec hrozna. Verejná 
vinica by bola tiež veľmi dostupným priesto-
rom na vychádzky detí zo škôl. Žiadateľ: Oľ-
ga Olíková, Michal Olík, suma: 2 964,00 €.

Street workout-ové ihrisko 
Street workout už dlho nie je len fitness fe-
noménom. Je to jeden z najrýchlejšie sa roz-
rastajúcich druhov športu vo svete a na Slo-
vensku. Pri tomto športe sa využíva hlavne 
cvičenie s vlastnou váhou tela pomocou rôz-
nych hrázd, bradiel, rebrín, lavičiek a podob-
ne. Žiadateľ: Andrej Dobrovodský, suma: 4 
599,24 €.

Výsadba listnatých stromov 
na Podhorskej ulici

Vzhľadom na klimatické zmeny chýba tejto 
ulici prirodzený tieň listnatých stromov, vy-
sadené stromy by mohli aspoň čiastočne za-
chytávať vodu z dažďov svojím koreňovým 
systémom.  Žiadateľ: Sylvia Ličková, Gabriel 
Bázlik, suma: 2 515,32 €.

Malokarpatské historky
Projekt predstavuje interaktívny poznávací 
a zároveň vzdelávací zberateľský zošit. Po-
zýva deti a ich rodiny zažívať malé výlety, 
veľkú hru a dobrodružstvá do desiatich obcí, 
miest, ich častí a chotárov. Interaktívna forma 
zošitu je prispôsobená súčasnému detskému 
aktérovi vo veku od 5 do 10, 11 rokov. Dieťa 
sa hrá, tvorí, cestuje, spoznáva! Žiadateľ: Lu-
cia Pašková, suma: 4 962,00 €.

Záhrada piatich zmyslov
Projekt je zameraný na zlepšenie životného 
priestoru pre vonkajšie aktivity detí v MŠ 

SNP – EP Vajanského. Bude realizovaná vý-
sadba zelene a zakomponovanie edukatív-
nych prvkov na zlepšenie priestoru pre von-
kajšie aktivity detí v MŠ a na enviromentálnu 
výchovu detí. Žiadateľ: OZ MŠ Vajanského, 
suma: 2 424,45 €.

Za miestnu časť Kráľová, Harmónia, Pie-
sok budete môcť hlasovať za tieto projekty:

Vybudovanie trate 
pre horskú cyklistiku 

v lokalite Modra – Piesok
Zámerom projektu je zlepšiť podmienky 
pre horskú cyklistiku v katastri mesta Mod-
ra a obohatiť možnosti oddychu občanov 
mesta a rozvíjať športové a rekreačné ak-
tivity, zvýšiť povedomie verejnosti o tomto 
športe a podporiť miestny turizmus. Žiada-
teľ: OZ Bike4fun, suma: 5 000,00 €.

Nákup hracích prvkov 
do MŠ SNP – EP Partizánska

Projekt bol vytvorený za účelom získania 
finančných prostriedkov, ktoré umožnia za-
kúpiť hracie prvky – ľanovú dráhu, ľano-
vý tunel, tunelovú preliezku a detské odrá-
žadlá pre deti. Hracie prvky podporia deti 
v rozvíjaní pohybových zručností, pohy-
bovej zdatnosti a vytrvalosti a v pestova-
ní kladného vzťahu k pohybovým aktivi-
tám. Žiadateľ: OZ Kraľovankovo, suma: 
4 742,00 €.

Svetlo pre Kráľovú
Vytvorenie adventného venca medzi kos-
tolmi, 4 stretnutia pri ňom s programom, 
zamyslením, zapálením adventnej sviece 
a vianočným občerstvením, adventný kon-
cert a tlač kráľovských kolied. Cieľom pro-
jektu je oživovať komunitný život a zbližo-
vať jednotlivé skupiny obyvateľov Modry 
– Kráľovej. Žiadateľ: Božena uherčíková, 
suma: 960,00 €.

Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka mesta
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Čistenie súsošia Štúrovcov 
Ľudovít Štúr k Modre patrí. Pamiatkou na túto výraznú osob-
nosť dejín sú pamätné tabule, pomenovania, hrob, ale i majestát-
ne súsošie uprostred modranského námestia. Roky zanechali na 
sochách stopy a tak mesto Modra pristúpilo v októbri 2019 po od-
súhlasení Krajským pamiatkovým úradom k čisteniu sôch. 

„Vrstvy čierneho depozitu, uhlí-
ková vrstva, mach a plesne vy-
tvorili na carrarskom mramo-
re nepekné čierne mapy, ktoré 
umelecký remeselník s praxou 
v kamenársko-sochárskej oblas-
ti v I. etape odstraňoval a sochy 
celkovo čistil“, vysvetľuje pro-
jektová manažérka Silvia Braz-
dovičová z mestského úradu. 
Na základe výsledku priesku-
mu trhu bola odbornými prá-
cami poverená firma Arsštuk – 
Martin Dzurek. I. etapa obnovy 
- čistenie pomníka stála 6.450 
eur. Projekt podporil Bratislav-
ský samosprávny kraj z progra-
mu individuálnych dotácií 
sumou 1.500 eur a zvyšná časť 
bola hradená z rozpočtu mesta. 
V rámci 1. etapy bolo aj vyre-
tušované a zvýraznené písmo. 

Takisto po detailnejšom preskú-
maní narušenia ruky Ľ. Štúra sa 
pristúpilo k vytmeleniu praskli-
ny na ruke, aby sa zamedzilo 
ďalšej deštrukcii mramoru. Na 
čistenie bol použitý špeciálny 
parný čistič a špeciálne reštau-
rátorské prostriedky určené na 
čistenie mramoru. Obnova sú-
sošia je len vo svojej prvej eta-
pe. Silvia Brazdovičová dopĺňa: 
„Mesto Modra by rado pristú-
pilo ku kompletnému zreštauro-
vaniu súsošia a celkovej obno-
ve kamenných blokov a podesty. 
Druhú etapu obnovy nám však 
musí schváliť KPÚ Bratislava 
na základe reštaurátorského vý-
skumu. Aktívne hľadáme preto 
ďalšie finančné zdroje. Na záver 
okolie pomníka skultivujeme vý-
sadbou novej zelene”. (red)

ZŠ Vajanského má nové moderné 
učebne aj knižnicu z dotácie
Mesto Modra reagovalo na Výzvu Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a získalo ne-
návratný finančný príspevok 148 669,68 eur. Povinná spolu-
účasť financovania mesta bola 7 824,72 eur. Cieľom projektu 
je zlepšenie technických, materiálnych podmienok školy, aby 
bol zabezpečený rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v sú-
lade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a po-
trebami trhu práce. Dotácia bola financovaná v rámci Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja a Irop SR.

Realizáciou projektu vznikli dve 
nové učebne a knižnica, v kto-
rých bude prebiehať odborná 
výuka. Vybudovaná je jazyko-
vá učebňa, prírodovedná učebňa 
a školská knižnica. Vytvorením 
nových odborných tried, využi-
tím moderných metód práce, di-
daktickej techniky, počítačových 
programov a moderných pomô-
cok zabezpečíme moderný vzde-
lávací program školy. Vytvoria sa 
nové priestory na odbornú výuku 
a zlepšia sa podmienky pre 354 
detí. Úspešný projekt zahŕňa opat-
renia a aktivity prijaté na podpo-

ru udržateľného rozvoja. Mesto 
Modra je žiadateľom a zároveň 
zriaďovateľom základnej školy 
a financuje celú jej prevádzku zo 
svojho rozpočtu a z príspevkov 
rodičov v zmysle platného VZN. 
Vybudované učebne s atraktív-
nymi didaktickými pomôckami 
poskytujú optimálne a inšpiratív-
ne prostredie pre priamu experi-
mentálnu a podnetnú výuku. Žiaci 
školy majú novovybudované od-
borné učebne a knižnicu k dispo-
zícii od novembra tohto roku.

Alexandra FIGUROVÁ, 
projektová manažérka
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ObchOdNá VErEjNá Súťaž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/40, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/43, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/39, druh pozemku: orná pôda o výmere: 551 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/64, druh pozemku: orná pôda o výmere: 597 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/65, druh pozemku: orná pôda o výmere: 595 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/66, druh pozemku: orná pôda o výmere: 595 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/76, druh pozemku: orná pôda o výmere: 514 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/77, druh pozemku: orná pôda o výmere: 518 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

KONtaKt
Mária blechová, evidencia a správa majetku mesta
tel.: 033/6908319
e-mail: maria.blechova@msumodra.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže,
územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú 
uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk.
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Nič nie je náhoda
„Wenn das kein Zufall ist...“, pod takýmto názvom bol 23. 10. 
2019 v rakúskom regionálnom týždenníku Neusiedler BZV 
publikovaný zaujímavý článok. Je to príbeh jedného obyva-
teľa neďalekej rakúskej vinárskej obce Jois pri Neziderskom 
jazere, ktorý sa tu usadil pred 10 rokmi a dnes je domovom je-
ho mladej rodiny. V múzeu tejto obce bola 26. 10. otvorená pu-
tovná výstava „Huncokari – Die Waldleute rund um Modra“. 
Článok informuje o otvorení tejto výstavy na pozadí príbehu, 
v ktorom Peter Valentini popisuje svoje prepojenie s drevoru-
bačmi vyobrazenými na plagátoch putovnej výstavy.

Potomok huncokárov
Vždy ho niečo ťahalo do ne-
mecky hovoriacich krajín. už 
ako 10 ročný bol pevne rozhod-
nutý tam odísť, aj keby to ma-
lo znamenať emigráciu. Zrej-
me v tom boli gény. Jeho babka 
z maminej strany sa narodila na 
Piesku a bola prvorodenou dcé-
rou drevorubača Viliama Grau-
sa, ktorého predkovia sem prišli 
zo Štajerska. Petrov dedko z ot-
covej strany sa narodil v rodine 
vinára Plankenauera v Ratzers-
dorfe (Rača), ktorého predkovia 
tam prišli z Bavorska. Peter má 
42 rokov, vyrastal v Bratislave 
a bol už od detstva cieľavedomý 
a pracovitý. Má talent na jazyky. 
Nemčinu a angličtinu zvládol 
veľmi rýchlo. To mu umožnilo 
nájsť si dobré uplatnenie a dnes 
pôsobí ako zástupca pre Euró-
pu japonskej nadnárodnej firmy 
s kancelárskou technikou. V ro-
ku 2009 sa natrvalo usadil v ob-
ci Jois. V rozhovore pre rakúsky 
týždenník hovorí: „Už dlho sa 

zaujímam o pôvod mojich pred-
kov, vlastne už od detstva ma 
táto téma vždy fascinovala. Sa-
mozrejme som vedel, že mojimi 
predkami boli karpatskí Nemci, 
aj preto som v lete prišiel do 
Modry na stretnutie potomkov 
huncokárov - nemecky hovoria-
cich drevorubačov“. Tam prvý-
krát na vlastné oči uvidel známu 
fotografiu 19 drevorubačov na 
spílenej jedli. „Ten prvý zľava 
je môj prapradedko, jeho pred-
kovia prišli do Malých Karpát 
zo Štajerska. A ten šiesty zľava 
je môj pradedko.“, hovorí s hr-
dosťou. A s úsmevom pokračuje: 
„Skutočnosť, že sa výstava koná 
v mieste môjho nového domova, 
je pre mňa emocionálne veľmi 
silná. Je to veľmi pekný pocit že 
tu, kde teraz žijem, sa vystavuje 
a prezentuje niečo čo je súčas-
ťou mojej rodinnej histórie. Ne-
jako cítim, že ma navštívili moji 
predkovia a hovoria mi nasle-
duj nás, to je pekné“. A s doja-
tím dodáva: „Je takmer nemož-

né hovoriť o zhode náhod, nie je 
toľko náhod naraz“.

Keď si pani učiteľka 
myslí, že deti si 

vymýšľajú
Obidve Petrove deti Lukas 
a Laura chodia do miestnej obec-
nej školy. Pred otvorením výsta-
vy boli v obci vyvesené plagáty, 
na ktorých bola známa fotogra-
fia drevorubačov na spílenej jed-
li. Počas školskej vychádzky 
Petrove deti s hrdosťou pani uči-
teľke ukazovali na fotografii, že 
tam majú svojho praprapraded-
ka aj prapradedka. Pani učiteľka 
im len zhovievavo pritakávala, 
očividne v domnienke, že deti sa 
zabávajú vymýšľaním. Neskôr, 
keď sa od Petrovej manželky 
Jany dozvedela, že deti hovori-
li pravdu, tak ju to naozaj pre-
kvapilo a zasmiala sa nad svojou 
predošlou reakciou.

Otvorenie výstavy
Výstava v múzeu bola otvore-
ná o 11:00 a Peter Valentini sa 
vďaka prepojeniu svojho pôvo-
du s témou výstavy stal hlavnou 
osobou otvorenia. Na otvorenie 
výstavy prišla aj rakúska televí-
zia ORF a ešte v ten deň v hlav-
ných večerných správach bola 
odvysielaná reportáž, v ktorej 
Peter Valentini s dojatím v hla-
se bezchybnou nemčinou roz-
práva svoj príbeh. 

Ján GRAUS, predseda o.z. 
Potomkovia Huncokárov

Na fotografii: Hlavní aktéri 
otvorenia výstavy v múzeu obce 
Jois: Peter Valentini - potomok 
huncokárov, Hannes Steurer 
- starosta obce, Elisabeth Exl 
- riaditeľka pre turizmus, Re-
inhard Rabec - riaditeľ múzea, 
Alfred Dobler - vicestarosta.

Pripravujeme seriál o modranskom športe
Počas tohoročného „Modranského vinobrania“ usporiadali 
nadšenci v meste zaujímavú výstavu „História športu v Mod-
re.“ Cieľom bolo sprístupniť návštevníkom fotografie a iné ex-
ponáty, dokumentovať históriu a súčasnosť športu v našom 
meste a tak propagovať zdravý životný štýl. Po skončení vý-
stavy sme si prelistovali knihu návštev, kde boli zaznamenané 
postrehy návštevníkov.  O niektoré sa chceme podeliť.

• Chlapci modranskí krásni, aj 
dievčence, ďakujem, že som moh-
la vidieť pre mňa najzaujímavejšiu 
výstavu Modranského vinobrania 
a spomenúť si alebo dozvedieť 
sa ako to všetko bolo na začiatku. 
Modranským športovcom želám 
veľa úspechov. - Verona Šikulová

• Zaujímavá výstava s bohatým 
množstvom informácií z histórie 
športu v Modre. Vystavené doku-
menty treba zachovať a publiko-
vať. – Milan Ružek
• Ako rodič srdečne ďakujem or-
ganizátorom výstavy. Veľmi ma 
potešili fotografie našich dievčat, 

hádzanárok. Výstava bola na vy-
sokej úrovni, za čo vďačíme orga-
nizátorom. – Viera Rajnohová
• Srdečná gratulácia k vzácnej vý-
stave prezentujúcej úspechy špor-
tovcov kráľovskej Modry. Je to 
záslužný čin organizátorov a prí-
spevok k oživeniu aktivít v oblasti 
športu v meste. - Peter Ronec
• Výstava sa mi páčila. Videl som 
tu históriu futbalu v Modre. Ja 
som začal hrať futbal vo FC Slo-
van Modra, teraz hrám v ŠK Slo-
van Bratislava. – Marcus
• Bravo pour cette belle exposi-
tion! Gratulujem ku krásnej výsta-

ve. - Vincent Martzloff, Paris
Organizátorov výstavy slová 
uznania potešili. Výstava sa usku-
točnila vďaka nadšeniu nielen or-
ganizátorov, ale aj zástupcov špor-
tových oddielov, škôl a ďalších 
nadšencov. Históriu jednotlivých 
športov chcú zachovať seriálom 
článkov v Modranských zvestiach 
a vydaním skromnej publikácie. 
Chceme takýmto spôsobom po-
môcť obyvateľom mesta zapojiť 
sa do športových aktivít a zlepšiť 
svoj životný štýl.

Emil ŠIMONOVIČ, 
za organizátorov výstavy
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Chute Malých Karpát 2019
Štvrtý ročník mladého podujatia prilákal v sobotu 9. novembra 
do nášho regiónu pestrú skladbu návštevníkov, ktorých neod-
radil ani upršaný týždeň. Jeseň sa už od nepamäti spája s ví-
nom, dobrým jedlom a kultúrou. Naše podujatie sa snaží všet-
ky tieto tri aspekty skĺbiť a pretaviť do Chutí Malých Karpát. 

Najväčším lákadlom sú v tom-
to období určite mladé vína, cez 
ktoré môžu milovníci vína spo-
znávať nový ročník 2019. A o 
tie veru na podujatí núdza nebo-
la. Tento rok svoje brány sprí-
stupnilo 31 vinárstiev, počnúc 
Svätým Jurom až po Suchú nad 
Parnou. Návštevníci mali mož-
nosť ochutnať z palety 369 vín, 
takže si na svoje prišiel každý. 
Popri dobrom víne mohli náv-
števníci spoznať chute Malých 
Karpát aj cez miestnu gastro-
nómiu, ktorú mohli zažiť nie-
len v samotných vinárstvach, 
ale aj v spriaznených gastro za-
riadeniach malokarpatského re-
giónu. Vo vinárstvach si okrem 
vína mohli návštevníci vychut-
nať aj rôzne kultúrne podujatia 
v podobe živých koncertov, vý-

stav fotografií, obrazov, či do-
konca keramiky. Novinkou pre 
hostí bol tento rok nový okruh 
z Pezinka cez Grinavu do Sv. 
Jura, kde sa prezentovalo 5 vi-
nárstiev. Obrovskou pomocou 
pre návštevníkov bola aj tento 

rok kyvadlová preprava auto-
busmi, vďaka ktorej sa vedeli 
komfortne presúvať po všet-
kých troch okruhoch v regió-
ne. Vďaka za to nesporne patrí 
aj Bratislavskému samospráv-
nemu kraju, ktorý aj tento rok 
podporil v našom projekte prá-
ve kyvadlovú prepravu. Verí-
me, že sa u nás ľudia príjemne 
cítili a odniesli si okrem dobré-
ho vína aj veľa pekných zážit-
kov. Michal PETRÍK

Služby božie 
v prírode

V nedeľu 27. októbra sa uskutoč-
nili Služby Božie pod rozhľadňou 
Alexandra Filípka na Veľkej Ho-
moli. Cirkevný zbor ECAV na 
Slovensku-Modra pripravil prvé 
úspešné bohoslužby v malokar-
patskej prírode. Za krásneho sl-
nečného počasia prišli na Veľkú 
Homolu desiatky turistov, veria-
cich, ktorí si vypočuli príhovor 
zborového farára Jána Oslíka. 
Malé deti niesli oteckovia na ple-
ci, väčšie deti húževnato stúpali 
do svahu pod rozhľadňou. Účast-
níci mali možnosť z rozhľadne vi-
dieť vrchy Malých Karpát, ale aj 
končiare álp na západe v sused-
nom Dolnom Rakúsku. Medzi 
účastníkmi pobožnosti bol aj naj-
starší turista v Modre Milan Ru-
žek, ktorý sa v tomto roku dožil 90 
rokov. Organizovanie podobných 
podujatí priláka mladých ľudí do 
prírody, čo je záruka zdravého 
štýlu života. Modranský turistický 
spolok očakáva najmä mladých 
turistov na sobotňajšie vychádzky 
do Malých Karpát.
 František MACH

„Myslím, že som spravil kus dobrej roboty...“
(za Ľudovítom Ďurejem)
Od začiatku jestvovania modranskej keramickej dielne for-
movali výtvarný výraz majoliky osobnosti, ktoré v nej pra-
covali. Za hrnčiarskymi a maliarskymi kruhmi sa vystriedali 
celé desiatky vynikajúcich kruhárov, maliarov a technológov, 
od majstrov Odlera, Kalafusa, Mičku, Barčíka, Škarčáka, 
Jablonovského, Peška alebo Petráša. Ale nie iba staršie obdo-
bie malo svojich Majstrov. Do generácie keramikov patril aj 
skvelý keramický majster Ľudovít Ďureje.

Ľudo sa narodil v roku 1952 
v Merašiciach neďaleko Hlo-
hovca. Výtvarnému umeniu sa 
začal venovať na strednej škole 
v Hlohovci a neskôr aktívne na 
Pedagogickej fakulte univerzity 
Komenského v Bratislave, kde 
sa na odbore výtvarnej výchovy 
zaoberaj najmä grafikou. Ďure-
jeho ku keramike privial vietor 
celkom náhodou. V 70. rokoch 
minulého storočia nastúpil do 
Slovenskej ľudovej majoliky ako 
výrobno - technický námestník. 
Pre tvrdohlavú povahu a vlastný 
názor musel miesto námestní-

ka opustiť, ale nie keramiku. Do 
dielne nastúpil ako radový robot-
ník a keramickú latinu zvládol za 
pár mesiacov, veď ako inak, keď 
ho učili takí majstri ako Barčík, 
Petráš, Horník, Ӧtvӧs, či Rudko 
Slávik. Pod Ľudovými rukami 
vyrastali veľké nádoby, ktoré ne-
dokázali vyrobiť mnohí vyučení 
kolegovia.
Tvrdohlavá povaha dovolila Ľu-
dovi zostať v podniku iba tri ro-
ky, v roku 1981 prichýlilo voľ-
nomyšlienkárskeho keramika 
Ústredie ľudovo umeleckej výro-
by. Tu pocítil radosť zo slobodnej 

tvorby a sústredil sa na realizáciu 
vlastných výtvarných návrhov. 
Preukázal umelecké majstrov-
stvo a dokonalé ovládanie remes-
la, a nielen to, snažil sa preniknúť 
do podstaty keramickej výroby aj 
ako etnograf a technológ. Tvorba 
Ľuda Ďurejeho bola inšpirovaná 
habánmi, páčili sa mu ich čisté 
tvary, línie a farebnosť. Nadväz-
nosť na tradíciu chápal voľne, 
také boli aj jeho variácie na ha-
bánsku tému. Aktivity Ďurejeho 
boli všestranné a široké najmä po 
roku 1989, kedy si otvoril vlast-
nú dielňu. V roku 1994 založil 
spolu s Mariánom Polonským 
Cech slovenských keramikov, 
pričom Ľudo si vyslúžil funkciu 
cechmajstra. Cech, v ktorom bo-
la združená väčšina slovenských 
keramikov realizoval množstvo 
podujatí a výstav. Snom Ľu-
da Ďurejeho však bolo vytvoriť 
centrum keramiky z Modry, žiaľ 

nenašiel podporu u kompetent-
ných. Keramikova pozornosť sa 
tak sústredila na Pezinok, kde rad 
rokov organizoval keramické tr-
hy. V roku 2009 sme odštartova-
li keramické aktivity aj v Mod-
re a Ľudov sen sa napĺňal, žiaľ, 
zdravotný stav mu už neumožnil 
pracovať. Ľudo bol však stále pri 
nás, chválil nás, ba aj nám doho-
váral. 
V piatok som mala v rukách 
Ľudov cechový džbán, neviem 
prečo, ale držala som ho dlho 
v rukách, akosi mi bol priťažký. 
Dnes viem, že to nebola náhoda, 
chcel si sa mi iba pripomenúť, že 
spoločná káva už nebude. Ľudo, 
káva síce nebude, ale tvoja kera-
mika áno, je tu okolo nás, v ke-
ramickom múzeu aj v keramic-
kej Modre, ktorá sa dnes naozaj 
stáva centrom keramiky. Budeš 
nám tu chýbať, Ľudenko...

(ap)
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EKO-Hliadky: Mesiac monitorujeme odpad 
v bytovkách. Ľudia dobre netriedia
Od začiatku októbra 15 študentov zo všetkých stredných 
škôl v Modre meria objem odpadu v kontajneroch na vy-
braných stojiskách pri modranských bytovkách. Tvrdia, že 
recyklácia sa nezlepšuje. 

V rámci projektu Nadácie Revia 
Odpad sa nevyparí na začiat-
ku tohto roka prebehla hĺbková 
analýza odpadu v kontajneroch 
pri bytovkách z rôznych čas-
tí mesta. Ako sme už písali, až 
64% objemu bolo možné lepšie 
vytriediť. Netriedený zmesový 
odpad končí na skládkach, čo je 
nielen veľmi nešetrné voči ži-
votnému prostrediu, ale i voči 
našim peňaženkám. Za takýto 
odpad budeme platiť čím ďalej 
viac. Preto sme chceli pomôcť 
obyvateľom lepšie sa zoriento-
vať v tom, ako triediť odpad. 
Vytvorili sme súbor informač-
ných materiálov, ktoré 
mohli Modrania nájsť 
na stojiskách kontajne-
rov, vo vchodoch by-
toviek alebo priamo 
vo svojich schránkach. 
Zdá sa, že treba uro-
biť ešte viac. S pomo-
cou študentov gymná-
zia a dvoch odborných 
stredných škôl skúšame 
priebežne monitoro-
vať triedenie. Študen-
ti, členovia EKO-hlia-
dok každý týždeň vo 
štvrtok merajú ob-

jem odpadu v kontajneroch na 
zmesový odpad, plast a papier. 
Výsledky sú zarážajúce. 
Nádoby na komunálny odpad 
prekypujú, zatiaľ čo vytriede-
ný odpad častokrát nedosahuje 
ani polovicu objemu kontajne-
ru. „Fakt je to mizerné, ľudia 
vyhadzujú všetko, aj jedlo.“, 
povedala pre TV Pezinok člen-
ka hliadky Martina Snovická. 
Pripája sa k nej aj Ivan Mesík: 
„Vidím, že je všetko v jednom 
kontajneri, čo je chyba.“ EKO-
-hliadky sa zameriavajú na by-
tové domy na Komenského, 
Družstevnej a Trnavskej ulici. 

Po šiestich meraniach od začiat-
ku októbra zistili, že zatiaľ naj-
lepšie triedia odpad v bytovkách 
na Trnavskej ulici na Kráľovej. 
Obyvatelia tejto bytovky vytrie-
dia o 40% viac plastu a papiera 
v pomere k objemu netriedené-
ho odpadu, ako tí na Komen-
ského ulici vo vnútrobloku. Po-
zrite si aj grafické vyobrazenie 
výsledkov meraní. ukazuje, že 
v najlepšom prípade je pomer 
netriedeného a triedeného odpa-
du zhruba 30% ku 70%. V naj-
horšom prípade presne naopak.
„Záleží mi na tom, čo necháme 
budúcnosti, budúcim generáci-
ám. Keď si predstavím, že bu-
dem mať dieťa a budeme mu-
sieť chodiť po „kanáloch“, lebo 
čerstvý vzduch už nebude... Je 
mi ľúto ako sa správame k pros-

trediu. Je to zlé.“ priznáva Mar-
tinina spolužiačka Eva Gašpa-
rovičová. 
Z vývoja meraní vyplýva, že 
na vyčkávanie nie je čas, mu-
síme maximum urobiť už dnes. 
Nadácia Revia ponúka ľuďom 
okrem informácií a rád aj špe-
ciálne tašky na recyklovanie 
do bytov, možnosť komunitné-
ho kompostoviska, či iné for-
my dobrovoľníctva v projekte. 
No najdôležitejšie je uvedomiť 
si, že problém odpadu nás do-
behne všetkých. Podľa analýzy 
Inštitútu cirkulárnej ekonomiky 
(Incien) z 2019, na Slovensku 
v súčasnosti skládkujeme 69% 
odpadov a sme na 27. mieste 
z 28 krajín EÚ v oblasti triede-
nia a recyklácie odpadov. Eu-
rópsky parlament v apríli 2018 

prijal novú legislatívu 
o spracúvaní odpadov 
zameranú na zníženie 
podielu zmesového od-
padu na 50 % do 2020. 
Do roku 2035 sa ne-
smie skládkovať viac 
než 10%. Incien dodá-
va, že Modra je na dob-
rej ceste tieto ciele do-
siahnuť, avšak aktivita 
občanov je kľúčová. 

Lucia FINKOVÁ
Revia – Malokar-

patská komunitná 
nadácia 

16. október - Svetový 
deň zdravej výživy
Tradícia, ktorej patrí miesto 
medzi aktivitami našej školy 
je i Svetový deň zdravej výži-
vy. 16. októbra sme za výraznej 
asistencie našich žiakov ZŠ Va-
janského ukázali, že jedlo môže 
byť zaujímavé, chutné a zdra-
vé, prichystali sme výborné oku 
lahodiace zdravé jednohubky 
s racio nátierkami a zeleninou, 
naaranžovali sme produkty na-
šich záhrad a domácností, ktoré 
si žiaci priniesli. Niektoré pani 

učiteľky sa venovali aktivitám 
zdravého životného štýlu pros-
tredníctvom besedy, triedili po-
traviny na zdravé a menej zdra-
vé. Výstavu sme naaranžovali 
na chodbe našej školy, kde žia-
ci mohli prísť a ochutnať všet-
ky dobroty. Mnohým deťom 
zachutilo to, čo predtým veľmi 
neobľubovali. Pochvala patrí 
žiakom, rodičom aj pani učiteľ-
kám.

Stanislava BENKOVSKÁ FO
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Najlepší žiaci a študenti 2019
Pri príležitosti Dňa študentov udelilo Mesto Modra ocenenia 
najlepším žiakom a študentom našich základných a stredných 
škôl. Každý vyniká v niečom inom, ale jedno majú spoločné - 
chcú veľa vedieť a učenie ich baví. Oceňovanie je každoročne 
akt, kedy sa oceníme snahu, vytrvalosť a šikovnosť žiakov a štu-
dentov, ktorí dosahujú výborné výsledky v rôznych oblastiach 
života. Ocenenia z rúk primátora Modry Juraja Petrakoviča, vi-
ceprimátora Mariána Gavorníka a poslankyne Andrey Kukum-
bergovej si prevzalo jedenásť mladých ľudí. 

Na pamätnej spoločnej fotografii 
rad zľava: Andrej Nyitray - ZŠ 
Vajanského a Jakub Kováč zo 
ZŠ Ľudovíta Štúra.
Druhý rad zľava: viceprimá-
tor Marián Gavorník, študen-
ti Marína Oravcová - Základná 
umelecká škola, Barbora Stein-
hüblová - Gymnázium Karola 

Štúra, Adam Lančarič a Denis 
Maščuch - Stredná odborná ško-
la vinársko-ovocinárska, Krištof 
Nemček - Gymnázium Karola 
Štúra, primátor Juraj Petrakovič, 
ďalej ocenené Simona Lukačo-
vičová - ZŠ Ľ. Štúra, Silvia Sed-
láčková - Stredná odborná škola 
pedagogická, poslankyňa MsZ 

Andrea Kukumbergová, štu-
dentka Emma Kukumbergová - 

Stredná odborná škola pedago-
gická a Karin Horváthová - ZŠ 
Vajanského. 
Všetkým oceneným srdečne bla-
hoželáme. (jk)

Škola Štúra športovala
V októbri sa uskutočnil už 3. roč-
ník športového podujatia Ško-
la Štúra Športuje a to vo štvrtok 
o štrnástej. Viac ako 200 súťa-
žiacich, medzi ktorými mali za-
stúpenie aj škôlkari, žiaci z Va-
janského školy, zo Spojenej 
špeciálnej školy, gymnázia a aj 
súťaženia chtiví dospeláci, si 
zmerali sily v behu cez prekáž-
kovú dráhu. Na účastníkov pod-
ujatia čakali tri dráhy. Úlohou 
každého športovca bolo čo naj-
rýchlejšie zvládnuť prekážkovú 
dráhu behom, preskokmi i ko-
túľom. Nadšenie detí bolo jedi-
nou odmenou pre organizátorov 
z rady rodičov, učiteľov a tréne-

rov hádzanárskeho oddielu Slo-
van Modra. Táto krásna akcia sa 
konala vďaka finančnej podpore 
Občianskeho združenia Našim 
deťom. Každý súťažiaci si odnie-
sol za odmenu jabĺčko a pamät-
ný list. Najrýchlejší bežci si na-
koniec z rúk poslanca Miroslava 
Ochabu a predsedu občianskeho 
združenia Našim Deťom Miro-
slava Kováča prevzali zaslúže-
né medaily. Deti si pretekaním 
pripomenuli, aký dôležitý je pre 
zdravie nielen šport, ale i zdravá 
výživa. Ďakujeme za pomoc pri 
organizácii všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí venovali svoj čas 
iným. Mária SETNICKÁ

Opäť sme Zelenou školou
Stredná odborná škola pedago-
gická už deväť rokov patrí do 
programu realizovaného na ško-
lách, ktorý prepája environmen-
tálnu výchovu s praktickými 
činnosťami. Získať označenie 
Zelená škola nie je samozrejmé 
a certifikácia si vyžaduje splniť 
niekoľko kritérií. Pre školské ro-
ky 2019-2021 má škola stanove-
nú prioritnú tému odpad. Akti-
vity, ktorými budeme túto tému 

napĺňať, budú zamerané na zní-
ženie množstva vyprodukova-
ného odpadu, separáciu odpadu, 
recykláciu a šetrenie prírodných 
zdrojov. Žiaci majú bližšie infor-
mácie o programe a aktivitách 
na nástenke školy a pre záujem-
cov sú tipy aj na webovej strán-
ke školy v sekcii Zelená škola. 
Za vedenie programu a už štvor-
násobné získanie titulu vďačíme 
Ing. Márii Moravčíkovej, ktorá 

vedie v škole environmentálny 
krúžok. Ekologické zmýšľanie 
je vidieť aj na aktuálnej výzdo-
be školy, ktorá sa tiahne naprieč 
všetkými poschodiami. Dali sme 
druhú šancu pokazeným dáždni-
kom a ozdobili sme schodisko 
prírodnými materiálmi, ktoré 
nám takto spríjemňujú jesenné 
dni. 

Martina PUKANČÍKOVÁ, 
pedagóg
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deti a mládež 
z Kráľovej 
u seniorov

V mesiaci októbri, ktorý je mesia-
com úcty k starším, navštívili po-
poludní 26. októbra deti a doras-
tenci z Evanjelického cirkevného 
zboru v Modre-Kráľovej klientov 
Mestského centra sociálnych slu-
žieb na Súkeníckej aj na Zochovej 
ulici v Modre. Seniorov pozdravi-
li básničkami a piesňami, scénkou 
„Starý otec a vnuk“ a tiež si so se-
niormi spoločne zaspievali nábož-
nú pieseň „Ježiši, drahý poklad 
môj“. Duchovné slovo s požeh-
naním a s modlitbou za seniorov 
a za celý personál v sociálnych 
zariadeniach predniesla zborová 
farárka Sidonia Horňanová. V zá-
vere sa deti a seniori navzájom ob-
darovali drobnými pozornosťami. 
Tým najkrajším darom pre všet-
kých bol pocit spolupatričnosti 
umocnený spokojnosťou a dobrou 
náladou na oboch stranách.
V mene Evanjelického a. v. cir-
kevného zboru v Modre-Kráľovej 
ďakujeme Mestu Modra za udele-
nie dotácie na vzdelávanie a tvo-
rivé dielne detí a mládeže z Krá-
ľovej.

Sidonia HORŇANOVÁ, 
zborová farárka 

v Modre-Kráľovej

Slávnostné posedenie seniorov 
Mesto Modra a Jednota dôchodcov Slovenska pripravili pre 
našich seniorov slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. V príhovore prítomných pozdravil viceprimá-
tor Modry Marián Gavorník. V rámci oficiálnej časti poduja-
tia prebehlo udeľovanie vyznamenaní členom JDS v Modre. 

Dlhoročná členka modranskej 
JDS Alžbeta Čaputová si pri 
príležitosti významného život-
ného jubilea prevzala vyzna-
menanie I. stupňa, predseda 
JDS Modra Vladimír Medlen 
dostal vyznamenanie II. stup-

ňa a tretím oceneným bol člen 
JDS a dlhoročný športovec 
Vincenc Mráz. Ocenenia odo-
vzdávala predsedníčka okres-
ného výboru Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Pezinku Mária 
Miškeríková spoločne s vi-

ceprimátorom Gavorníkom. 
Ku gratulantom sa pripojili aj 
poslankyne MsZ Andrea Ku-
kumbergová a Naďa Kovárová 
spolu s riaditeľkou Mestského 
centra sociálnych služieb Janou 
Machalovou. 
V kultúrnom programe svoji-
mi vystúpeniami seniorov po-
tešili Tereza a Dorota Hrežo-
vé, žiačky hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy, 
Detský folklórny súbor Mag-
dalénka predstavil piesne a tan-
ce z Vajnor a Modry a v druhej 
časti programu vystúpili deti 
s pásmom „Svetlá hus“, zná-
zorňujúcim rekonštrukciou 
starého hrnčiarskeho zvyku 
z Modry.
Poďakovanie patrí partnerom 
podujatia: Jedálni pri ZŠ Ľudo-
víta Štúra v Modre, študentom 
SVOŠ v Modre, vinárom Vin-
centovi Jakubecovi, Mirosla-
vovi Dudovi a Marte Žákovej 
- Sladký deň.
 Jana KUCHTOVÁ

Stretnutie jubilantov
November už tradične patrí oslavám pre našich seniorov. Jed-
nou z nich býva stretnutie jubilujúcich spoluobčanov a to 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac ročných. V Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra sa 5. 11. stretlo 120 Modranov, ktorí prijali pozvanie a z 
rúk primátora Juraja Petrakoviča, viceprimátora Mariána 
Gavorníka a riaditeľky Mestského centra sociálnych služieb 
Jany Machalovej si prevzali kvetinový dar.

Primátor v príhovore povedal: 
„Svet sa za posledné desaťročia 
veľmi zmenil, zmenili sme sa aj 
my, menia sa aj naše deti. Čo by sa 
však meniť nemalo, sú dobré vzťa-
hy. Je preto veľmi dôležité ich bu-
dovať a to nielen v rodine, ale aj 
v našej mestskej komunite. A pre-
to som rád, že som medzi vami, že 
môžem počúvať vaše spomienky 
a príbehy zo života a práce a te-
šiť sa zo vzájomnej blízkosti. Pri-
píjam vám na zdravie a zo srdca 
vám prajem pokojné dni v spoloč-
nosti vašich blízkych”.
Jubilantov prišli potešiť žiaci 
z hudobného a tanečného odboru 
Základnej umeleckej školy a fol-
kloristi z Detského folklórneho 

súboru Magdalénka. V závere 
kultúrneho programu predstavil 
svoju tvorbu básní pán Eduard 

Prechtl z Modry. Primátor Juraj 
Petrakovič spoločne s moderáto-
rom Jánom Sklenárom a ostatný-
mi prítomnými, zaspievali jubi-
lantom hlasné Živijó.
O pohodlie oslávencov, prípravu 
sály a chutný obed sa postarali 
študenti Strednej odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej, referentky 
Útvaru sociálnych vecí a školstva 
pri MsÚ, kolektív Školskej jedál-
ne pri ZŠ Ľ. Štúra a vinári Vincent 
Jakubec, Peter Juran a Miroslav 
Dudo. Jana KUCHTOVÁ

Eduard Prechtl: 
úryvok z tvorby

Vlasy sa pomaly halia do 
striebra,
čelo sa začína pokrývať vráska-
mi.
Unavené ruky, pokryté hlbokými 
brázdami
spočívajú na kolenách.
Myšlienky letia do spomienok,
keď ešte mladá bola si.
Keď deti vôkol Teba stáli,
všetky jesť si pýtali.
Po jednom oni z domu odchá-
dzali. 
A keď sa znova vrátili,
tak zasa vnúčatá Ťa obstáli.
Pohľadom všetkých pohládzaš,
v ktorom Ti možno hrdosť čítať
a  my vtedy cítime,
že večná vďaka patrí Ti...

(Venované mame, v čase 
keď oslavovala jubileum 70.)
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Merema si uctila častovských seniorov
Symbolika jesene sa u nás už tradične spája s ľuďmi skôr naro-
denými. 25. októbra 2019 klienti Domova sociálnych služieb a za-
riadenia podporovaného bývania Merema (DSS a ZPB Mere-
ma) v Modre zavítali do Jednoty dôchodcov v Častej, aby si uctili 
tunajších ľudí, spoznali ich a dovolili im nazrieť do nášho života.

DSS a ZPB Merema je od ro-
ku 2015 súčasťou programu 
transformácie sociálnych slu-
žieb na Slovensku, cieľom 
ktorej je umožniť našim klien-
tom začleniť sa do života ko-
munity a prežiť svoj život inak 
- žiť v domácnostiach ako kto-

rýkoľvek iný občan a člen 
spoločnosti, starať sa o svoju 
domácnosť, tráviť voľný čas 
podľa vlastných predstáv. Jed-
na z takýchto domácností bu-
de práve v Častej, a preto sme 
si dovolili využiť príležitosť 
a prišli sme sa do Častej pred-

staviť. Naši herci sú členmi 
divadla Agapé a pod vedením 
dramatoterapeuta Martina Žá-
ka majú v repertoári niekoľko 
divadelných hier. Do Častej 
sme prišli zahrať hru More, 
ktorá vnáša diváka do sveta 
reality i fantázie, romantiky 
i nebezpečenstva, tak ako to je 
aj v reálnom živote. Prostred-
níctvom prezentácie výrob-
kov klientov sme predstavi-
li našu činnosť v keramickej, 
drotárskej a kreatívnej dielni, 

obdarovali sme divákov ma-
lými darčekmi a oni obdarili 
nás. Prichystali nám vynikajú-
ce chlebíčky, voňavú kávičku 
a chutný domáci jablkový ko-
láč. Aj touto cestou vám z ce-
lého srdca ďakujeme za pod-
poru a vrelé prijatie. 
„Sme ako more, ktoré skrýva 
veľa tajomstiev. More, ktoré 
skrýva svoju tvár. Sme more, 
ktoré osvieži, ublíži aj pohla-
dí. Sme more, ktoré vás prijí-
ma takých, akí ste. Prijmite aj 
vy nás takých, akí sme.”
 Milada BARČÍKOVÁ

Ďakujeme dobrým ľuďom za pomoc 
a spolupatričnosť

Pred pár týždňami zasiahla jednu 
z rodín na Národnej ulici v Mod-
re-Kráľovej nešťastná udalosť. 
Požiar zničil väčšiu časť rodin-
ného domu, v ktorom bývali. 
Behom niekoľkých minút sa tak 
ocitli v nezávideniahodnej situá-
cii, kedy zostali všetci bezmoc-
ní. Aj v tomto prípade sa na-
šťastie potvrdilo známe: v núdzi 
poznáš priateľa. Pomoc poskytli 
známi aj neznámi a obdiv požia-
rom postihnutá rodina Ľubomí-
ra Hornáčka s úctou vyslovuje aj 
tým najmenším a to deťom. Ka-
maráti a kamarátky ich synov sa 
zomkli v dobrú vec a nenechali 
rodinu v núdzi. Dnes je zničená 
strecha nad hlavou takmer mi-
nulosťou a rodina bude nadchá-
dzajúce sviatky tráviť vo svojom 
domove. Samozrejme, úprav 

a pomocných rúk si bude dom 
ešte vyžadovať veľa. Zničený 
bol i v interiéri. Hlavné je, že sa 
nestalo nič tragické a celá rodina 
v zdraví ďakuje dobrým ľuďom.
„Chceli by sme sa touto cestou 
zo srdca poďakovať za pomoc, 
ktorú nám po nešťastnej uda-
losti, ktorou bol požiar nášho 
domu, poskytlo mnoho dobrých 
ľudí. Úprimne ďakujeme rodi-
ne Procházkovej za materiál-
nu pomoc a prichýlenie v ťaž-
kých začiatkoch bezprostredne 
po požiari a za ich psychickú 
oporu. Rodine Fuňovej, rodine 
Milana Hornáčka, rodine Jána 
Hornáčka, rodine Kačšákovej, 
rodine Makovníkovej, Jánovi 
Uherčíkovi z Trnavskej ulice 
i rodine Želmíry Liberčanovej. 
Ďakujeme kamarátom nášho 

syna Ľubka a to deťom Karolín-
ke a Patrikovi Procházkovým, 
Vincentovi Kaščákovi, Mare-
kom Fendrichovi za ich inicia-
tívu a uskutočnenie zbierky na 
Kráľovej pre našu rodinu. Po-
ďakovanie vyslovujeme aj ka-
marátom nášho syna Igora a to 
Lukášovi Pacúchovi, Bernadete 
Vitálosovej, Veronike Pekano-
vej, Šimonovi Karikovi, Micha-
lovi Ježovi, Anne Lackovičovej, 
Samuelovi Šimekovi a Patriko-
vi Švarcovi za pomoc pri čiste-
ní priestorov. Ďakujeme deťom 
s dobrým srdcom z triedy 6.C na 
ZŠ Ľ. Štúra. Príbuzným a zná-
mym za fyzickú pomoc, zástup-

com a zamestnancom Mesta 
Modry, poslancom Mestského 
zastupiteľstva, nášmu Cirkev-
nému zboru ECAV Kráľová 
a zborovej pani farárke Sidonii 
Horňanovej za finančnú zbier-
ku. Ďakujeme všetkým dobro-
srdečným darcom z Kráľovej, 
Modry, Pezinka, Píly a Častej, 
ako aj ďalším anonymným dar-
com, ktorí nám prispeli finanč-
ným darom na náš účet. Nemôž-
me zabudnúť ani na hasičov. 
Vďaka ich okamžitému zásahu 
sa nestalo ešte horšie. Ďakujem 
za to, že v tak neľahkej situá-
cii sa dokázali ľudia, naši su-
sedia, známi aj neznámi spojiť 
a v pomerne krátkom čase nám 
pomôcť s tým, aby sme sa mohli 
vrátiť a žiť vo svojom domove”, 
vyznal sa Ľubomír Hornáček 
s rodinou. Jana KUCHTOVÁ

Prosíme o pomoc pre ďalšiu 
rodinu po požiari

Príslovie, ktoré hovorí, že oheň je 
dobrý sluha, ale zlý pán, sa potvr-
dilo v priebehu krátkeho časového 
obdobia už po druhýkrát. Požia-
rom bola náhle zasiahnutá ďal-
šia rodina v našom meste, opäť 
v miestnej časti Kráľová. V noci 
z 10. na 11. októbra spôsobil ten-
to živel poškodenie rodinného do-
mu, najviac zasiahnutá bola stre-
cha. 
Veríme, milí spoluobčania, že vám 
nie sú takéto nešťastné a tragické 
situácie iných ľahostajné. Svedčia 

o tom aj pozitívne reakcie, ktoré 
v priebehu októbra nasledovali po 
vyhlásení prosby o pomoc prvej 
rodine postihnutej požiarom. Pre-
to vás, vážení Modrania opäť 
oslovujeme s prosbou o finančnú 
pomoc, tento raz pre druhú požia-
rom postihnutú rodinu.
Ak máte možnosť pomôcť, 
prispejte prosím finančne na číslo 
účtu nešťastnej rodiny: 
SK48 0900 0000 0051 6062 6216. 
Za vašu pomoc v mene rodiny Ďa-
kujeme. (red)
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Adventná Modra 2019 
nedeľa 1. 12., 18.00 h
Adventný koncert Mesta Modry –
Ad Una Corda
Nemecký evanjelický kostol 
Nemecký evanjelický kostol sa rozoznie 
klasickou i modernou chrámovou hud-
bou. Zbor Ad una Corda z Pezinka s viac 
ako 150 ročnou históriou má v repertoá-
ri religiózne piesne, omše, spirituály ale 
aj ľudové piesne. Príďte si vypočuť osla-
vu chrámovej hudby a veľkých svetových 
diel s vianočnou tematikou. 
organizátor: Mesto Modra, KC Modra 
a ECAV Modra
Dobrovoľné vstupné je určené na obnovu 
kostola. 

každá adventná nedeľa od 1. 12. do 22. 
12. o 15.00 h 
Svetlo pre Kráľovú
Národná ulica, Modra – Kráľová 
Stretnutie občanov spojené so zapaľova-
ním sviec na adventnom venci na Národ-
nej ulici v Kráľovej.
organizátori: občania Kráľovej

štvrtok 5. 12., 18.00 h
Malí koledníci
Kultúrny dom Modra 
Koncert žiakov hudobného odboru ZuŠ
organizátor: ZuŠ Modra

piatok 6. 12., 18.00 h 
Rozsvietenie stromčeka Mikulášom
priestranstvo pred KD Modra 
Pozývame Vás na priateľské mikuláš-
ske stretnutie, ktoré sa bude konať na 
priestranstve pred Kultúrnym domom. 
Spolu s deťmi z DFS Magdalénka si za-
spievame koledy, počkáme na Mikuláša 
a spoločne rozsvietime vianočný strom-
ček, zahrejeme sa pohárom punču a čaju. 
organizátor: KC Modra, Mesto Modra 
a ĽuSK 

sobota 7. 12., 10.30 – 12.30 h
Majolikové Vianoce – tvorivý workshop
Slovenská ľudová majolika, Dolná 138, 
Modra
Namaľujte si vianočnú guľu a 3 vianočné 

ozdôbky pod vedením umeleckej maliar-
ky majoliky. Vaše diela vypálime a do-
ručíme do dvoch týždňov. Workshop je 
vhodný aj pre začiatočníkov. Max počet 
osôb je limitovaný, svoje miesto si rezer-
vujte, prosím, na: majolika@majolika.sk
organizátor: Slovenská ľudová majolika

sobota 7. 12., 17.00 h 
Brm Brm ofčičky
Kultúrny dom Modra
Vianočný koncert pri príležitosti uvedenia 
nového vianočného CD. Účinkujú členo-
via DFS Magdalénka a hostia: Ľudová 
hudba Michala Nogu, Peter Obuch, Lukáš 
Lacko a ostatní. Súčasťou programu bude 
aj krst nového CD Brm Brm ofčičky. 
Vstupne dospelí 5€, deti do 5r.,študenti 
a dôchodcovia 3€

sobota 7. 12., 13.00 h
Predvianočné stretnutie
Kultúrny dom Kráľová
podujatie venované deťom spojené s pre-
dajom vianočných dekorácií
17.00 h: Stretnutie s Mikulášom
organizátor: OZ Kráľovan 

sobota 7. 12., 17.30 h 
Last Christmas – vianočná romantická 
komédia
Kino Mier Modra, Kalinčiakova 4
Hviezda z filmu Hry o tróny Emilia Clar-
ke žiari, zabáva a dojíma v romantickej 
vianočnej komédii. V jej príbehu sa doko-
nale spája autorský talent herečky a osca-
rovej scenáristky Emmy Thompson s nad-
časovými skladbami Georga Michaela.
vstupné: 5€, www.kinomodra.sk

nedeľa 8. 12., 15.30 h
Apollo Bratislava – spevácky zbor
Evanjelický kostol, Modra - Kráľová
Spevácky zbor zameriava svoj reperto-
ár na súčasnú sakrálnu slovenskú tvor-
bu. Naštudoval a interpretoval rozsiah-
le skladby od vynikajúceho slovenského 
skladateľa Pavla Kršku. Zbor pravidelne 
spieva na omšiach v Jezuitskom kostole 
a v iných bratislavských kostoloch.

piatok a sobota, 13. – 14. 12. 
Vianočné zastavenie – mestské vianočné 
trhy 
nádvorie historickej radnice 
Komorná takmer rodinná atmosféra tra-
dičných trhov vás zahreje. Susedia a pria-
telia sa stretnú, poprajú si, prinesú sladké 
dobroty do tradičnej charitatívnej zbier-
ky koláčov a pochutnajú si na výbornom 
jedle od miestnych kulinárov a modran-
skom vínku. Na Vianočnom zastavení 
nájdete tradičné stánky s majolikou a ruč-
nými výrobkami, tvorivé dielne, dobré 
knihy, vystúpenia a koncerty miestnych 
detských súborov.
organizátor: KC Modra 

nedeľa 15. 12., 16.00 h a 18.30 h 
Vianočná show ADT crew
Kultúrny dom Modra (veľká sála)
Tanečná skupina ADT Vás pozýva do ich 
vianočnej rozprávky. 
vstupné: 5 € (na tréningoch ADT)

pondelok 16. 12., 18.00 h
Dych Vianoc
Kultúrny dom Modra
Koncert žiakov hudobného a tanečného 
odboru ZuŠ Modra 
organizátor: ZuŠ Modra

štvrtok 19. 12., 18.00 h 
Vianočný koncert Veroniky Čambalovej 
a jej hostí 
Nemecký evanjelický kostol Modra 
Pozývame Vás na Vianočný koncert oper-
nej speváčky a jej hostí, na ktorom od-
znejú diela od Mikuláša S. Trnavského, 
J. Cikkera, D. Šostakoviča či A. Dvořáka, 
ale aj tradičné slovenské koledy. Účin-
kujúci: Veronika Šikulová (slovo), Ma-
tej Kočkovský (spev), Samuel Michalec 
(klavír), Karolína Krigovská (husle), Al-
bín Blaho (klarinet), Katarína Pokojná 
(klavír).
organizátor: Veronika Čambalová v spo-
lupráci s KC Modra a ECAV Modra 
vstupné: dobrovoľné

nedeľa 22. 12., 17.30 h
Ľadové kráľovstvo 2 – animovaná rodin-
ná komédia
Kino Mier Modra, Kalinčiakova 4

ADVENT A VIANOCE V MESTE

Adventná Modra
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Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a Sven v dlho 
očakávanom pokračovaní úspešnej ani-
movanej komédie štúdia Disney.

štvrtok 26. 12.,
Koledovanie Dobrej noviny
V rámci celoslovenskej koledníckej akti-
vity sa aj u nás v Modre koná každoročne 
koledovanie Dobrej noviny, ktorej výťa-
žok je určený vždy na konkrétne charita-
tívne projekty najmä v chudobných kra-
jinách Afriky. Koledníci navštívia domy 
tých, ktorí vopred nahlásia, že chcú prijať 
koledu.
organizátor: Súkromné centrum voľného 
času

sobota 28. 12., vstupy 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00 h
Vianočné exkurzie v Slovenskej ľudovej 
majolike
Slovenská ľudová majolika, Dolná 138, 
Modra
Prídu Vás cez Vianoce navštíviť priatelia 
a rodina? urobte im program a ukážte im 
výrobu majoliky. Ponúkne vám pohľad 
do najväčších remeselných dielní s naj-
dlhšou tradíciou na Slovensku. Exkur-

zia obsahuje úvod pri základnom kameni 
z roku 1973, krátky dokumentárny film, 
odborný výklad o histórii, ornamentike 
a tradičnej výrobe, ukážky práce majstra-
mi keramikármi aj obrovské vozokomo-
rové pece zo 70. rokov minulého storo-
čia. K dispozícii je podniková predajňa.
organizátor: Slovenská ľudová majolika 

utorok 31. 12., 23.30 h 
Silvester
Pred historickou radnicou, Štúrova 54
Ján Ponka Duban a Stará jedáleň zahra-
jú v podbrání radnice, spoločne sa roz-
lúčime so starým rokom a pozrieme si 
ohňostroj. 
organizátor: Mesto Modra

utorok 31. 12., 20.00 h
Silvestrovská zábava
Kultúrny dom Kráľová
tanečná zábava s oslavou záveru roka
organizátor: OZ Kráľovan (kontakt 0902 
691 781)

Program Adventnej Modry nájdete aj na 
www.kcmodra.sk. (kc)

piatok 13. 12., od 17.00 do 20.00 h 
17.00 h  Slávnostné otvorenie, hudba ZUŠ Modra
18.00 h Laudate Dominum, koledy, ECAV Modra  
18.00 h   Vianočné zastavenie, pásmo z dielne o.z. ĽUSK 

sobota 14. 12., od 10.00 do 20.00 h 
10.00 h – 13.00 h Vianočná charitatívna zbierka pečiva (radnica)
11:00 h Vianočné vystúpenie, Spojená škola Modra 
11.30 h Veselé Vianoce, ZŠ Vajanského Modra 
12.30 h Čas vianočný, ZŠ Ľ. Štúra v Modre 
13.30 h Dych Vianoc, pásmo ZUŠ Modra
15.30 h Dobrá novina, Súkromné centrum voľného času v Modre 
16.00 h Čert Kolofón a Zlaté prasa, bábkové divadlo Morgonrock
17.30 h Vitaj nám Ježiško narodzený, koledy v podaní 
 DFS Magdalénka 
18.30 h Martin Geišberg a Patrik Pačes, koncert 

M E S T S K É  V I A N O Č N É  T R H Y  N A  N Á D V O R Í  H I S TO R I C K E J  R A D N I C E 

Sprievodný program 

○ Svet očami Claudiancov – výstava o tom, ako vnímajú 
ľudia s mentálnym postihnutím svet cez výtvarnú tvorbu, 

historická radnica, piatok – sobota   
○ živý orloj nadácie REVIA v partnerstve s OZ Amavet,

sobota po zotmení (o 17.00, 18.00, 19.00 )
○ tvorivé dielne so Slovenskou ľudovou majolikou pre deti, 

radnica, sobota 14.00 – 16.00 h
○ stánok Artforum a Antikvariát Mestskej knižnice ponúknu 

najkrajší vianočný darček ○ ukážky tradičných ľudových 
remesiel (kováč, sviečkar) ○ živý Betlehem

○ predajné stánky: víno, med, čaj, punč, údeniny, oblátky, 
koláče, medovníky, dekorácie, keramika a mnohé ďalšie

www.kcmodra.sk

charitatívna 
vianočná zbierka 

pečiva
Mesto Modra v spolupráci Kultúrnym cen-
trom opäť organizujú počas tohtoročného 
predvianočného obdobia tradičnú charita-
tívnu Vianočnú zbierku pečiva pre sociál-
ne znevýhodnených spoluobčanov. Prispieť 
môžete prinesením koláčikov počas vianoč-
ných mestských trhov Vianočné zastavenie 
2019. Kolegovia z Mestského úradu v Mod-
re vaše dary ochotne prevezmú a to v sobotu 
14. decembra v čase od 10.00 do 13.00 h. 
v priestoroch historickej radnice. Obdarova-
né rodiny, klienti domovov sociálnych slu-
žieb a oddelení v nemocnici budú mať vďa-
ka vášmu činu krajšie sviatky. 
Týmto prosíme ľudí s dobrým srdcom a naj-
mä šikovné gazdinky, napečte pre iných, da-
rujte koláčiky a primátor s poslancami sa po-
starajú o to, aby sa dostali k adresátom. 
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí podporia 
túto charitatívnu myšlienku. Podrobné infor-
mácie získate u Moniky Bartošovej z MsÚ 
na tel.: 033/6908 614.

Jana KUCHTOVÁ
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Knižným ježiškom už pätnásty rok
Modranka Barbora sa aj tento rok stala 
anonymným darcom v projekte Nadácie 
Revia – Otvor srdce, daruj knihu a opäť 
raz poteší deti zo sociálne znevýhodne-
ných rodín. Skúste to aj vy. 

Počas pätnástich rokov Barbora vždy v pred-
vianočnom období vyberá z detských kniž-
ných želaní v pezinských a modranských 
kníhkupectvách a stáva sa tak anonymným 
knižným Ježiškom.
Ako to funguje? Od 4. 11. do 31. 12. 2019 Na-
dácia Revia prináša knižné priania detí z ma-
lokarpatského regiónu do kníhkupectiev Ar-
tfórum na Kollárovej ulici v Pezinku a Folly 
v modranskej Kocke, kde ich vy môžete spl-

niť. Stačí prísť a kúpiť želanú knižku, ktorá sa 
páči aj vám. My ju deťom zabalíme a doručí-
me pod stromček. „Keď vyberáme rozpráv-
kovú knihu pre dieťa, spomenieme si na svoje 
detské sny, vrátime sa do čias, keď sme prin-
covi Bajajovi držali palce, aby vyhral nielen 
nad drakom, ale najmä nad predsudkami. Sú 
darčeky, ktoré nikdy nevyj-
dú z módy a ktoré vždy za-
hrejú pri srdci. Vždy keď 
niekomu darujeme knihu, 
darujeme mu kúsok seba. 
Kúsok nášho pohľadu na 
svet, nášho zmýšľania, náš-
ho vkusu.“ - pripomína am-
basádor projektu, novinár 
a spisovateľ Márius Kopc-
say. V štrnástich predchá-
dzajúci ročníkoch sa nám 
spolu s knižnými Ježiškami 
podarilo obdarovať 2 884 
detí knihami v hodnote ne-
uveriteľných 20 436 €. Toto 
obdivuhodné číslo chceme 
aj vďaka vám opäť navýšiť. 
Darujte knihu deťom, kto-
rých možnosti sú limitova-
né a ich darčekmi sú zväčša 
iba základné potrebné veci. 
„Staň sa Ježiškom na Ježiš-
ka, kúp knižku neznámemu 
chlapcovi či dievčaťu, mož-
no aj Teba na Ježiška neja-
ký Ježiško prekvapí“ - Vero-
nika Šikulová, spisovateľka 
a ambasádorka projektu. 
Vianočné obdobie Nadácia 

Revia uzavrie aj magickým živým orlojom. 
Na vianočných trhoch 13. decembra v Pezin-
ku a 14. decembra v Modre zažijete vystúpenie 
vianočných postáv. Viac informácií nájdete na 
revia.sk, alebo priamo v kníhkupectvách. Spo-
ločne robíme Vianoce o čosi kúzelnejšie.

 Lucia FINKOVÁ, Nadácia Revia

Svetlo pre Kráľovú – zapaľovanie 
sviec na adventnom venci
Ďalší rok ubehol ako voda a iniciatíva ob-
čanov Svetlo pre Kráľovú pozýva na tradič-
né zapaľovanie sviec na adventnom venci. 
Prvú sviecu zapálime v nedeľu 1. decembra 
a pokračovať budeme každú adventnú ne-
deľu až do 22. 12. – vždy v rovnakom čase 
o 15.00 hod. a na tradičnom mieste medzi 
kostolmi na Národnej ul. Hostia, ktorých 
privítame, sa nám budú prihovárať na té-
my neha, mier, sľub a dar, ku ktorým nás 
inšpirovali udalosti Nežnej revolúcie spred 
30 rokov. Sme presvedčení, že ani dnes ne-
stratili tieto témy nič na svojom význame 
a dôležitosti. Tohtoročný advent plánujeme 
obohatiť o koncert speváckeho zboru Apol-

lo z Bratislavy, a to 8. decembra v evanje-
lickom kostole po zapálení druhej advent-
nej sviece.
Veríme, že k príjemnej atmosfére prispeje 
aj malé občerstvenie po programe, ktoré sa 
už stalo tradíciou. Teší nás každý príspevok 
od našich šikovných gazdiniek a vinárov. 
Projekt „Svetlo pre Kráľovú“ sa uskutoč-
ňuje opäť aj vďaka finančnej podpore Re-
vie - Malokarpatskej komunitnej nadácie. 
Za podporu srdečne ďakujeme. Príďte me-
dzi nás, stíšme sa spoločne v adventnom 
čase v radostnom očakávaní Vianoc.

Božena UHERČÍKOVÁ, za občiansku 
iniciatívu Svetlo pre Kráľovú

deti! Príde Mikuláš 
V Modre sa bude konať priateľské mikuláš-
ske stretnutie v piatok 6. decembra o 18.00 
na priestranstve pred Kultúrnym domom. 
Spolu s deťmi z folklórneho súboru Mag-
dalénka si zaspievame koledy, počkáme na 
Mikuláša a spoločne rozsvietime veľký via-
nočný stromček, zahrejeme sa pohárom pun-
ču a čaju. 
O deň neskôr v sobotu 7. decembra sa za-
stavte na kraľovanskom Predvianočnom 
stretnutí, ktoré bude ako zvyčajne spojené 
s predajom milých vianočných drobností, 
dekorácií a darčekov. Na podujatie pozýva 
všetky deti a ich rodičov Občianske zdru-
ženie Kráľovan. Začíname o 13.00 hod. a o 
17.00 privítame Mikuláša, na ktorého sa deti 
už určite tešia.  (red)
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Ako lepšie porozumieť dezorientovaným seniorom
Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku so sídlom v Mod-
re-Kráľovej a Výbor pre zborovú diakoniu BAS usporiadali 
v Mestskom centre sociálnych služieb vzdelávací seminár na té-
mu „Ako lepšie porozumieť dezorientovaným seniorom“. Semi-
nár sa konal v rámci projektu „Dôstojne až do konca“ zamera-
ného na dôstojný prístup k ťažko chorým a zomierajúcim. 

Cieľovou skupinou vzdelávania 
boli rodinní príslušníci, sociálni 
pracovníci, farári a všetci, ktorí 
sa dostávajú do kontaktu s ťaž-
ko chorými a zomierajúcimi. Na 
úvod účastníkov privítala ria-
diteľka Mestského centra soci-
álnych služieb Jana Machalová 
a za Mesto Modra Monika Bar-
tošová z Oddelenia sociálnych 

služieb a zdravotníctva. Úvodné 
duchovné zamyslenie predniesol 
zborový farár Jan Oslík. Podu-
jatie moderovala Katarína Šolté-
sová, predsedníčka Výboru pre 
zborovú diakoniu. Na seminári 
prednášala odborníčka s dlhoroč-
nými praktickými skúsenosťami, 
PhDr. Beata Dobová, riaditeľka 
Strediska Evanjelickej diakonie 

v Bratislave, Zariadenie pre se-
niorov. V závere sa prihovorila 
Drahoslava Finková, správkyňa 
Revie – Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie, ktorá vyzdvihla 
dôležitosť projektu. Ďakujeme 
Mestu Modra za poskytnutie 
priestorov a Evanjelickému cir-
kevnému zboru v Modre-Krá-
ľovej za občerstvenie. V rámci 
vzdelávacieho seminára seniorka 
BAS a zborová farárka v Mod-
re-Kráľovej Sidonia Horňanová 
predstavila publikáciu: Sprevá-
dzanie zomierajúcich. Súčasťou 
publikácie je aj leták pod názvom 
Rýchly sprievodca sociálnymi 

službami, ktorý vznikol vďaka 
spolupráci s Evanjelickou diako-
niou ECAV na Slovensku. Záu-
jemcovia o príručku s letákom sa 
môžu prihlásiť na Evanjelickom 
farskom úrade v Modre-Kráľo-
vej.
Projekt „Dôstojne až do konca“ 
bol uskutočnený vďaka finančnej 
podpore Revie – Malokarpatskej 
komunitnej nadácie. Vzdeláva-
cí seminár v Modre s publiká-
ciou podporilo dotáciou aj Mesto 
Modra. Publikáciu s letákom fi-
nančne podporil predovšetkým 
Trnavský samosprávny kraj.
 Sidonia HORŇANOVÁ

Modra Art
O kráľovanských kostolíkoch
Oslovili sme rôznych umelcov, aby zveč-
nili dominanty Modry a okolia. Ďalšie 
tričko zo série Modra Art je od Domi-
nika Trusinu.

Kostoly sú stavbami, ktoré zaujmú každé-
ho prichádzajúceho návštevníka mesta ale-
bo obce. Ich existencia sa často spája nielen 
s ľuďmi, ktorí kostol stavali, ale aj s príbeh-
mi. K takýmto chrámom možno prirovnať aj 
evanjelický kostol na Kráľovej. Stavba chrá-
mu je spätá s menom učiteľa Daniela Neuman-
na, ktorý sa prisťahoval na Kráľovú na dvoch 
konských povozoch. Prvé čo ho upútalo ako 
veriaceho človeka bol fakt, že obecná časť, 
kde mal učiť nemá vlastný kostol. Keď sa tro-
chu na Kráľovej udomácnil rozhodol sa tento 
nedostatok napraviť. Kráľová dostala povole-

nie, pozemok a dokonca aj stavebný 
materiál od mesta. Daniel Neumann 
vyhlásil „vyhrňme si rukávy a daj-
me sa do práce!“ Tak sa aj stalo, bu-
dovu chrámu pomáhali dvíhať všet-
ci Kraľovania. Daniel Neumann 
naplnil rozhodnutie cirkvi a v roku 
1875 kostol otvoril bránu všetkým 
veriacim. Mesto Modra bolo tole-
rantné ku všetkým konfesiám a tak 
v prevažne evanjelickej Kráľovej 
mali možnosť vyznávať svoju vie-
ru aj katolíci, a to už od roku 1863. 
Kaplnka, dnes povýšená na kostolík 
bola vysvätená na sviatok Zoslania 
Svätého Ducha, kedy sa v obci konajú tradičné 
hody, známe ako „šalátové“. Kto nevie prečo 
majú hody tento prívlastok, nech nazrie do krá-

ľovanských záhrad. Zuzana TICHÁ, MsÚ 
a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 

ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ
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Prišla jeseň ako víla, stromom vlasy zafarbila
Aj do našej MŠ Partizánska 
v Modre-Kráľovej zavítala pani 
jeseň vo svojich krásnych far-
bách. Jej premeny deti vnímali 
na vychádzkach do okolitej prí-
rody, kde pozorovali meniacu sa 
farbu lesa, viníc nad Kráľovou, 
zmeny v záhradkách. Deti zbie-
rali prírodniny, porovnávali ich, 
hľadali charakteristické znaky 
a tvorili z nich. Jesenné počasie 
rozlietalo aj šarkanov, ktorých si 
naše deti púšťali v blízkosti ško-
ly. Do jesennej nálady sa pridali 
aj rodičia, ktorí 17. októbra spo-

lu so svojimi deťmi vyrezávali 
a ozdobovali tekvičky na Tekvi-
covej párty, ktorá sa uskutočnila 
na školskom dvore. Deti mohli 
využiť aj dokončenú dopadovú 
plochu pod šmykľavkami. Za jej 
realizáciu vďačíme Jánovi Mila-
tovi a ochotným rodičom, ktorí 
mu pomáhali. Boli medzi nimi 
aj rodičia, ktorých deti chodia 
už do ZŠ. Dvor skrášlili aj na-
še mamičky, hrabaním suchého 
ihličia a natieraním záhradných 
prvkov. Úsmev na tvári vyčarilo 
deťom aj predstavenie o kapitá-

novi Kotvičkovi, ktorý s deťmi 
hľadal skutočný poklad – lásku 
v srdci. A naši predškoláci sa zú-
častnili exkurzie v ovocných sa-
doch, kde sa zoznámili s rôznym 
spracovaním ovocia. 13. no-
vembra k nám zavítalo hudob-
né predstavenie Simsalala, ktoré 
naše deti rozospievalo a roztan-
covalo. Ani sa nenazdáme a je-
seň vystrieda zima a my sa bu-
deme tešiť na aktivity spojené 
s ňou. 

Iveta LENNEROVÁ, 
za kolektív MŠFO
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Ocenenia z Bergama
Keď modranské červené víno pri-
nesie zahraničné ocenenie, radosť 
je dvojnásobná. Predsa len, rubí-
nových mokov je u nás akosi po-
menej. Červenému sa však u nás 
darí a výsledky z Lombardie sú 
toho dokladom. V severotalian-
skom Bergame sa konal 15. roč-
ník medzinárodného konkurzu ví-
na Emoziono dal Mondo: Merlot 
e Cabernet insieme. Zúčastnilo sa 
ho takmer 300 vín z 30 krajín sve-
ta. Pri 30%-nej limitácii medailí 

sa udelilo 78 zlatých, 21 cien tla-
če a 2 špeciálne ceny pre krížence 
týchto odrôd. Naše médiá neza-
hanbili. Vinárstvo Miroslav Dudo 
– VMD získalo za svoj Cabernet 
Sauvignon vzh 2018 87,67 bodu 
a tým zlatú medailu. Fedor Ma-
lík a syn. zaslali do súťaže Merlot 
2017 „narodený“ v modranskom 
hone Noviny. Získal cenu talian-
skych novinárov aj špeciálnu ce-
nu za kríženec. Dudovcom aj Ma-
líkovcom blahoželáme! (red)

FARMÁRSKY KOŠÍK

TO PRAVÉ SLOVENSKÉ
NA VÁŠ VIANOČNÝ STÔL

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

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

TEŠÍME SA NA VÁS  
NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 

(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

Ľudia z Modry, 18. 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. 

 Michal Kaščák (47)
Spevák, hudobník, textár a organizátor fes-
tivalu Pohoda. Jeho dieťa – festival Pohoda 
bude mať už 24 rokov. Klobúk dole! Najväč-
ší festival na Slovensku s kapacitou 30 tisíc 
návštevníkov dnes patrí medzi najpopulár-
nejšie v Európe. Založil ho spolu s Máriom 
Michnom v roku 1997. „Nebolo to ľahké, ale 
dali sme to. Na príprave festivalu aktuálne 
robí 12 ľudí na plný úväzok počas celého ro-
ka, čo je stále málo v porovnaní s inými fes-
tivalmi v zahraničí. Počas realizácie sa vždy 
sťahujeme do Trenčína na tri týždne, kde sa 
všetko najskôr stavia a potom búra.” Poho-
da získala niekoľko EKO ocenení za znižo-
vanie odpadu, zelené riešenia a šetrnejší prí-
stup k životnému prostrediu. „Pred dvoma 
rokmi sme zakázali jednorazové plasty, za-
viedli vratné poháre a kompostovateľný riad. 
Máme separačné stanice, fungujúci systém 
zberu a spracovania rozložiteľných obalov 
a odpadu priamo na mieste. Ďalší rok by sme 

chceli vyskúšať novinku - kompostovateľné 
toalety.” Pohoda je najzelenší festival aj vďa-
ka úspore energie. „Hlavné časti areálu sú 
osvetlené solárnymi lampami, 40 % energie 
na festival pokrývame z pevnej siete a jedno 
z pódií ide len na mobilnú 
solárnu elektráreň. Stále je 
čo zlepšovať, prichádzajú 
moderné technológie, ľu-
dia sú náročnejší, vyžadu-
jú kvalitnejší servis a to je 
dobre.”
Má vôbec organizátor naj-
väčšieho hudobného fes-
tivalu v krajine nesplnený 
hudobný sen? „Mám, ale 
je nereálny. Každý rok to 
skúšam, hoci Tom Waits - 
americký spevák, hudob-
ník a skladateľ zo zásady 
na festivaloch nehrá,” ho-
vorí Michal. Hudba je stá-

le jeho veľký koníček. V čase vzniku under-
groundovej skupiny bez Ladu a skladu mal 
len 13 rokov a hoci sa formácia po vydaní 
troch štúdiových albumov rozpadla, v užšom 
zložení príležitostne hráva. „Mám aj punkovú 
kapelu a nový projekt Drť s Mirom Tóthom, 
čo je skvelý skladateľ a multiinštrumentalis-
ta.” Život pri Lipkách na Dolnom konci Krá-
ľovej si pochvaľuje, rád chodí na prechádz-
ky k rybníku a niekoľkokrát počas rozhovoru 
spomenul projekt Zelený les. „Toto pietne 
miesto, dom na Národnej ulici, ktorý ako-
by tam bol aj nebol je podľa môjho názoru 

najzaujímavejší pamätník 
Holokaustu na Slovensku. 
Je to veľmi silný odkaz pre 
nás všetkých.” Mimocho-
dom, Michal získal v roku 
2018 Ocenenie za prínos 
do hudby na Radio Head 
Awards a rok predtým Rad 
Ľudovíta Štúra II. trie-
dy za mimoriadne záslu-
hy o rozvoj demokracie, 
ochranu ľudských práv 
a slobôd a o rozvoj kultú-
ry od prezidenta Andreja 
Kisku. To by sme určite 
mali spomenúť tiež.
 Zuzana TICHÁ FO
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Spomíname
Dňa 6. 10. 2019 uplynulo 9 rokov, čo nás nečaka-
ne opustil náš drahý manžel, otec a dedko Marian 
Sloboda. To, že sa rana hojí, je len klamné zdanie, 
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. S láskou 
spomína manželka, deti Marian a Iveta, vnučka Ni-

kolka, vnuk Franco, zať Salvatore a ostatná rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Spomíname
Pri príležitosti nedožitej 100-ky Márie Porubskej, r. 
Soldánovej (19. 11. 1919 – 19. 11. 2019) si zaspo-
míname na jej sladké dobroty. A ďakujeme všet-
kým, ktorí si spomienkou uctia jej pamiatku. Eva 
a Jožka (dcéry), vnúčatá a pravnúčatá.

Nezabudneme
Hoci ste odišli a niet vás medzi 
nami, v našich srdciach zostane-
te s nami. už len kytičku kvetov 
na hrob môžeme vám dať a s lás-
kou na vás spomínať. Dňa 28. 10. 

2019 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia Viktora Orgona staršieho 
a 12. výročie úmrtia Viktora Orgona mladšieho. S láskou a úctou 
spomína celá blízka rodina a priatelia.

Spomienka
V spomienke tichej zastavte sa na minútku, keď 25 
rokov uplynie od hrozného skutku. Dňa 13. novem-
bra 2019 si pripomíname 25 rokov, keď sme stra-
tili nášho drahého syna Ivana Kintlera. Spomienka 
na milovaného syna zostane navždy v našich srd-
ciach živá. S láskou spomínajú rodičia, syn Roman, brat Richard 
s rodinou, priatelia a ostatná rodina. Dobrú noc priatelia! Žiť by som 
rád! Za ten krásny deň Bohu ďakovať, že ten svet krásny je, ťaží mi 
hruď, keď mám spočinúť...

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

tichá spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do 
konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach si stále s nami. S hlbokým zármutkom si pri-
pomíname dňa 20. 11. 2019 prvé výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec Ja-

roslav Polonec. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry Daniela, Majka s rodinou. 

Spomienka
Odišiel si od nás ako krásny sen, bez šance pove-
dať: Zbohom, už neprídem. Zostali len spomienky 
a odkaz jediný: Chýbaš nám, v kruhu našej rodi-
ny. Dňa 19. 11. 2019 uplynul 1 rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a starý otec Ladislav Bartalos. 
S láskou spomína manželka a deti s rodinou. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Spomíname
utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to zariadil, 
že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť. Ho-
ci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach 
zostaneš stále s nami. So smútkom v srdci sme si 4. 
novembra 2019 pripomenuli 9. výročie, kedy nás vo veku 59 rokov na-
vždy opustil náš milovaný manžel, ocino a dedko Ladislav Kubiš. S lás-
kou a úctou spomína manželka, dcéry Katarína a Zuzana s rodinou, syn 
Juraj, vnúčik Adamko a ostatná smútiaca rodina. Ten, kto ho poznal, 
spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne... 

Spomienka
Spomíname na Teba, lebo spomienky sú, ktoré sa 
zo života nevymažú. Dňa 29. 11. 2019 si pripome-
nieme 7. výročie úmrtia Evy Richterovej. S láskou 
a úctou spomína manžel s rodinou. Kto ju poznal, 
venujte jej tichú spomienku.

Spomíname
Dňa 16. 11. sme si pripomenuli 5. výročie čo nás 
navždy opustila naša mama, svokra, babka a sestra 
Helena Jurčovičová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S láskou spomínajú syn Pavol 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Spomíname
Tento rok uplynulo 30 rokov, čo 
nás navždy opustili naši drahí 
manželia Zuzana Račková, rod. 
Králiková a Matej Račko. Kto ste 
ich poznali, venujte im tichú spo-

mienku. S láskou spomína rodina. V našich srdciach ostanú navždy.

tichá spomienka
Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, 
ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť. 
Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo sú-
dené, muselo sa stať. 30. 11. 2019 uplynie päť 
rokov, čo nás navždy opustil syn a brat Martin 

Tóth. S láskou spomínajú a v srdciach si ho uchovávajú mama 
a súrodenci s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím 
tichú spomienku.

riadková 
inzercia

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

 z Dám do prenájmu 17 ár zá-
hradu s vinohradom s 600 koreň-
mi viniča v Dolných Orešanoch.
 Tel.: 0908 505 924

 z Doučujem matematiku na 
prijímacie skúšky na SŠ.

Tel.: 0908 435 588

Uzávierka MZ
Decembrová redakčná uzávier-
ka bude v stredu 4. decembra 
do 12.00 hod. Kontakt: zvesti@
mediamodra.sk alebo 0911 999 
784. (red)

Stratený
Pred niekoľkými týždňami sa 
v Modre stratil bytový kocúrik 
menom Dygerček. Je kastrovaný, 
sfarbený dobiela s výrazne šedý-
mi fľakmi. Majitelia po ňom na-
ďalej pátrajú, niekoľkokrát bol už 
videný na rôznych miestach. Ak 
by ste kocúrika videli alebo má-
te o ňom akékoľvek informácie, 
kontaktujte majiteľov na tel. čís-
lach: 0907 157 216 a 0903 263 
604. Ďakujeme. (red)
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Plody zeme a Vinohradnícky strašák 2019
V druhý októbrový víkend sa kultúrny dom na Kráľovej už 
tradične zaplnil plodmi zeme, ktoré dopestovali pracovité ruky 
obyvateľov Kráľovej. Pripravené stoly sa rýchlo zaplnili naj-
rôznejším ovocím a zeleninou – všetko čerstvé, farebné a krásne 
naaranžované. Návštevníci mali čo po dva dni obdivovať.

Podujatie otvoril v sobotu 
program detí z detskej besied-
ky pri CZ ECAV v Modre-Krá-
ľovej. Potom už nastúpilo 5 
tímov, ktoré sa zapojili do sú-
ťaže o najoriginálnejšieho vi-
nohradníckeho „strašáka“. Bo-
lo úžasné pozorovať, ako deti 
a ich rodičia spolupracovali 
a možno sa niektorí dospelí as-
poň v myšlienkach vrátili pri-
tom do svojho detstva. Každý 
„strašák“ dostal od svojich au-
torov aj meno – súťažila Kralo-
vanská baba-jaga, Škorcoplaš-
ka, Johana, Hepa a Ovocníček. 
A štvorčlenná porota mala ve-
ru čo robiť. Stanovené boli 4 

kritériá hodnotenia – využitie 
prírodných materiálov, ume-
lecké stvárnenie, cel-
kový umelecký dojem 
a splnenie témy, čiže 
praktická využiteľ-
nosť vo vinohrade.
Víťazstvo v tomto už 
5. ročníku súťaže si 
odniesla Johana, na 
druhom mieste skon-
čila Škorcoplaška a na 
treťom Hepa. Druž-
stvá umiestnené na 
prvých troch miestach 
dostali za odmenu tor-
ty, odmenené však bo-
li aj ostatné zúčast-

nené tímy. Víťazom aj touto 
cestou srdečne blahoželáme, 
všetkým zúčastneným ďakuje-
me za ich kreativitu a tešíme sa 
na ďalší ročník. Veríme, že sa 
pridajú aj ďalšie deti so svoji-
mi rodičmi.
Ďakujeme tiež všetkým vysta-

vovateľom a prajeme im, aby 
sa im aj v budúcom roku v ich 
pestovateľských aktivitách da-
rilo aspoň tak dobre, ako tento 
rok. Aby sme o rok mohli opäť 
obdivovať plody ich práce.

Mária RUŽEKOVÁ,
predsedníčka OZ Kráľovan

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

Keď história ožíva

Život na dolnom predmestí
To isté miesto, ten istý uhol pohľadu, len iný rok. Zobra-
li sme dobové fotografie z Modry a okolia, nafotili to, čo je 
na nich dnes a spojili minulosť so súčasnosťou. Výsledkom 
sú koláže, v ktorých ožíva naša história. Staré fotografie vy-
blednú, ľudia časom zabudnú a pritom je toho toľko, čo sa 
v Modre udialo a stojí za spomienku. Vydajte sa s nami na 
objavnú cestu do vlastnej minulosti. 

Jeden zo všedných jarných dní 
na začiatku 20. storočia, chla-
pi sa vracajú z vinohradov a po 
práci korzujú po Dolnom pred-
mestí, prezývanom aj „trotuár.“ 
Modrania boli mešťanmi a pred-
sa v meste prebýval skôr vidiec-

ky duch. Poprevratové obdobie 
prinieslo so sebou slobodu vo 
verejnej, politickej aj kultúrnej 
oblasti, zmenilo správne po-
stavenie Modry aj urbanistický 
vzhľad mesta. ulice sa začali 
posúvať do niekdajšieho chotára 

s vinicami. Napriek zmodernizo-
vaniu mesta elektrifikáciou a ve-
rejným vodovodom o sebe Mod-
rania ešte v roku 1928 písali: 
„My vieme, že nie sme úplne sú-
ci pre novú módu, lebo nám husi 
sedia na ulici...“ Bola to pravda, 
v Modre sa totiž žilo na ulici. 
Ľudia na ulici sedávali pred do-
mami, trávili čas v otvorených 
podbrániach, vo viechach, prá-
vali na potoku, kde sa tiež vy-
mývali sudy, tanky aj kuchynské 
náradie. Čo sa len vedenie mesta 
nasnažilo ľudí napomínať, veď 
už v 17. storočí, keď bola Modra 
povýšená medzi slobodné krá-
ľovské mestá, správcovia mesta 
Modranom dohovárali, aby sa 
stiahli z ulíc a nesprávali ako de-
dinčania. upozornenia boli pod-
ľa všetkého zbytočné, ľudia žili 
svojím vlastným životom, kto-
rý narúšali iba pohromy, vojny 
a iné neobvyklé udalosti.

Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ, SNM-Múze-

um Ľ. Štúra, Zuzana TICHÁ 
MsÚ ModraD
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Modra nesie prívlastok 
„mesto kultúry.“ Pri množ-
stve kvalitných podujatí je to 
nepochybne oprávnené. Via-
ceré z nich sa odohrávajú na 
zaujímavých miestach, ktoré 
nie sú bežne prístupné ako 
je napr. priestor historickej 
radnice na Štúrovej ulici. 

Na konci novembra ožije tento 
objekt tvorbou klientov rehabi-
litačného strediska Claudianum. 
Nezisková organizácia, ktorá po-
skytuje dennú sociálnu starost-
livosť dospelým s mentálnym 
a kombinovaným postihnutím, 
funguje v Modre od r. 2008. 
Jedným z cieľov, ktoré si Clau-
dianci stanovili, je prepájať svet 
zdravých a znevýhodnených ľudí 
prostredníctvom výtvarnej tvorby. 
Výsledkom je aktívna spoluprá-
ca s mestom Modra, či už pri or-
ganizovaní Modranského blšáku, 
dobrovoľníckych aktivitách počas 
Dňa Zeme, údržby oplotenia zák-
ladných škôl alebo aktívna účasť 
na Vianočnom zastavení. Mesto 
Modra podporuje rehabilitač-
né stredisko nielen finančne, ale 
tiež priestorom na prezentáciu ich 

Svet očami Claudiancov
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Výstava diel výtvarníčky 
Janky Lepejovej
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra pozýva širokú verejnosť na vý-
stavu výtvarných diel Jany Lepejovej s názvom Výber z tvor-
by. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra 2019 o 17.00 
hod. vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra na Štúrovej 84.

„Jana Lepejová, pôvodným za-
meraním biologička, ktorá od 
roku 2010 namiesto na podlož-
né sklíčko ukladá molekuly na 
plátno a papier. Molekuly ak-
varelové, akrylové 
i olejové. Zahľade-
la sa predovšetkým 
do ľudskej tváre, 
tvári do očí. Por-
tréty strieda s figu-
rálnymi štúdiami, 
skice s abstraktný-
mi maľbami. Vizu-
álne správy z ate-
liéru Jane-Beata, 
nedávno presťaho-
vaného z Prahy do 
Modry, začalo v pr-
vom roku sledovať 
viac ako 6 tisíc in-
ternetových použí-
vateľov z rôznych 

krajín sveta. Jej obrazy sprí-
jemňujú domácnosti aj v Aus-
trálii, Spojených štátoch ame-
rických či vo Veľkej Británii.“ 
– www.sashe.sk. (jk)

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

tvorby. Preto vás srdečne pozý-
vame na predajnú výstavu „Svet 
očami Claudiancov. Ako vnímajú 
ľudia s mentálnym postihnutím 
svet cez výtvarnú tvorbu,“ ktorú 
otvoríme 29. 11. o 17.00 v histo-
rickej radnici. Jednotlivé diela si 
budete môcť zakúpiť a po skonče-
ní výstavy vyzdvihnúť v RS Clau-
dianum. Výstava potrvá do 15. 12. 
a navštíviť ju budete môcť aj po-
čas Vianočného zastavenia. Z vy-
branej tvorby vznikol aj Claudian-
sky kalendár 2020, ktorý bude 
v predaji. Finančné prostriedky 

z predaja pôjdu na projekt rozší-
renia kapacity a terapeutických 
priestorov rehabilitačného stre-
diska. 
Spolupráca mesta s občianskymi 
združeniami, neziskovými orga-
nizáciami a rôznymi iniciatívami 
je pre nás dôležitá, preto budeme 
radi, ak nás v prípade vašich pod-
netov či chuti priložiť ruku k dielu 
budete kontaktovať na silvia.braz-
dovicova@msumodra.sk alebo 
tel. čísle na 033 6908 329.

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
TIC Modra

Amaveťáci v Petrohrade
Radi sa pochválime, že aj tento rok Amaveťáci zvládli ďalšie 
skvelé destinácie, ktoré obohatili mladých vedátorov, cestovate-
ľov a dobrodruhov. Na jar mládežníci si boli pozrieť krásy hlav-
ného mesta Maďarska – Budapešti. Neskôr sa žiaci ZŠ Ľ. Štúra 
spolu s vedúcou Amavet klubu pozreli do Nitry a počas prázd-
nin sa Amavet klub 944 Impulz pozrel do ruského Petrohradu.

Bol to skutočný zážitok, na kto-
rý sa nedá len tak zabudnúť. Vie-
te, Petrohradu sa hovorí Benát-
ky severu. My sme tam leteli na 
5 dní, počas ktorých sme mali 
naplánovaný bohatý program. 
Stihli sme vidieť Petropavlov-
skú pevnosť, Ermitáž, Ruské 
múzeum, Cárske Selo – Katrín-
sky palác, Chrám Kristovej krvi, 
Kazanskú katedrálu. Samozrej-
me sme sa pokochali nádherný-
mi fontánami v Peterhofe (kvôli 
ktorému sme si už na začiatku 
roka urobili výlet do Bratislavy 
na výstavu Peterhof) a patrič-

ne sme si to užili, pretože sme 
mali najkrajšie slnečné počasie, 
aké sme len mohli mať. Prezre-
li sme si výstavu Fabergého va-
jec a iných zlatníckych a šper-
kárskych skvostov, prepašovali 
sme sa do múzea, kde zavraždili 
Rasputina. A o ďalší veľký záži-
tok sa postarali otváracie mosty, 
i keď sme si naň museli počkať 
do skorých ranných hodín. Ale 
nevadilo, pretože aj v noci je čo 
obdivovať, svoje urobí aj nočná 
fotka pred medeným jazdcom 
(Petra I.), obdivovali sme sochu 
Kataríny II., či celý Nevský pro-

spekt. Čo už, keď náš hotel bol 
na jeho druhom konci... Do sý-
tosti sme sa najedli fantastické-
ho boršču, stihli sme si kúpiť pár 
suvenírov, preskúmať stanice 
metra (pribudla nová stanica – 
Dunajská, kde je zobrazená naša 
Bratislava), ale aj previezť sa na 
loďke po Neve.
„Veľmi sa mi páčil Chrám Kris-
tovho vzkriesenia, bol krásne 
farebný... A ten výstrel z dela 

z Petropavlovskej pevnosti ma 
veľmi zaskočil, na sekundu som 
sa úplne zastavila. Také som ešte 
nevidela.“ - Terezka (8 r.)
„Najviac sa mi páčilo v Chráme 
Kristovho vzkriesenia. Veľmi 
pekne bolo aj vo Fabergého mú-
zeu. Petrohrad je super mesto, 
majú mega metro, ale aj iné pa-
miatky.“ - Martin (12 r.)

Ingrid KUNÍKOVÁ, 
vedúca Amavetu 944 Impulz

Svet očami Claudiancov
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Lýceum na Dolnej ulici ožíva
Dolná ulica a na nej budova niekdajšieho evanjelického lý-
cea. Jeho počiatky sa viažu k roku 1610. Modranské gymná-
zium bolo vyhľadávané, popri latinčine sa tu vyučovalo po 
nemecky a slovensky. Dnes pomerne schátranú budovu po 
dohode s vlastníkom - Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku 
postupne „osídľujú” nadšenci z Občianskeho združenia Pre-
sahy. Lýceum má ambíciu byť miestom stretávania sa ľudí, 
inšpiratívnym miestom kreatívnej tvorby a zároveň aktívnym 
uzlom lokálnej kultúrnej scény. 

V roku 1839 sa rektorom ško-
ly stal starší brat Ľudovíta Štú-
ra - Karol. Na jeho miesto nastú-
pil spisovateľ Ján Kalinčiak. Od 
štyridsiatych rokov začalo gym-
názium pociťovať nedostatok fi-
nančných prostriedkov. V roku 
1870 sa evanjelici pokúsili zachrá-
niť gymnázium tak, že ho ponúkli 
magistrátu na zriadenie mestské-
ho gymnázia, no neuspeli a gym-
názium zaniklo. V roku 2019 zno-
va ožíva. „Lýceum je priestorom 
pre tvorivý experiment a miestom 
nových zážitkov pre tvorivých 
ľudí. Máme víziu prispieť k vy-
tváraniu podmienok pre fungova-
nie kultúrnych aktivít, podporo-
vať tvorivosť, vznik nových diel 
či vzdelávanie a podieľať sa tak 
na rozvoji kultúrneho a verejné-
ho priestoru” - znie krátke pred-
stavenie na známej sociálnej sieti. 
Za projektom stoja traja kamaráti. 
Autor myšlienky, výtvarník z Pe-
zinka Peter Budaj, zakladateľ OZ 
Presahy. K nemu sa pridal Richard 
Zlatoš. Je výraznou technickou 
podporou projektu a do tretice je 
to dáma, Dana Freyová, ktorá 
všetky nové nápady ako dlhoroč-
ná majiteľka úspešnej firmy doko-
nale manažuje. Viac než 20 ročné 
spoločné aktivity na poli kultúry 
pretavili v roku 2019 do Lýcea. 

Toto miesto a najmä toto mesto 
ako Danka hovorí sa jej po presťa-
hovaní z Pezinka do Modry stalo 
osudným. Spolu s manželom, ma-
jiteľom pezinského kníhkupec-
tva Artforum, nasávali atmosféru 
umeleckej Modry rýchlo a rýchlo 
sa zoznamovali s Modranmi a ich 
nápadmi. Okamžite vraj zistili, že 
Modra je miesto, kde sa dá prak-
ticky robiť čokoľvek. 
Poznáte to. Každého z nás denne 
napĺňa prevažne pracovný život. 
Nasledujú opakujúce sa aktivi-
ty v našich domácnostiach, nut-
né riešenia či rozhodnutia. Preto 
nám každému treba psychoočistu, 
zažiť pohodu, relax a oddych na-
príklad aj pri vlastnej tvorbe, ktorá 
nám urobí radosť. Nejeden z nás 
túži mať chvíľku pre seba, nau-
čiť sa niečo nové, postretať zná-
mych i neznámych, porozprávať 
sa. Lýceum je takýmto miestom. 
Trojica kamarátov si po stretnu-
tiach s modranskou evanjelickou 
pani farárkou Evu Oslíkovou vy-
hrnula rukávy a počas niekoľkých 
týždňov vlastnými rukami rekon-
štruovali zatiaľ jednu priestran-
nú miestnosť v budove lýcea. Po 
vstupe na vás dýchne duch tvo-
rivosti, interiér naznačuje lákavé 
trávenie času. Nie len tak sede-
ním. Práve naopak. Prostredníc-

tvom kurzov aktivizujú záujem 
verejnosti o umenie a podporu-
jú kreativitu. Propagáciou chcú 
predstavovať umelecké aktivity 
profesionálov i amatérov, mla-
dých autorov či študentov. 
Danka hovorí: „Chceme ľudí spá-
jať. Chceme ich spoznávať a záro-
veň ich s umelcami zoznamovať. 
Ono v dnešnej dobe je priesto-
ru a aktivít pre deti pomerne ve-
ľa. Ale nie pre dospelých. Preto 
sme sa po 20 rokoch spoločného 
kamarátstva a predošlých aktivít 
rozhodli, že sme „dorástli” do fá-

zy založiť združenie a tak vznikli 
Presahy. Vďaka kurzom má kaž-
dý človek možnosť realizovať sa 
a zároveň sa spoznávať. Ako prvá 
k nám prijala pozvanie spisova-
teľka Veronika Šikulová. Sme veľ-
mi radi, že si našla čas na kurz 
kreatívneho písania. Ľudí prišlo 
veľmi veľa, preto máme kurz už 
dvakrát do týždňa. Stretnutia s Ve-
ronikou sú mimoriadne obľúbené. 
Druhým našim spolupracovníkom 
je grafik a výtvarník Andrej Frič. 
Našich kurzantov učí rôznym gra-
fickým technikám. Máme v pláne 
dať priestor aj ďalším zaujíma-
vým ľuďom, ktorí vedia dať niečo 
zo seba smerom k ostatným”. 
Počas spoločného rozhovoru po-
čúvame, ako sa Modrania po-
stupne dozvedajú o novom živote 
v lýceu. Keď je pootvorené okno 
počas kurzov alebo počas úprav 
interiéru, zastaví sa nejeden zve-
davec a pýta sa. Dana s priateľmi 
s ochotou odpovedá. V pláne ma-
jú napríklad formou besedy oži-
viť textový seriál Ľudia z Modry, 
ďalej zorganizovať cestovateľské 

stretnutia a premietania. Čo sa tý-
ka priestoru, zatiaľ má OZ Presa-
hy v prenájme spomínaný ateliér 
spoločne so sociálnym zariade-
ním. Zároveň úzko spolupracujú 
s chlapcami z OZ Permavia, kto-
rí sa pustili do manuálne nároč-
nej práce a to je obnova pôvodné-
ho dvora v smere na Hrnčiarsku 
a Komenského ulicu. Nefunkčná 
asfaltová plocha už je minulos-
ťou a časom by tu podľa infor-
mácií Danky mohlo byť niečo 
ako komunitná záhrada, napríklad 
s možnosťou využívania malých 
políčok na pestovanie plodín. OZ 
Presahy má za aktívnej podpory 
zo strany pani farárky Oslíkovej 

a cirkevného zboru ECAV Modra 
sen zrekonštruovať celé priestory 
niekdajšieho lýcea tak, aby mohli 
slúžiť širokej verejnosti a pripo-
mínať, že je to miesto, ktoré má 
svoju históriu, ktorá si zaslúži po-
zornosť a aby sa právom hrdilo ti-
tulom Národná kultúrna pamiatka, 
ktorou Lýceum je.
Ak máte záujem ponúknuť svoj 
nápad, neváhajte kontaktovať 
Danu, Petra a Richarda na face-
bookovom profile Lýceum alebo 
zanechať svoj odkaz spolu s kon-
taktom v poštovej schránke na bu-
dove. Aktuálne môžete hlasova-
ním v Participatívnom rozpočte 
podporiť aj ich nový nápad a to 
vybudovanie knižných búdok na 
území Modry. Búdky budú slú-
žiť na šírenie a propagovanie lite-
ratúry a podpory čítania v meste, 
skrášľovať verejné priestranstvá 
a budú sa využívať na propagá-
ciu umeleckého života v meste. 
Hlasovanie prebieha do 15. 12. na 
stránke: https://modra.hlasobca-
nov.sk. Jana KUCHTOVÁ,

Dana FREYOVÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a
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Vznik Československa a Nežná revolúcia
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Štátny archív 
v Bratislave, archív Modra pripravili výstavy k významným 
politickým výročiam so spoločným názvom Prevraty: Stáli 
pri zrode Československa k 101. výročiu vzniku Českoslo-
venskej republiky a Nežná v Modre k 30. výročiu nežnej re-
volúcie. Výstavu si môžete pozrieť do 29. novembra 2019 vo 
výstavnej sieni Múzea Ľ. Štúra.

Antonín Švehla, Alois Rašín, 
František Soukup, Jiří Stříbr-
ný a Vavro Šrobár. Mená, ktoré 
spája 28. október 1918. Títo po-
litici stáli pred 101 rokmi na če-
le udalostí, výsledkom ktorých 
bol vznik Československa. Čes-
ké a slovenské snahy vymaniť 
sa spod diktátu Viedne a Buda-
pešti získali v priebehu prvej 
svetovej vojny skutočnú šancu 
na realizáciu. Keďže v dôsled-
ku mnohoročnej tvrdej maďa-
rizácie bolo na Slovensku málo 
vzdelaných ľudí so slovenským 
národným povedomím, ako 
vhodné sa ukázalo spojenie síl 
s národnými a politickými pred-

staviteľmi z českých krajín. Tú-
to česko-slovenskú orientáciu, 
ktorej priekopníkom bol ná-
sledne prvý prezident ČSR T. 
G. Masaryk, si postupne osvo-
jili aj vedúci slovenskí politici 
v zahraničí i doma. 
Ďalším významným míľnikom 
v našej histórii je 17. novem-
ber 1989. Novembrové uda-
losti spred 30-tich rokov zme-
nili život na Slovensku. Pád 
komunizmu priniesol slobodu 
v mnohých oblastiach. Cesta 
ku slobode však nebola ľahká 
a dnes vieme, že sloboda nie je 
samozrejmosťou. Tú našu vy-
bojovali vtedajší študenti, ku 

ktorým sa pridali herci a po-
stupne ostatné skupiny obyva-
teľstva. Na Slovensku bola vy-
tvorená Verejnosť proti násiliu 
a v Česku Občianske fórum. Po 
brutálnom zásahu polície proti 
študentom na pražskej Národ-
nej triede študenti na všetkých 
vysokých školách štrajkova-
li. 27. novembra sa uskutočnil 
dvojhodinový generálny štrajk. 

Ten v Modre nám pripomínajú 
aj zábery Modrana Petra So-
botu, ktoré uvidíte na výsta-
ve v múzeu. Súčasťou výstavy 
je aj premietanie dokumentu 
z návštevy Alexandra Dubčeka 
v Modre. (red)

Na fotografii: Generálny štrajk 
27. novembra 1989 v Modre. 
Foto Peter Sobota

Salónny orchester Monarch  ukážka dobových spoločenských tancov
výborné jedlo  lahodné vína  vstupné 39 €

Mesto Modra a Kultúrne centrum Modra Vás pozývajú na

11. január 2020 o 19.00 h, Kultúrny dom v štýle Monarchie

Info a rezervácia vstupeniek:
Kultúrne centrum Modra, tel.: 033 647 21 12

kontakt@kcmodra.sk, www.kcmodra.sk
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Huncokársky cintorín
V rekreačnej oblasti Modra-Pie-
sok, uprostred lesa, na ploche 946 
m2 sa nachádza unikátny cintorín 
Huncokárov. Boli to bavorskí a ti-
rolskí (1. tajnička), ktorí prišli na 
územie Malých Karpát v polovici 
18. stor. na základe pozvania vte-

dajších zemepánov, najmä grófa 
Pálffyho, aby sa tu usadili a za-
viedli lesné hospodárstvo, ktoré 
tu dovtedy neexistovalo. Zaobe-
rali sa najmä ťažbou dreva. Pod-
ľa presne špecifikovaných pod-
mienok museli na jednu pílu (dve 

osoby) vyťažiť ročne 800–1200 
m3 dreva, sadiť mladé stromčeky, 
upravovať lesné chodníky, zvážať 
drevo, páliť vápno alebo (2. taj-
nička). Za to dostali k dispozícii 
dom so záhradou, palivové drevo 
a les, v ktorom mohli pásť stano-
vený počet kráv. Po celých dve-
sto rokov žili v uzavretom spo-
ločenstve. Osada, ktorú obývali, 

pozostávala z niekoľkých usad-
lostí a patrila k nej aj Kaplnka 
sv. Márie Magdalény. Hroby boli 
jednoduché a skromné, s krížom 
z dubového alebo agátového dre-
va a tabuľkou. Neskôr osádzali aj 
liatinové kríže, no nikdy nedávali 
na hroby (3. tajnička). O cintorín 
dnes dbajú potomkovia drevoru-
bačov. František CVENGROŠ
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Vrtivka orechová ohrozuje naše stromy
Na Mestský úrad Modra sa obrá-
tili občania s otázkou o chorobe 
orechov. Zaznamenali na stro-
moch škodcu Vrtivku orechovú. 
Kristína Čechová z Referátu ži-
votného prostredia hovorí: „Vi-
dím to ako vážny problém nášho 
regiónu a mali by sme mu veno-
vať pozornosť. Útok tohto škod-
cu je tento rok tak silný, kedy 
možno vysloviť vetu, že by bolo 
smutné, keby sme jeho pričine-
ním prišli o skvelé zdravé plo-
dy akými orechy sú. Problém sa 
týka všetkých orechov v našom 
Malokarpatskom regióne. Či už 
ide o stromy v záhradkách alebo 

vo voľnej krajine“.
Vrtivka orechová je drobná 
muška s veľkosťou 4 - 6,4 mm. 
K základným príznakom prí-
tomnosti vrtivky patria vpichy 
na šupke. Okolo vpichov dochá-
dza k farebným zmenám, šup-
ka postupne hnedne až sčernie. 
V miestach napadnutia pozo-
rujeme larvy. Potom, ako larvy 
plod opustia, zostávajú v šupke 
chodbičky, šupka mäkne a mô-
že zhniť. Šupka sa ťažko odstra-
ňuje. Kristína Čechová radí: „V 
prípade výskytu vrtivky sa odpo-
rúča opadané a napadnuté plo-
dy a listy z napadnutých stromov 

zhrabať a umiestniť na zberný 
dvor alebo do hnedej nádoby na 
BRO. Neodporúča sa ukladať 
napadnuté plody a aj listy do 
domácich kompostérov a kom-
postovísk. Po jesennom opa-
de listov sa odporúča dôkladná 
likvidáca všetkých opadaných 
častí stromu a následne mecha-
nickú kultiváciu pôdy (napr. rý-
ľovaním). Ďalej z mechanických 
spôsobov ochrany sa odporúča-
na jar (najneskôr v máji) pokryť 
zem fóliou, resp. netkanou tex-
tíliou, čím sa zabráni vyleteniu 
vyliahnutých dospelcov z pôdy. 
V priebehu sezóny sa odporú-

ča do koruny stromu inštalovať 
žlté lepové dosky, ktoré svojou 
farbou lákajú škodcu (okolo 5 
ks podľa veľkosti koruny), ktoré 
je potrebné vymieňať približne 
každé 2-3 týždne“.
S chemickou ochranou je po-
trebné začať začiatkom júla 
a v 7 – 14 dňových intervaloch ju 
opakovať do doby asi 1 mesiac 
pred zberom. Na postrek sa pod-
ľa vyjadrení Kristíny Čechovej 
osvedčili prípravky zo zozna-
mu autorizovaných prípravkov 
na ochranu rastlín a prípravkov 
na ochranu rastlín súčinnou lát-
kou Thiacloprid, Deltamethrin, 
Chlorpyrifos-methyl, Spinosad, 
Acetamiprid, lambda-Cyha-
lothrin. (red)
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Karate klub Medveď súťažil vo Viničnom
Karate Klub Medveď 
pokračuje v trénin-
goch, ktorých výsled-
kom sú aj účasti pre-
tekárov na súťažiach 
vo Viničnom. 12. ok-
tóbra sa zúčastnili na 
Otvorených majstrov-
stvách Bratislavy, kde 
sa pretekár Erik Ženiš 
z Modry umiestnil na 
výbornom 3. mies-
te v kategórii Kata 
juniori 16 -17 roční. 
Hneď 27. októbra sa 
konalo 2. kolo Bra-
tislavského pohára 

BuK, kde naši dvaja pretekári 
opäť pekne reprezentovali Kara-
te Klub Medveď a mesto Modru. 
Janko Varga (na foto) sa umiestnil 
na 2. mieste v kategórii Kata starší 

žiaci, 10 -11 roční a Nataniel Mo-
roz v kategórii Kata kadeti, 14 -15 
roční sa umiestnil na 5. mieste. Sr-
dečne k umiestneniam blahoželá-
me. (red, mac)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t

Priatelia lesa naprieč malokarpatskou prírodou
Členovia OZ Priatelia lesa, kto-
ré združuje 6 trampských osád 
v Modre a okolí sa rozhodli pokra-
čovať v tradícii výšlapov v poradí 

už tretím ročníkom a síce jesenným výšlapom na vrch Kukla 
(564 m n. m.). Na jeho vrchole sa nachádza drevená 12 metrov 
vysoká rozhľadňa, z ktorej sú veľmi romantické výhľady.

Ráno sme vyrazili vo dvojici 
Peťo a Arťo s tým, že ako vždy 
sme chceli byť na štarte výšla-
pu medzi prvými, čo sa nám 
zas a znova nepodarilo, pretože 
krátko pred deviatou nás tam už 
čakala dvojica Malinovčaniek 
Eva a Žaneta. Postupne zača-
li pribúdať aj ďalší kamaráti. 
Po naplnení akademických 15 
minút som zavelil na odchod 
a vydali sme sa k Zorničke. Po 
zelenej značke sa vnoríme do 
bukovo-dubových lesov, v kto-
rých sa zjavujú aj prvé hubové 
objavy, ktorým však nevenuje-
me pozornosť a pod vedením 
Andreja, čo by sa dalo nazvať 
krátkym orientačným behom, 
letíme s víchrom opreteky až 
na sedlo Tri kopce, ktoré sa na-
chádza takmer pod Kuklou. Po-
sledné kvitnúce kvety, stromy 
meniace svoje sfarbenie ponú-
kajú pestrú paletu farieb od vý-
myslu sveta.
Hmla už úplne poľavila, po 
chvíli sa pred nami vynára 
krásna scenéria s vrcholovou 
rovinkou, kde sa nachádza 

rozhľadňa. Nasleduje spoločná 
vrcholová fotečka, tí odvážnej-
ší vylezú aj na vrchol rozhľad-
ne, kde sa im naskytnú krásne 
pohľady na malebnú jesennú 
prírodu. Mierny vetrík nás ale 
núti pobrať sa. Cestou míňa-
me staré opustené táborisko, 
na ktoré už dlhšiu dobu nikto 
nezavítal. Krátky oddych si dá-
vame na Komárke. Odtiaľ po 
modrej značke mierime k par-
kovisku na Zochovej chate, 
kde popri Furmanke mierime 
na Žltý dom a tam si dopraje-
me krátky oddych. Naše kroky 
následne mieria k rozostava-
nému projektu Biokúpaliska. 
Cieľom je v prvej fáze zrekon-
štruovať a spevniť brehy nádr-
že a hrádzu, sfunkčniť odtok 
a osadiť nové drevené oddy-
chové prvky ako sme sa o tom 
mohli presvedčiť na vlastné 
oči. už teraz sa tešíme, ako sa 
budeme môcť ovlažiť v novom 
„biokupku“, kde človek svoj-
ho času plával medzi užovka-
mi, ktoré mu robili milú spo-
ločnosť. Prudké stúpanie a po 

červenej mierime k Tisovým 
skalám (450-550 m n. m.). Zre-
teľná šipka modrej farby nám 
prikazuje zmeniť smer k záve-
ru nášho výšlapu – k hradisku 
Zámčisko. Prekračujeme potok 
a ocitáme sa na čistinke, kde sú 
vidieť stopy víchrice a násled-
nej kalamity z mája roku 2010. 
Od Zámčiska mierime ďalším 
strmákom k štôlni pod Zámčis-
kom (pôvodný názov: Maria 
Hülf Stolln), ktorá má celkovo 
155 metrov. 
Modrá je nielen obloha, ale 
aj značka, ktorá nás vedie po-
pri bývalom lesníckom učiliš-
ti až k cieľu výšlapu. Nasledu-
je zalomenie palcov, každého 
účastníka výšlapu obdarujeme 
camrátkom, pamätným listom 
a krásnym zeleným tričkom so 
znakom OZ Priatelia lesa. Ka-

marátka Sáška vytvorila aj bo-
nusy – dve krásne obrie placky 
– na jednej sovička, ktorú zís-
kava kamarát Babulo ako slu-
žobne najstarší účastník a dru-
há s koníkom a jeho vejúcou 
hrivou - túto za zásluhy, že to 
prešiel, dostáva malý Domi-
nik. Smäd zahasíme dobrým 11 
stupňovým pivkom a zároveň 
si vychutnáme lahodný brav-
čový gulášik, ktorý po prejde-
nej štreke prišiel veľmi vhod. 
Za tento patrí veľká pochvala 
majiteľovi Sandra baru a tiež 
za jeho ochotu prichýliť túlavé 
trampské duše. 
Veľmi pekne ďakujeme VÚC-
-BSK za poskytnutie dotácie 
na jesenný výšlap. 

Artúr SOLDÁN, 
Kamarát Arťo, 

predseda OZ Priatelia lesa

žolíkový turnaj
Jednota dôchodcov Sloven-
ska v Modre pozýva seniorov 
z Modry na Mikulášsky žolíko-
vý turnaj. Podujatie sa uskutoč-
ní v sobotu 7. decembra o 8.30 
hod. v priestoroch Klubu senio-
rov v Mestskom centre sociál-

nych služieb na Súkeníckej ulici. 
Záujemcovia o turnaj sa môžu 
prihlásiť v klube do 1. decem-
bra 2018. Prevádzkové hodiny 
klubu sú v utorok od 15.00 do 
19.00, v piatok 15.00 do 19.00 
hod. Štartovné: 2,00 €. (red)FO
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Kultúrne podujatia v decembri
od 1. 12 do 22. 12. o 15.00 h, Svetlo pre 
Kráľovú, každú adventnú nedeľu, zapaľo-
vanie sviec na adventnom venci na Národ-
nej ulici v Kráľovej, organizátori: občania 
Kráľovej

1. 12., 18.00 h: Adventný koncert Mes-
ta Modry, zbor Ad una Corda, miesto: 
Nemecký evanjelický kostol, organizátor: 
Mesto Modra, KC Modra a ECAV Modra

4. 12., 17.00 h: Smejko a Tanculienka, 
miesto: Kultúrny dom Modra, vstupné: 10 € 
v KC alebo v sieti Tootoot (https://tootoot.
fm/sk/)

6. 12., 18.00 h: Rozsvietenie stromče-
ka Mikulášom, miesto: priestranstvo pred 
KC Modra, organizátor: Kultúrne centrum 
a Mesto Modra

7. 12., 13.00 h: Predvianočné stretnutie 
s Mikulášom, podujatie venované deťom 
spojené s predajom vianočných dekorácií, 

17.00 h: Stretnutie s Mikulášom, miesto: 
Kultúrny dom Kráľová, organizátor: OZ 
Kráľovan, 0902 691 781

8. 12., 15.30 h: Apollo Bratislava, spevác-
ky zbor, miesto: Evanjelický kostol Modra-
-Kráľová

12. 12., 17.00 h: 35. Vianoce na Vŕškoch, 
Vianočný program pri príležitosti 35. vý-
ročia otvorenia MŠ na Sládkovičovej ul., 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
MŠ Sládkovičova Modra

13. – 14. 12. 2019: Vianočné zastavenie, 
Vianočné trhy Mesta Modra a tradičná cha-
ritatívna zbierka koláčov, miesto: nádvo-
rie historickej radnice, organizátori: Mesto 
Modra, KC Modra

16. 12., 18.00 h: Labyrint literatúry, Ľu-
bica Suballyová: Trinásta komnata, autor-
ské čítanie, miesto: Musique club galle-
rie, organizátori: ECAV, Klub nezávislých 

1. 12. / NE / 17.30
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II
5€ / USA 2019 / 94min / SD / MP

1. 12. / NE / 19.30
VLASTNÍCI
5€ / ČR/SR 2019 / 96min / OR / 12+

3. 12. / UT / 19.30
SLADKÝ KONIEC DŇA
5€ / POĽ 2019 / 92min / ČT / 15+

4.12. / STR / 19.30
VÝNIMOČNÝ
5€ / FRA 2019 / 114min / ČT / 12+

5. 12. / ŠTV / 19.30
PORTRÉT ŽENY V PLAME-
ŇOCH – K4
5€ / FRA 2019 / 119min / ČT / 15+

6. 12. / PIA / 19.30
SEXI JEXI
5€ / USA 2019 / 84min / ST / 12+

7. 12 / SO / 15.30
SNEŽNÝ CHLAPEC 
5€ / USA 2019 / 97min / SD / MP

7. 12. / SO / 17.30
LAST CHRISTMAS
5€ / VB/USA 2019 / 103min /
ST / 12+

7. 12. / SO / 20.00
ZLATOKOPKY
5€ / USA 2109 / 109min / ST / 12+

8. 12. / NE / 17.30
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II – 3D
6€ / USA 2019 / 94min / SD / MP

8. 12. / NE / 19.30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
5€ / SR 2019 / 92min / OR / 12+

10. 12. / UT / 19.30
FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI 
– ART 3D
7€ / TAL 2016 / 85min / ČT / 12+

11. 12. / STR / 19.30
DROBNÉ BÁJKY
5€ / MAĎ 2019 / 112min / ST / 15+

12. 12. / ŠTV / 19.00
SILNÉ REČI
12€ / ticketportal.sk

13. 12. / PIA / 19.30
ČIERNE VIANOCE
5€ / USA 2019 / 110min / ČT / 15+

14. 12. / SO / 15.30
RODINA ADDAMSOVCOV
5€ / USA 2019 / 90min / SD / 7+

14. 12. / SO / 17.30
AMNESTIE
5€ / SR/ČR 2019 / 130min / OR 
/ 15+

14. 12. / SO / 20.00
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL
5€ / USA 2019 / 113min / SD / 12+

15. 12. / NE / 17.30
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
5€ / NÓR/KAN 2018 / 90min / SD 
/ MP

15. 12. / NE / 19.30
VODA ČO MA DRŽÍ NAD
VODOU
5€ / SR/ČR 2019 / 73min / OR / 15+

17. 12. / UT / 19.30
SYNONYMÁ
5€ / FRA/NEM 2019 / 123min / 
ČT / 15+

18. 12. / STR / 19.30
VŠETKA MOJA LÁSKA
5€ / NEM 2019 / 118min / ČT / 12+

19. 12. / ŠTV / 19.30
VIETOR – K4
5€ / POĽ/SR 2019 / 70min / ST 
/ 15+

20. 12. / PIA / 19.30
STAR WARS: VZOSTUP
SKYWALKERA
5€ / USA 2019 / SD / 12+

21. 12. / SO / 15.30
ANGRY BIRDS VO FILME 2
5€ / USA 2019 / 97min / SD / MP

21. 12. / SO / 17.30
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA
5€ / ČR 2019 / 110min / OR / 12+

21. 12. / SO / 20.00
STAR WARS: VZOSTUP
SKYWALKERA – 3D
6€ / USA 2019 / SD / 12+

22. 12. / NE / 17.30
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II
5€ / USA 2019 / 94min / SD / MP

22. 12. / NE / 19.30
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL – 3D
6€ / USA 2019 / 113min / SD / 12+

27. 12. / PIA / 19.30
CATS
5€ / USA/VB 2019 / 120min / ČT 
/ 12+

28. 12. / SO / 15.30
PÁN MAZNÁČIK
5€ / KAN 2019 / 87min / SD / MP

28. 12. / SO / 17.30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
5€ / SR 2019 / 92min / OR / 12+

28. 12. / SO / 20.00
AMUNDSEN
5€ / NÓR/ŠVE/ČR 2019 / 125min 
/ ČT / 12+

29. 12. / NE / 17.30
MASKOVANÍ ŠPIÓNI
5€ / USA 2019 / 90min / SD / MP

29. 12. / NE / 19.30
ŽENSKÁ NA VRCHOLE
5€ / ČR 2018 / 95min / OR / 12+

WWW.KINOMODRA.SK

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

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 | DECEMBER

spisovateľov, Spoločnosť priateľov poé-
zie

17. 12. o 17.00 h: Adventný hudobno-po-
etický večer, Judita Kaššovicová, Ľubomí-
ra Miháliková – poézia, Juraj Turtev – spev 
a gitara, miesto: Moodra galéria, Štúrova 68, 
organizátori: Klub nezávislých spisovateľov 

19. 12., 18.00 h: Vianočný koncert Veroni-
ky Čambalovej a jej hostí, miesto: Nemec-
ký evanjelický kostol Modra, organizátor: 
Veronika Čambalová, vstupné: dobrovoľné

28. 12., Vianočné exkurzie v Slovenskej 
ľudovej majolike, vstupy 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00 hod., miesto a organizátor: Slo-
venská ľudová majolika, Dolná 138, Modra

31. 12., 23.30 h: Silvester, spoločná roz-
lúčka so starým rokom, ohňostroj, miesto: 
Modra, pred historickou radnicou, organizá-
tor: Mesto Modra

31. 12., 20.00 h: Silvestrovská zábava, ta-
nečná zábava s oslavou záveru roka, miesto: 
Kultúrny dom Kráľová, organizátor: OZ 
Kráľovan, 0902 691 781. (kc)


