
Letný piknik na modranskej lúke
Atmosféru zlatých rokov zo začiatku minulého storočia oži-
vil v Modre-Harmónii opäť Modranský piknik. Noblesné dá-
my, elegantní páni, piknikové koše plné dobrôt pod zub aj na 
schladenie hrdla v teplom počasí. Dobové spoločenské a špor-
tové hry, výstava fotografií v susednom penzióne. Aj to a mno-
ho iného ste mali možnosť zažiť na tohtoročnom letnom pod-
ujatí. A že veci, ktoré sú staré, sú však jaré, o tom nebolo na 
pikniku pochýb ani tento rok. V Harmónii sa v sobotu 16. júna 
bolo na čo pozerať, i čo počúvať a na čo tancovať. Piknik sláv-
nostne otvorila jazda prvého česko-slovenského auta Tatra 
Prezident z dielne majstra Ladislava Csengela.

V dobovej módnej prehliadke 
sa predstavili rodinky s deťmi, 
zberatelia bicyklov, aj pán uči-
teľ či párik z kaviarne a ďalší. 
Jednoznačne prvé miesto zno-
va obhájila rodinka pána továr-
nika a teda manželia Kolárikov-
ci s deťmi. Spoločne si prevzali 
hlavnú cenu, ktorou bol wellnes 
pobyt. Popri prehliadke sa dalo 
posedávať na dekách v lone prí-
rody na tráve, či naberať energiu 
na ležadlách počas slnečného kú-
peľa. Miestni vinári Kmeťo, Čis-

tý a Malík nalievali osviežujúce 
moky a deti sa mohli realizovať 
počas výtvarného plenéru na ak-
varelovom a pastelovom wok-
shope s Jankou Lepejovou alebo 
si zahrať s kamarátmi niektorú 
z dobových hier. 
Neopakovateľnými bývajú orga-
nizované prechádzky naprieč nie-
kdajším letoviskom so sprievod-
cami, ktorí predstavujú známe 
vily v alpskom štýle, ktoré boli 
letnými sídlami rakúsko-uhor-
skej či prvorepublikovej spoloč-

nosti. Hovorilo sa o osudoch víl, 
o živote v nich, o tom, kde les-
ný radca Filípek pofajčieval svo-
je povestné fajky, ako pán farár 
Zoch stoloval v záhrade pred vi-
lou Bethania s priateľmi, alebo 
o Fridolínovi Blaškovičovi, kto-
rý značil lesné chodníky. Rozprá-
vania nás preniesli do dávnej mi-
nulosti, kedy Harmónia zažívala 
svoj najväčší rozkvet. A práve 
Modranský piknik je pripomien-
kou dávnych dôb. A aby bol pik-
nik tým pravým miestom zábavy, 
nechýbal hudobno-kultúrny do-
bový program s marionetovým 
divadelným predstavením, ve-
černým nemým filmom s hudob-
ným dobrovodom Petra Tarkaya 
a zaujímavé improvizované vy-
sielanie rozhlasového vysielania 
v podaní Traditional Club Revi-
val a Jaroslava Rozsívala, autora 
rozhlasovej relácie Staré, ale jaré. 
A v neposlednom rade celým po-
poludním sprevádzal Ivan Gont-

ko, spoluzakladateľ legendárne-
ho divadla Teatro Tatro s hrou na 
flašinet.
Tohtoročný piknik opäť s pat-
ričnou starostlivosťou pripravilo 
Kultúrne centrum Modra v spo-
lupráci s Mestom Modra, Minis-
terstvom dopravy SR (Dovolen-
ka na Slovensku dobrý nápad) 
a Oblastnou organizáciou cestov-
ného ruchu Malé Karpaty. 

Jana KUCHTOVÁ, zdroj: 
Harmónia, sprievodca histó-

riou letoviska a KC Modra

Na fotografii: Továrnik Kolárik s 
manželkou a deťmi sa opäť pred-
viedli na dobovej módnej pre-
hliadke.

Uzávierka MZ
Júlová redakčná uzávierka Mod-
ranských zvestí je posunutá na 
25. 7. 2018 do 12.00 h.
Tipy na príspevky a inzerciu po-
sielajte na: zvesti@mediamodra.
sk. Ďakujeme. (red)
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Ochrana osobných údajov obyvateľov Modry
Skratka General Data Protection Regulation (GDPR) v posled-
ných týždňoch strašila hlavne tých, ktorí prichádzajú do kontak-
tu s osobnými údajmi iných osôb. Odo dňa 25. 5. 2018 totiž nado-
budlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady 
EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré Slovensko imple-
mentovalo prostredníctvom Zákona o ochrane osobných údajov. 
Cieľom nariadenia je zamedziť nadmernému spracovaniu osob-
ných údajov, ich úniku a stanoviť jednotný právny rámec pre na-
kladanie s nimi v rámci celej Európskej únie. 

Nové nariadenie Európskej únie 
sa vzťahuje na každú organizá-
ciu v Európe, ktorá spracováva 
osobné údaje a na zahraničné 
subjekty, ktoré pracujú s údajmi 
občanov únie. Aj mesto Modra 
pri vykonávaní všetkých úloh 
a kompetencií získava a spra-
cúva osobné údaje fyzických 

osôb. Ide o bežné osobné údaje 
(meno, priezvisko, dátum naro-
denia, rodné číslo, mailová adre-
sa, telefónne číslo). A tiež oso-
bitnú kategóriu osobných údajov 
- osobné údaje týkajúce sa zdra-
via za účelom plnenia povinnos-
tí a výkonu práv v oblasti soci-
álneho zabezpečenia a sociálnej 

ochrany a osobné údaje o člen-
stve v politickej strane pri za-
bezpečovaní výkonu volebného 
práva. 
Osobné údaje mesto získava 
priamo od dotknutej osoby (oso-
ba, ku ktorej sa údaje viažu) pro-
stredníctvom papierových alebo 
elektronických žiadostí, ďalej 
od blízkych osôb dotknutých 
osôb a z verejne dostupných re-
gistrov. Údaje mesto spracováva 
tak, ako to stanovuje platná le-
gislatíva a iba prostredníctvom 
zamestnancov - poverených 
osôb, ktorí boli poučení o prá-
vach a povinnostiach pri spracú-
vaní osobných údajov. Na ochra-
nu osobných údajov dohliada 

tzv. zodpovedná osoba. Informá-
cia o ochrane osobných údajov, 
právach dotknutých osôb a po-
stupoch na uplatňovanie tých-
to práv je k dispozícii na webo-
vej stránke mesta Modry v časti 
„Informácie pre občanov“ aj pri 
osobnom kontakte so zamest-
nancami mestského úradu v pa-
pierovej forme. 
Ak majú občania otázky k spra-
covaniu svojich osobných úda-
jov, môžu navštíviť Mestský 
úrad Modra na Dukelskej 38 ale-
bo napísať na email zodpoved-
naosoba@modra.sk, prípadne 
zavolať na telefónne číslo +421 
(33) 6908 331. 

Zuzana TICHÁ, MsÚ, red.

Posvätenie sochy sv. Urbana 
vo vinohradoch v Modre-Krá-
ľovej stojí nová božia muka so 
sochou sv. urbana, patróna vi-
nohradníkov. Návrh architekt-
ky Lucie Marušincovej „oži-
vil“ hlavný staviteľ Otto Koník, 
ruku k dielu priložili aj Matej 
Kratochvíla, Jozef Gábriš a Igor 
Tuček. Socha je dielom Joze-
fa Franka, keramickú platničku 
s modlitbou zmajstrovali Igor 
Mesík a Marián Liška. Financie 
poskytlo mesto Modra a kraľo-
vanskí vinári a vinohradníci. S 
realizáciou pomohli modranskí 
poľovníci zo združenia Mod-
ra – pole, spolok vincúr a Mod-
ranská Beseda. veľká 
vďaka patrí primátoro-
vi Jurajovi Petrakovi-
čovi, viceprimátorovi 
Mariánovi Gavorníko-
vi a pánom vladimírovi 
Hutterovi a Jánovi Len-
nerovi z Kráľovej, ktorí 
výstavbu iniciovali. 
Na posviacku sa prišli 
pozrieť milovníci vína, 
vrátane samotných vi-
nárov a vinohradníkov. 
Zástupcovia katolíckej 
a evanjelickej cirkvi - 
pán dekan Jozef Mišík 
a pani zborová farárka 
- seniorka Sidónia Hor-
ňanová, poprosili patró-

na vinohradníkov, aby naše vino-
hrady chránil pred nepriaznivým 
počasím a doprial im hojnú úro-
du. „Sv. Urban patrón viníc a vi-

nohradníkov, milostivo požeh-
naj a chráň od všetkých škodcov 
tieto vinice a vinohrady, aby aj 
v tomto roku priniesli bohatú 

úrodu a aby tak vydá-
vali svedectvo o Tvojej 
štedrosti, skrze Kris-
ta nášho pána, amen,“ 
zaznelo pri posviacke 
z úst pána dekana Joze-
fa Mišíka.
 Zuzana TICHÁ

Na fotografiách: Pri-
mátor Juraj Petrako-
vič, dekan Jozef Mišík 
a zborová ev. farárka 
Sidónia Horňanová; 
Socha Sv. Urbana od 
keramikára Jozefa 
Franka; Z novej sochy 
sa tešia aj členovia OZ 
Kráľovan.

Multifunkčné 
ihrisko s novým 

povrchom
Mesto Modra získalo na obnovu 
multifunkčného ihriska pri Zá-
kladnej škole vajanského dotá-
ciu vo výške 10 000 eur v rámci 
programu Podpora rozvoja špor-
tu 2018 z Úradu vlády SR. 
Cieľom projektu je výmena po-
vrchu multifunkčného ihriska 
v školskom areáli, ktoré je vy-
užívané nielen školami, ale i ši-
rokou verejnosťou. Zámerom je 
vytvorenie bezpečného, hygie-
nicky vyhovujúceho športového 
priestoru na užitočné trávenie 
voľného času a zábavy. „Areál 
sa snažíme postupne revitalizo-
vať a zveľaďovať, nielen vybu-
dovaním nových ihrísk, hracích 
prvkov pre deti materskej školy, 
ale aj udržateľnosťou už existu-
júceho viacúčelového ihriska“, 
uvidela projektová manažérka 
Monika Krnáčová z Oddelenia 
riadenia projektov a cestovného 
ruchu MsÚ.
v rámci obnovy ihriska bude 
použitý umelý športový povrch, 
ktorý je zdravotne nezávadný 
a výrazne šetrí pohybový apa-
rát detí a športovcov. Areál bude 
voľne prístupný pre všetky deti, 
kde budú mať naďalej možnosť 
zmysluplne tráviť voľný čas 
a rozvíjať svoju fyzickú zdat-
nosť. (red, kr)FO
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Poľské zlato do Modry
V dňoch 16. - 18. mája 2018 zorganizoval Polski Instytut Wi-
norosli i Wina pod vedením poľského vinohradníckeho guru 
Romana Myslinwieza už 8. ročník Medzinárodného halič-
ského vínneho konkurzu. Táto medzinárodná súťaž vín sa 
konala v starobylom Krakove.

Poľsko napreduje, krajina krás-
nie, vodka je tu stále dobrá, nuž 
a víno nachádza čoraz dôstoj-
nejšie miesto na poľskej tabuli. 
I rozloha viníc v Malopoľsku 
a na Zelenej hore utešene na-
rastá. Odhadujeme, že v krajine 
nášho severného suseda 
je už viac ako tisíc ha 
viníc! vzhľadom na po-
lohu je vo viniciach ma-
joritne zastúpená trieda 
hybridov a interšpeci-
fických odrôd. Ak hľa-
dáte dobré poľské víno, 
nájdete ho v kategórii 
ružových a likérových 
vín.
Súťaže Galijca vitis 
2018 sa zúčastnilo 412 
vín z 10 krajín sveta. 
Slovenských vín bola 
štvrtina, 120 vzoriek. 
Bolo udelených 126 zla-
tých medailí, z toho 37 
putovalo na Slovensko. 

v súťaži bolo vyhlásených se-
dem šampiónov. Slovenské vína 
sú ovenčené titulmi troch šam-
piónov (Lipovina Saturnia 2016, 
J&J Ostrožovič; Cabernet Sa-
vignon rosé 2017, J. Zápražný; 
Tokajský výber 5-putň. 1999, 

Tokaj&Co.). Kráľovskú Modru 
zastupovalo desať vín štyroch 
výrobcov. Tri vína získali zlatú 
medailu. Srdečne blahoželáme, 
ide do rúk týchto vinárov: Fe-
dor Malík (Rizling rýnsky sur 
lie barrique 2016, 87,33 b), Mi-
roslav Dudo (Dunaj 2017, 86 b) 
a víno Rariga (Riesling 2017, 86 
b). Branislav BRÚDER

Na fotografii: Rozľahlé poľské 
vinohrady.

Prírodné kúpalisko v lokalite Piesok 
čoskoro zmluvne spečatia
Zmluva na získanie vyše 630 tisíc eur z cehraničného progra-
mu Interreg SK-AT 2014 - 2020, ktorý je financovaný z pro-
striedkov EÚ bude v júli podpísaná. Znamená to, že mesto 
Modra začne spolu s rakúskymi obcami Purbach a Jois čer-
pať financie na projekt s názvom Sieť integratívneho turizmu 
kvality v regióne Neusiedler See - Modra.

Modra bude realizovať do ro-
ku 2020 tri projekty: kúpalis-
ko pod Zochovou chatou v lo-
kalite Piesok, náučný chodník 
a slávnosti huncokárov aj vy-
danie knihy o týchto rakúsko-
-nemeckých drevorubačoch 
a modranských letoviskách. 
„Z časti získaných peňazí vy-
budujeme zároveň amfiteáter 
v areáli prvej mestskej vily na 
Piesku, kde bola škola pre de-
ti huncokárov a tento areál 

oplotíme,“ upresňuje primá-
tor Modry Juraj Petrakovič. 
Mesto sa bude na financova-
ní projektov podieľať sumou 
31.550 eur. Spolu s Rakúšanmi 
má Modra spoločné dva pro-
jekty: vydanie turistickej ra-
kúsko-slovenskej mapy oblastí 
Neusiedler See a Malé Karpaty 
a realizáciu putovnej výstavy 
huncokárov. 
K najdôležitejším výsledkom 
projektu patrí pilotná tvorba 

zdrojovo šetrnej turistickej in-
fraštruktúry u projektových 
partnerov (nabíjacie stanice, 
elektromobily pre kyvadlovú 
prepravu bicyklov, cyklochod-
ník v Joisi). A tiež využívanie 
obnoviteľných zdrojov energií 
(fotovoltaické zariadenie pre 
kemping v Purbachu). Týmto 
sa zvýši využívanie obnovi-
teľných zdrojov energií a eko-
logických dopravných pro-
striedkov. Ďalším hlavným 
výsledkom projektu je revi-
talizácia nádrže, slúžiacej na 
zachytávanie prebytočnej vo-
dy z potoka v Modre-Piesku 
na prírodné kúpalisko, čím sa 
obnoví spojenie prírody a tu-
rizmu. 

Spracovanie histórie huncoká-
rov a predstavenie náučného 
chodníka v Modre, prostred-
níctvom publikácie v slovenči-
ne a nemčine, a putovnej vý-
stavy projektových partnerov 
v Burgenlande, zviditeľní časť 
spoločnej histórie a pritiahne 
turistov. 
vyššieuvedené opatrenia - 
spolu so spoločnou cykloma-
pou a kooperáciou s médiami 
- privedú do obcí a regiónov 
projektových partnerov, slo-
venských a rakúskych turis-
tov. Investíciami do rozvoja 
ponuky turizmu dôjde k posil-
neniu Modry ako turistického 
regiónu. Zvlášť propagácia na 
oboch stranách hraníc pritom 
sľubuje výmenu toku návštev-
níkov, ktorý v súčasnosti pre-
važuje skôr smerom do regió-
nu Neusiedler See.

Zuzana TICHÁ

Dovolenka 
s Amavetom

Milí rodičia, váš sen prežiť po-
hodovú dovolenku s vašimi rato-
lesťami premeníme v Amavet-e na 
skutočnosť!
Mnohí Modrania majú dobré skú-
senosti s tábormi združenia Ama-
vet, ktoré už 12 rokov podáva 
pomocnú ruku pracujúcim rodi-
čom. Aj v tomto roku sme sa roz-
hodli ponúknuť rodičom s deť-
mi atraktívnu cenu na dovolenku 
s hrami pri „slovenskom“ mori, 
v Chorvátsku. Deti sa zabávajú, 
pritom sa hrajú na malých vedcov 
a súčasne ich rodičia vychutnávajú 
plným dúškom všetko, čo k poho-
dovej dovolenke patrí. ubytovanie 
sedem nocí aj s dopravou autobu-
som za 220 eur na osobu zahŕňa aj 
prácu animátorov a akreditovaný 
program ministerstvom školstva 
„Zvedaví vedci“, ktorý je časovo 
vhodne vsadený do vašej predsta-
vy „byť s deťmi a pritom staros-
ti prenechať iným a vychutnať si 
s nimi len radosti“. Ak zareagujete 
včas, miesta sú voľné v týchto ter-
mínoch: 13. - 22. 7. 2018, 20. - 29. 
7. 2018 a 27. 7. - 5. 8. 2018.
Kontakt: lehotska@amavet.sk, 
0905 506 312, 02/4487 2331, 
www.superleto.sk. (ku) FO
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Ľudia z Modry
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom meste. 
Každý pondelok nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spolupráci s talentovanou 
Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modranom. Ďakujeme 
všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Dominik Trusina (27) - 
ilustrátor, interiérový dizajnér 

Americký herec Samuel L. Jackson nosí 
tričko s portrétom, ktorý urobil Dominik. 
„Nečakal som to. Myslel som si, že to tričko 
odložil bokom. Ani som nedúfal, že si ho ob-
lečie a fotku si dá na Instagram. Skoro som 
odpadol, musel som si hneď sadnúť. Presne 
tento štýl tričiek s motívmi známych osob-
ností chcem produkovať a čoskoro predávať, 
je to skvelá reklama.“ Škola úžitkového vý-
tvarníctva Josefa vydru a Architektonická 
tvorba na vysokej škole výtvarných ume-
ní síce dali Dominikovi dobré základy pre 
tvorbu, ale najdôležitejší bol talent. „Mám 
to asi v génoch po dedovi a on ma k tomu 
viedol.“ Grafické veci robí na tablete, ve-
nuje sa aj olejomaľbe na plátno a navrhuje 
nábytok. Založil mladú slovenskú značku 
www.trusella.sk, pod ktorou tvorí kreatív-
ny dizajn interiérového nábytku. „Chcel by 
som tu žiť aj naďalej, nechcem sa nikam 
odsťahovať. Páči sa mi priateľská atmosfé-
ra v meste, to, že sa tu pozná každý s kaž-
dým. Avšak ma trochu mrzí ľudská závisť, 
ale tá je asi všade. Moje naj miesto v Mod-
re? Tam, kde mi chutí káva.“ 

Martin Bibza (29) - lekár
Pôsobil v Indii a Južnom Sudáne, nejaký 
čas strávil v utečeneckom tábore v Liba-
none. „Z operačných výkonov sme naj-
častejšie robili cisárske rezy a ošetrovali 
strelné poranenia,” spomína Martin na 
prácu v Južnom Sudáne - krajine s mini-

málne rozvinutou infraštruktúrou, bez 
elektriny a pitnej vody. „Napriek tomu 
mám často pocit, že u nás je to v zdra-
votníctve horšie. Tam, keď niečo nefun-
govalo, tak väčšinou preto, že neboli 
ľudia alebo peniaze. Na Slovensku je 
dôvodom mnohokrát to, že chýba vôľa 
alebo prevažujú iné záujmy nad pacien-
tom.”
videl tam všeličo, ale nemá pocit, 
že ľudia v týchto biedou sužovaných 
krajinách nie sú šťastní. „Kvalita ži-
vota je subjektívna. Keď neviete, čo 
všetko by ste mohli mať, nechýba 
vám to.” Obdivuje miestnych ľudí, 
ich šikovnosť a húževnatosť. „Do-
kázali sme vyškoliť ženy aj mužov 
bez vzdelania, aby mohli pracovať 
ako zdravotnícky personál.” 
Martin momentálne pracuje v uni-
verzitnej nemocnici Bratislava na I. 

Ortopedicko-traumatologickej klinike 
v Ružinove. Je zaradený v špecializač-
nom štúdiu v odbore ortopédia, venu-
je sa hlavne traumatológii pohybového 
systému a operačnému ošetreniu chrb-
tice. Rád fotografuje. Niektoré silné zá-
bery urobil práve počas svojej lekárskej 
praxe v rozvojových krajinách. Môže-
te ich nájsť na www.bibza.sk. „Mám veľ-
mi rád krajinu a prírodu okolo Modry. Som 
šťastný, že tu ostalo veľa vinohradov a tie 
čo spustli sa už začínajú znova obrábať. 
Dúfam, že vinohrady nikdy nevytlačia nové 
obytné zóny ako v okolitých mestách.”

Lenka Zemanovičová (11) - 
žiačka ZŠ Ľudovíta Štúra

Lenke folklór učaroval už v štyroch ro-
koch. Na naše stretnutie prišla obleče-
ná v modranskom kroji. „Toto je lajblík, 
oplecko, zástera, sukňa a pod ňou mám 
spodničku,” opisuje. Takýto kroj nosili 
mladé slobodné dievčatá a ich krásu umoc-
ňovali dva zvrchu priberané vrkoče. Len-
ka krásne spieva a už sedem rokov pôsobí 
v Detskom folklórnom súbore Magdalén-
ka. „Keď budem veľká, chcela by som spie-
vať v Lúčnici alebo aj moderné piesne.” 
Detský folklórny súbor Magdalénka je 
pýchou Modry. Lenka má za sebou mno-
ho folklórnych festivalov, súťaží, vystúpe-

ní. v marci vyhrala 1. miesto v speváckej 
folklórnej súťaži s priamym postupom do 
celoslovenského kola. v júni sa rozhodne 
o víťazoch vo finále. „Raz vypadla mame 
zo skrine stará flauta. Keď som ju zbadala, 
chcela som sa na ňu naučiť hrať,” spomína 
Lenka. už tretí rok navštevuje hodiny flau-
ty v ZuŠ Modra. Okrem toho rada pláva 
v Športovom triatlonovom klube v Pezin-
ku. v škole si obľúbila hudobnú, výtvarnú 
a slovenčinu, občas matematiku. “Mám tu 
veľa kamarátov, páčia sa mi naše tradície - 
keramika, vinohradníctvo aj historické pa-
miatky v meste.“ Fotili sme ju pri talianskej 
zmrzline. vybrala si toto miesto ako svoje 
najobľúbenejšie. „Mám rada zmrzlinu a tu 
majú najlepšiu v Modre.” (zt)

Nový termín MsZ
Zasadnutie poslancov Mestského zastupi-
teľtva mesta Modry sa presúva na nový ter-
mín a to na 12. 7. 2018 o 14.00 v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra v Modre. Program rokova-
nia bude zverejnený na web stránke mesta 
www.modra.sk a na úradnej tabuli. (red)
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Odpady a stále len odpady
Buďme zodpovednejší k sebe a okoliu
Problematiku odpadov spomíname v mnohých vydaniach MZ. 
Píšeme o tom, ako sa majú veci robiť a ako sa v skutočnosti 
robia inak. Chválime tých, ktorí k odpadovému hospodárstvu 
pristupujú zodpovedne a naopak vyzývame k náprave tých, 
ktorí neberú tému odpadov vážne. 

Mesto Modra sa snaží obča-
nom vytvárať v rámci svojich 
kompetencií a možností všetky 
podmienky na to, aby sme od-
pad zodpovedne triedili a ukla-
dali. Kristína Čechová z Refe-
rátu životného prostredia MsÚ 
hovorí: „Bohužiaľ na realite, 
ktorú môžeme každodenne sle-
dovať sa to častokrát neodzr-
kadľuje. Česť výnimkám, sa-
mozrejme. Veľká vďaka patrí 
občanom, ktorým nie je ľaho-
stajné, v akom prostredí žijú. 
Je mylné sa však domnievať, že 
pokiaľ si prečítam v novinách 
alebo počujem v rádiu, že ob-
čania nebudú priamo platiť za 
separovaný odpad, že tým sa 
ich zodpovednosť končí. Pre-
tože aj v tomto prípade platí 
úmera, že za vyzbieranie toh-
to odpadu niekto musí zaplatiť 
a toho samozrejme zaujíma, za 
čo platí a či je činnosť, za kto-
rú platí rentabilná“. Ako ďalej 
vysvetľuje, vždy existuje rov-
nica medzi nákladmi a množ-
stvom danej vyzbieranej suro-
viny. Pokiaľ uložím do nádoby 
na separovaný odpad to, čo do 
nej nepatrí alebo ukladám od-
pad zle, dostanem sa do situá-
cie, že smetné nádoby sú prepl-

nené a v ich okolí je neporiadok 
a tým rastú náklady či už pre 
mesto alebo pre výrobcov.
Kristína Čechová pokračuje: 
„Výsledkom takéhoto správa-
nia môže byť aj to, že výrobco-
via odmietnu za takúto predra-
ženú surovinu platiť a budú od 
mesta vyžadovať opatrenia na 
zníženie nákladov spojených so 
zvozom separovaného odpadu 
ako napríklad v znížení frek-
vencie zvozov alebo v tom, aby 
sa mesto podieľalo na úhrade 
nákladov spojených so zvozom 
a triedením separovaného od-
padu“. 
Z uvedeného je zrejmé, že je 
to na nás. Na zamyslení kaž-
dého jednotlivca, či je lepšie 
triediť a ukladať odpad pocti-
vo a správne alebo sa finančne 
spolupodieľať na pohodlnosti 
druhých. Mesto Modra sa pra-
videlne stretáva s tým, že niek-
torí obyvatelia vôbec nerešpek-
tujú čo, aký odpad a kam, do 
akej nádoby patrí. Problémom 
sú potom znečistené kontajne-
rové stojiská, kde priamo po-
vedľa kontajnerov je položené 
to, čo patrí priamo na zberný 
dvor, ktorý má mesto pre ob-
čanov k dispozícii. Kristína 

Čechová záverom vysvetľu-
je: „Každý Modran či chatár, 
ktorý platí za zvoz komunálne-
ho odpadu, môže takýto odpad 
odviezť na zberný dvor. Najkri-
tickejšia situácia je najmä v re-
kreačných oblastiach, kde je 
zlá dostupnosť pre individuálny 
zvoz a ukladanie odpadu je tu 
anonymné. Mesto sa túto situ-
áciu snaží riešiť. Navýšili sme 
počet smetných nádob na sto-

jiskách v Harmónii. Žiaľ, ešte 
v ten istý deň ako boli nové ná-
doby na stojiskách umiestnené, 
sme našli v nich nahádzané ko-
berce a stavebný odpad. Mesto 
stojiská pravidelne dočisťuje, 
napriek tomu sa v okolí tých-
to stojísk pravidelne nachádza 
množstvo odpadu, ktorý patrí 
na zberný dvor! Je to naozaj na 
každom z nás, z vás“.
 (jk, kč)
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Vinári budú opäť v chotári
Združenie Víno z Modry pozýva všetkých milovníkov vín 
a čerstvého vzduchu na nevšednú ochutnávku vín s výhradne 
modranským rodokmeňom, ktorá sa bude konať priamo v na-
šom chotári v sobotu 28. júla od 14.00 do 23.00 hodiny.

Letné podujatie vinári v chotári 
sa uskutoční v Modre v lokalite 
s názvom Ingel nad Farmou pod 
Gaštankou (GPS: 48.339228, 
17.289992). Počas dňa spoznáte 
modranský chotár, jeho jedineč-
nosť a nenahraditeľnosť. Nebu-
de chýbať výstava dobových fo-
tografií zo života našich predkov, 
mini vinohradnícke múzeum, 
môžete navštíviť s deťmi aj far-

mársku ZOO, či zúčastniť sa or-
ganizovanej prechádzky po kra-
jine so sprievodcom s výkladom 
o histórii. Zaujímavosťou bude 
určite ukážka funkčných historic-
kých traktorov a uvedenie do ži-
vota známky víno z Modry - ga-
rancia pôvodu, garancia kvality. 
v hudobnom programe vystúpia 
Bukasový masív, Feelme a Jazz 
Pops up. (red)

Za historickými traktormi
Turistická atrakcia v Modre
V Modre, hlavnom meste vína, sídlil začiatkom deväťdesiatych 
rokov Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, ktorý 
bol jedným z prvých profesijných zväzov na Slovensku v cestov-
nom ruchu a poľnohospodárstve. Zväz organizoval exkurzie do 
Dolného Rakúska a Burgenlandu. Na základe získaných poznat-
kov z Rakúska vzniklo v Modre v priestoroch starej vinohrad-
níckej školy, na pôde školského majetku v roku 1996 Združenie 
Malokarpatská vínna cesta. Na SOŠVO v Modre sa začala vý-
učba predmetu agroturistika. Poznatky získali Modrania najmä 
z mesta Rust v Burgenlande a Pojzdorf v Dolnom Rakúsku. 

v Pojzdorfe sme obdivovali vo 
vinohradoch spolu s Ing. Pav-
lom Matuškovičom, spoluza-
kladateľom MvC 
staré historické trak-
tory, na ktorých vi-
nohradníci vozili tu-
ristov do chotára, 
vystavovali trakto-
ry na slávnostiach. 
Spolupráca modran-
ských vinohradníkov 
a vinárov z Pojzdor-
fu trvá takto už štvrť-
storočie. Rakúski 
vinári posielajú pra-
videlne vzorky vín 
do súťaže vitis Au-
rea v Modre. 
Na prehliadku ra-
kúskych vinohradov 
na historických trak-
toroch som si spo-
menul pri nedávnom 
posedení v Modre 
u Ing. Pavla Matuš-
koviča, ktorý pozval 

svojich priateľov na otvorenie 
expozície starých repasova-
ných traktorov spojenú s osla-

vou svojho významného ži-
votného jubilea. Na stretnutí 
sa k oslávencovi a prítomným 

vinárom a priate-
ľom prihovoril pro-
fesor vína Fedor 
Malík, ktorý ocenil 
zberateľskú vášeň 
jubilanta a vyzdvi-
hol postupné zmeny 
pri obnove vinohra-
dov v chotári mesta. 
Expozícia starých 
historických trakto-
rov má v Modre už 
svoju tradíciu, ex-
ponáty traktorov sa 
zúčastňujú alego-
rických sprievodov 
na malokarpatskom 
vinobraní v Modre 
a Pezinku. Trakto-
ry sú vystavené i v 
modranskom cho-
tári počas podujatia 
vinári v chotári. Pa-
vol Matuškovič, ab-

solvent Mechanizačnej fakulty 
Poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre, úspešne viedol Školský 
majetok SOŠvO v Modre. Jeho 
vzťah k historickej poľnohos-
podárskej technike sa formoval 
počas jeho celej profesijnej ka-
riéry. vzťah k tejto technike si 
osvojila i manželka a najmä de-
ti, spoločne rozširujú, repasujú 
staré traktory dovezené nielen 
zo Slovenska, ale celej Európy. 
Expozícia starých traktorov je 
súčasne aj turistickou atrakciou 
a veríme, že do mesta pritiahne 
ďalších turistov.
K životnému jubileu Pavla Ma-
tuškoviča prajeme veľa zdravia 
a pohody pri ochrane technic-
kého, kultúrneho dedičstva na-
šich predkov.

František MACH

Na fotografiách: Pavol Matuš-
kovič - zberateľ historických 
traktorov; Expozícia historic-
kých traktorov v Modre.
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Motto ZŠ Ľ. Štúra: Moderné vzdelávanie 
generácie tretieho tisícročia
V duchu tohto nášho motta využívame na hodinách vyučovania 
moderné inovačné a aktivizačné metódy. Menej tradičné spô-
soby vzdelávania sú efektívne, žiakom prinášajú nové obzory 
a škola sa stáva miestom osobnostného rastu. 

Konferencia o rodine
už niekoľko rokov si žiaci pia-
teho ročníka pripravujú konfe-
renciu zameranú na tému rodina. 
Pod vedením pedagógov sa celé 
týždne na túto udalosť starostli-
vo pripravujú. Spoznávajú svoje 
korene a objavujú rodinné tra-
dície. Následne pred verejnos-
ťou predvedú nadobudnuté ve-
domosti aj talent. Týmto sa učia 
vystupovať, prezentovať a záro-
veň sú vedení k tomu, aby si ro-
dinu vážili a poznali jej nevyvrá-
titeľnú hodnotu v živote.

Rovesnícke učenie
Pomerne neobvyklou formou 
učenia je aj rovesnícke učenie, 
ktoré si majú možnosť vyskúšať 
starší žiaci počas workshopu. 
Dielne na tému učíme sa pre ži-
vot si pripravujú pre siedmakov 
naši ôsmaci. S pomocou učite-
ľov vymýšľajú hry, kvízy a cvi-
čenia, vďaka ktorým si siedmaci 
nové vedomosti ľahšie zapamä-
tajú. 

Blokové vyučovanie
Každý rok čaká našich šiestakov 
blokové vyučovanie. Tento rok 

bolo netradične v Senci. Žiaci si 
prezreli centrum tohto turisticky 
atraktívneho mesta, nevyníma-
júc jeho pamätihodnosti Turecký 
dom, synagógu, Kostol sv. Miku-
láša, morový stĺp či pranier. Ná-
sledne ich čakalo divadelné pred-
stavenie v anglickom jazyku The 
Heroes. Deťom pomohlo upev-
niť vedomosti a obohatilo ich aj 
o umelecký zážitok. v rámci prí-
rodovedných predmetov si na-
ši šiestaci zasúťažili v hre, v kto-
rej museli prejaviť nielen zmysel 
pre stratégiu, ale aj k spolupráci 
a ukázať vedomosti z matema-
tiky. venovali sa aj zisťovaniu 
vlastností kvapalín z nášho re-
giónu, ako napríklad bylinkové 
čaje, šťavy aj hroznového muštu, 
ktoré samozrejme aj ochutnávali. 
Zručnosť a zmysel pre orientá-
ciu si zdokonaľovali vyrábaním 
gulôčkových dráh z papiera, kar-
tónov a rôznych krabičiek. Žiaci 
šiesteho ročníka navštívili aj SOŠ 
vinársko- ovocinársku v Modre. 
v škole si pre žiakov pripravili 
praktickú časť z biológie - upev-
nili si vedomosti o hubách, pripra-
vili si vzorku, ktorú budú následne 
doma sledovať, videli chemické 

reakcie a dozvedeli sa zaujímavé 
informácie o pestovaní viniča.

Programovanie 
pútavou formou

Naša škola spolupracuje aj s Indí-
ciou n.o. a pánom profesorom Ka-
lašom na vývoji programovacie-
ho prostredia pre žiakov I. stupňa. 
významná osobnosť počítačové-
ho priemyslu Steve Jobs raz po-
vedal: „Každý na tejto Zemi by sa 
mal naučiť programovať, pretože 
vás to naučí premýšľať.“ Pomá-
hajú robotovi Emilovi plniť úlohy. 
Hodiny sú atraktívne a žiaci nená-
silnou a zmysluplnou činnosťou 
spoznávajú tajomstvá programo-
vania.

Myšlienkové mapy
Kreativitu a efektívne učenie 
podporujeme aj učením formou 
myšlienkových máp. Je to nená-
ročná technika vzdelávania a pri-
tom patrí medzi tie, ktoré priná-
šajú najväčšie úspechy. využívali 
ju aj veľké osobnosti našich de-
jín. Zjednodušiť podstatu a tak 
si ju zapamätať, je tiež jednou 
z inovačných metód, ktoré majú 
miesto na vyučovacích hodinách. 
Nesmieme zabudnúť ani inte-
raktívne tabule, ktoré sú moder-
nými pomôckami vo vyučovaní 
a sme radi, že ich máme už takmer 
v každej triede.

Pocit úspechu zažíva 
u nás každé dieťa

Hlavným strategickým cieľom 
našej školy je byť školou, v kto-
rej pocit úspechu zažije každé 
dieťa. Aj vďaka vyššie spome-
nutým metódam učenia, stálou 
podporou a motiváciou žiakov 
pedagógmi, žiaci vyhrávajú ve-
ľa rôznych súťaží, či na regionál-
nej, krajskej ale aj celoslovenskej 
úrovni. Informácie o nich priná-
šame pravidelne aj na stránke na-
šej školy. Spomeniem aj Testova-
nie 5 a Testovanie 9, ktoré slúžia 
na zistenie úrovne vedomostí 
žiakov a ich následné porovna-
nie. vo výsledkoch týchto meraní 
sme nad celoslovenským prieme-
rom. Podporovať tvorivosť, fan-
táziu, budovať pozitívnu školskú 
klímu a prinášať deťom radosť zo 
školy a učenia je našou stálou ví-
ziou aj do budúcnosti.

Mária SETNICKÁ, 
ZŠ Ľ. Štúra

Svoj deň si deti užili
Medzinárodný deň detí sa u nás 
každoročne oslavuje práve 1. 
júna. Aj tento rok nám počasie 
našťastie prialo. Je to deň ve-
novaný našim najmenším i tým 
väčším deťom. Deň, ktorý do-
spelí venujú detskému svetu, 
detským hrám, radostiam a det-
ským srdiečkam. Deti sú kvety 
zeme, treba ich pestovať, starať 
sa o ne, nedovoliť im zahynúť. 
Deň opäť prežili deti bez klasic-
kého vyučovania či skúšania, na 
čo sa vždy veľmi tešia. Aj tento 
rok si chvíle len a len pre seba 
opäť osladili vďaka ochote pá-

na Adema useiniho, ktorý opäť 
pozval všetky modranské de-
ti na zmrzlinu. Aj touto cestou 
mu patrí veľké poďakovanie! 
Zmrzlina deťom chutila a svoj 
deň mali tak zasa o niečo sladší. 
Pre deti bolo v meste priprave-
ných aj niekoľko ďalších akti-
vít, napríklad na nádvorí histo-
rickej radnice si mohli spoločne 
s Cechom slovenských kerami-
kov vytvoriť niečo pekné z hli-
ny alebo si zasúťažiť na kraľo-
vanskom ihrisku pri tradičných 
hrách pripravených členmi OZ 
Kráľovan v rámci MDD. (red)

FO
TO

: A
R

C
H

ív
 Z

Š 
ĽŠ

FO
TO

: A
R

C
H

ív
 Z

Š 
ĽŠ



9
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Praktické maturity a súťaže na pedagogickej škole
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je na 
odbornej škole, akou je aj Stredná odborná škola pedago-
gická, tá najdôležitejšia. Už tretí rok gymnastické zostavy, 
výtvarné diela, hudobné a dramatické vystúpenia nahradi-
li preverenie profesionálnych kompetencií, potrebných pri 
výkone budúceho povolania našich žiačok.

Maturantky realizujú praktické 
výstupy s deťmi z materských 
škôl a žiakmi školského klubu 
detí podľa toho, akú výchovu 
(hudobnú, telesnú, výtvarnú 
či jazykovú) si vyžrebovali. 
Skúške predchádzajú písomné 
prípravy, ktoré sú hodnotené 
a dievčatá pred maturitnou ko-
misiou realizujú celú vzdeláva-
ciu aktivitu v MŠ alebo tema-
tickú činnosť v ŠKD s deťmi, 
ktoré im privedú a ktoré vôbec 
nepoznajú. Naše maturantky si 
však skvelo poradili a využili 

skúsenosti z odbornej praxe.
Aj žiačky z nižších ročníkov 
prezentovali svoje schopnosti 
a odbornú prípravu pod vede-
ním pedagógov školy. v apríly 
to bola spevácka súťaž stred-
ných škôl Akord v Leviciach, 
kde sa súťažilo v speve ľudo-
vých a moderných piesní me-
dzi pedagogickými školami. 
No a koniec mesiaca priniesol 
dve prvenstvá a to pre Kami-
lu Imriškovú z II.A v predne-
se piesne bez sprievodu, pre 
Karolínu Pinčekovú z III.A 

v prednese prózy a dve tretie 
miesta pre Miriam Dujničovú 
z III.A v prednese piesne s hu-
dobným sprievodom a Silviu 
Sedláčkovú z II.Lv v predne-
se poézie na recitačnej súťaži 
v anglickom jazyku Novodo-

bo so Shakespearom, ktorú or-
ganizovalo Kultúrne centrum 
v Pezinku. Srdečne blahoželá-
me. 

Tatiana HORKÁ 
a Martina PUKANČÍKO-
VÁ, za pedagogický zbor 

Beseda pri príležitosti sviatku sv. Floriána 
Základná škola vajanského 
v Modre pripravila v máji pri 
príležitosti sviatku sv. Floriána 
stretnutie žiakov s hasičmi spo-
jené s besedou a výstavou prác 
žiakov na tému Požiarna ochra-
na očami detí 2018. Počas sláv-
nostného otvorenia výstavy 
privítala riaditeľka ZŠ Mária 
Malacká žiakov, učiteľský zbor 
i hostí a poďakovala žiakom 
za vzornú reprezentáciu v tej-
to súťaži a požiadala kurátora 
výstavy a organizátora súťaže 
vrchného inšpektora DPO SR 

Petra Roneca o predstavenie 
výstavy. Ten vo svojom prí-
hovore zablahoželal úspešným 
účastníkom tohoročnej súťaže 
z oboch modranských základ-
ných škôl, ktorí získali viace-
ré víťazné umiestnenia. v rám-
ci besedy odpovedal na otázky 
prítomných žiakov a odovzdal 
ocenenia a diplomy, ktorá im 
udelila odborná porota pod ve-
dením A. Burdanovej. výstavu 
si okrem žiakov a pedagógov 
škôl mohla prezrieť i široká ve-
rejnosť. (pr)

Leto s angličtinou a ruštinou
Cudzojazyčná čitáreň Kniha-
-Ha-Ha sa na vás opäť teší aj 
toto leto. Prázdninovú sezónu 
otvoríme 12. 7. 2018 o 17.00 
na Kalinčiakovej 22 v Modre 
neďaleko kúpaliska. Čitáreň 
bude v júli a v auguste otvo-
rená pre verejnosť už tradič-
ne každý štvrtok od 17.00 do 
20.00 v našich záhradných 
a knižničných priestoroch. Ča-
ká vás slovo a kyberpriestor 
v záhradnom raji. Ponúkame 
čítanie cez tablet, PC, e-čítač-

ku, MP3, CD, DvD, klasické 
čítanie, jazykové hry a medzi 
nimi aj slovensko-anglické 
pexeso o Modre. Naša kniž-
nica vás prekvapí novými an-
glickými a ruskými originálmi, 
prekladmi do slovenčiny a češ-
tiny, zjednodušenými titul-
mi, časopismi, novinami, ale 
aj slovnými hrami pre deti od 
útleho veku. Tešíme sa na ma-
lých i veľkých.

Elena DUGOVIČOVÁ, 
OZ Jazyková zóna

FO
TO

: A
R

C
H

ív
 Z

Š 
vA

JA
N

SK
éH

O

FO
TO

: A
R

C
H

ív
 E

LE
N

y
 D

u
G

O
v

IČ
O

v
EJ

FO
TO

: A
R

C
H

ív
 S

O
ŠP

A



10
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Deň modranského sirotinca
Počas slnečnej soboty 19. mája dobrovoľníci z Cirkevného 
zboru ECAV v Modre a z občianskeho združenia Modran-
ská beseda opäť otvorili brány bývalého sirotinca v Modre. 
S príchodom hostí sa do areálu vlievala príjemná atmosféra 
a nostalgické spomienky, ktoré vyvažovali úsmevy. A potom 
genius loci ožil svojim tajomným a krásnym životom.

Budova sirotinca cha-
rakterom a príbehom 
priťahuje záujem ľu-
dí. Je dielom význam-
ného architekta Duša-
na Jurkoviča a stojí za 
ňou aj kus našej histó-
rie. Budovu obnovu-
jú dobrovoľníci z OZ 
Modranská beseda 
v partnerstve s člen-
mi Cirkevného zboru 
ECAv na Slovensku 
Modra. Spoločne or-
ganizujú záchranné 
rekonštrukčné práce 
a kultúrno-vzdeláva-
cie aktivity, medzi kto-
ré patril aj deň otvore-
ných dverí. Ten uplynulý sa 
konal už po šiestykrát. Otvo-
rila ho ev. farárka Eva Oslí-
ková (na fotografii) Službami 
Božími, ktoré venovala té-
me nádeje, ktorú sirotinec so 
svojou históriou sprítomňuje. 
Počas jej slov prichádzali do 
budovy aj hostia, ktorých mi-
nulosť bola úzko spätá so si-
rotincom. Každoročne tu totiž 
prebieha stretnutie „siroťá-
kov“ - ľudí, ktorí tu boli vy-
chovávaní a vzdelávaní. Deti, 

ktoré zachránil sirotinec pred 
vojnou, ich príbuzní a priate-
lia sú pripomenutím silných 
príbehov. Aj vďaka nim príbeh 
sirotinca opäť ožíva. Ak náho-
dou niekto chýbal na stretnu-
tí, naďalej hľadáme ľudí alebo 
potomkov tých, ktorí tu rástli. 
Chceli by sme, aby nám ľudia 
povedali nielen „ako to bolo“, 
ale najmä čo im dal-vzal po-
byt v takejto ustanovizni. His-
tória chovancov sirotinca nám 
pomôže vygenerovať potenci-

ál hodnôt pre aktuálne situá-
cie a pokračovať v aktivitách 
s apelom na charakter, vzdela-
nosť a dobro. Kontaktujte nás 
prosím na: sirotinec.modra@
gmail.com.
vzácnym hosťom dňa bola 

aj Daniela Fiačanová, 
ktorá prezentovala his-
tóriu vzniku a pôsobe-
nia diakonickej služ-
by evanjelickej cirkvi 
v kontexte budovania 
služby sirotincov a sta-
robincov na začiatku 
20. storočia na Slo-
vensku. Realitu vzni-
ku sirotinca v Modre 
priblížili páni Jaroslav 
Lajda a Miroslav Šim-
ko. Kým sa vovnútri 
prednášalo, záhradu si-
rotinca zapĺňal džavot 
detí. Čakal ich tam dre-
vený kolotoč, tvorivé 
dielničky či maľova-

nie na tvár. Návštevníkov lá-
kali aj sladké koláče a skvelá 
modranská fazuľovica z ku-
chyne sirotinca, ktoré pripra-
vili členovia cirkevného zbo-
ru. Nechýbala ani keramika 
Modranska, či tlač originál-
nych linorytov z dielne auto-
rov Pavla Šimu Juríčka a Bra-
nislava Manáka. O kultúrny 
zážitok sa postarala kapela 
Genius Locci ktorá podčiarkla 
príjemnú atmosféru. Jedineč-
ná bola výstava s komentova-

nou prehliadkou, ktorú sme 
mali možnosť vidieť v ľavom 
krídle objektu. Butterfly pro-
ject - remembering children 
of the Holocaust si zapožičala 
Cirkevná základná škola Nar-
nia Pezinok od informačnej 
služba OSN (unis) vo viedni. 
Pozostáva z plagátov venova-
ných udalostiam súvisiacich 
s deportáciami židovských de-
tí počas druhej svetovej vojny. 
v sirotinci totiž počas vojny 
našlo záchranu pred deportá-
ciami 25 židovských detí. vý-
stava je naďalej zapožičaná 
a inštalovaná v priestoroch si-
rotinca, pokiaľ máte ako škola 
záujem ju navštíviť, môže nás 
kontaktovať emailom na siro-
tinec.modra@gmail.com. 
Dianie okolo modranského 
sirotinca naďalej pokračuje. 
Ľudia zainteresovaní v pro-
jekte v súčasnosti založili OZ 
Modranský sirotinec. Do bu-
dúcnosti plánujeme aktivity 
na podporu medializácie si-
rotinca, prípravy kultúrnych 
a vzdelávacích aktivít či pod-
ujatí na podporu získania pro-
striedkov na obnovu budo-
vy. Novovzniknuté OZ by jej 
chcelo prinavrátiť život v dnes 
azda pozitívnejších súvislos-
tiach. veríme, že vás v budúc-
nosti pozveme nielen na ďalší 
deň otvorených dverí, ale na 
množstvo ďalších verejných 
podujatí. 

Lucia MANDINCOVÁ, 
dobrovoľníčka z OZ 
Modranský sirotinec

Veselý seniorský juniáles
Aj naši milí seniori a ich priate-
lia si nenechajú ujsť príležitosť 
zabaviť sa, posedieť pri chutnom 
občerstvení a najmä sa odreago-
vať. Tradičný seniorský Juniáles 
sa každoročne koná v priestoroch 
Mestského centra sociálnych slu-
žieb a pod ich taktovkou. Spoloč-
ne s mestom Modra a spriazne-
nými organizáciami pripravujú 
obyvateľom centra ako aj všet-
kým modranským seniorom po-
poludnie plné kultúry a zábavy. 
v tomto roku boli hosťami na 
slávnostnom otvorení podujatia, 

ktorého sa ujal zástupca primá-
tora mesta Modry Marián Ga-
vorník, riaditeľka MsCSS Jana 
Machalová a predseda Jednoty 
dôchodcov v Modre vladimír 
Medlen, členovia divadelného sú-
boru univerzity tretieho veku pri 
uCM v Trnave pod vedením doc. 
Oľgy Bočákovej, vedúcej Kated-
ry sociálnych služieb a poraden-
stva. Po predstavení sa seniori už 
len zabávali, viedli debaty na zau-
jímavé témy, aj spomínali. Sprie-
vodcami im počas celého popo-
ludnia boli budúce opatrovateľky, 

študentky Strednej odbornej ško-
ly pedagogickej, ktoré sa v rámci 
praxe takto zodpovedne pripravu-

jú na svoju profesiu, ktorá je však 
v dnešnej dobe zároveň aj posla-
ním. (jk)
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Opatrovateľky - anjeli pre starkých
Každý z nás sa ocitne vo veku, keď nám padne dobre, ak nám 
druhý venuje čo i len obyčajný úsmev a pekné slovo. Seniori 
žijú medzi nami a sú azda najdôležitejšou súčasťou našich dní, 
pretože práve im vďačíme za životy, skúsenosti a cenné rady. 
Na sklonku života, či pri chorobe prežívajú svoje dni v zaria-
deniach opatrovateľskej služby. A práve tu sa stretávajú a do-
slovne denne sa tešia na svojich anjelov, ktorými sú mladé štu-
dentky našej modranskej pedagogickej školy. 

Úcta k človeku 
je prioritou

Pri pohľade na našich najstar-
ších mnoho pochopíme. Že 
život je poskladaný z malič-
kostí, ktoré do seba pekne za-
padnú ako stavebnica, keď je 
deň jednoducho len príjemný. 
Takým ho robia starkým prá-
ve dievčatá z „pedagogickej“, 
budúce vychovávateľky alebo 
opatrovateľky, študentky odbo-
ru vychovávateľsko-opatrova-
teľská činnosť. Stredná odbor-

ná škola pedagogická v Modre 
bola prvou, ktorá tento odbor 
(pôvodne odbor „Starostlivosť 
o človeka“), vo výučbe zavied-
la a to vďaka vytrvalosti pani 
profesorky viery Kotáskovej 
a Evy Repčíkovej, ktoré všet-
ko potrebné pred rokmi „vybe-
hali“ a podarilo sa. Práve z ich 
iniciatívy sa začína povolanie 
opatrovateľka brať už viac ako 
poslanie. Pretože byť nápomoc-
ný starším alebo chorým v kaž-
dodenných činnostiach, počnúc 
milým slovom pri rannom pre-
búdzaní, cez intímnu osobnú 
hygienu, celodennú spoločnosť 
pri aktivitách udržujúcich svie-
žu myseľ a motorickú zručnosť 
či pohybovú aktivitu, až po po-
moc pri stravovaní je skutoč-
ným poslaním a to musíte mať 

jednoducho v sebe. Človek bez 
empatie takúto prácu určite ne-
môže vykonávať plnohodnotne.

Prax v opatrovaní 
je na nezaplatenie

v uplynulých dňoch sme na-
vštívili Mestské centrum soci-
álnych služieb na Súkeníckej 
ulici. Stretli sme sa s profesor-
kami, ktoré sú odbornými ga-
rantkami odboru vychováva-
teľsko-opatrovateľská činnosť 
na pedagogickej škole a to 

s vierou Kotáskovou a Evou 
Repčíkovou. Dopoludním nás 
sprevádzala riaditeľka centra 
Jana Machalová spolu s per-
sonálom. v mestskom centre 
žijú seniori s mnohými život-
nými osudmi a zdravotnými 
diagnózami. Sú v rôznom ve-
ku, majú svoje povahy, nála-
dy aj zvyklosti. A všetky tieto 
drobnosti musí správna opat-
rovateľka o svojom klientovi 
vedieť. Počas návštevy mali 
svoju povinnú odbornú prax 
študentky Kamila Kracíková 
Romana Niklyová a Majka Na-
hálková. všetky tri pristupova-
li k seniorom s pokojom, úctou, 
prepotrebnou trpezlivosťou 
a láskou. A tá bola skutočne aj 
cítiť. Prax vykonávajú študent-
ky za výdatnej a neoceniteľnej 

pomoci interných opatrovate-
liek mestského centra. 

„Sme tu 
ako ich anjeli...“

Či sa dievčatá vyberú aj po ško-
le touto cestou alebo je prax 

pri starostlivosti o seniorov pre 
nich minimálne jednou z dô-
ležitých životných skúseností 
sme sa ich priamo spýtali. 
Kamila: „Osobne veľmi rada 
pomáham ľuďom, ktorí takú-
to opateru a pomoc potrebujú. 
Určite by som sa v budúcnos-
ti chcela venovať tejto sfére, 
rada by som pracovala s po-
stihnutými ľuďmi alebo v psy-
chologickej oblasti. Keďže je 
moja mamina tiež opatrovateľ-
ka a poznám túto profesiu, asi 
ma tu nič také zatiaľ neprekva-
pilo“.
Romana: „Tiež som na tom po-
dobne. Baví ma práca s ľuďmi 
a rada pomáham tam, kde to je 
potrebné. Určite by som sa ra-
da venovala sociálnej sfére aj 
v budúcnosti, čo to bude kon-
krétne, ukáže ešte čas. Ja som 
vedela do čoho idem. Už keď 
sme začínali na praxi v Modre 
aj v Pezinku, tak som bola plná 
očakávaní, že čo sa všetko nau-
čím a zažijem“.
Majka: „Pre mňa je tento odbor 
veľmi zaujímavý. Ak človek po-
trebuje našu pomoc, vieme byť 
pohotové. Tento odbor nám to-
ho dá veľa do praxe, napríklad, 
aby sme sa vedeli plnohodnot-
ne postarať aj o svojich blíz-
kych, keď zostarnú. Mňa veľmi 
teší, že ľudia aj tu v centre sú 

priateľskí, držia pokope a sú na 
seba dobrí. Sme tu ako jedna 
veľká rodina a my dievčatá tu 
chodíme pomedzi starkých ako 
akísi ich anjeli...“.

Symbióza medzi nimi
Spolupráca pedagogickej ško-
ly a mestského centra je podľa 
slov riaditeľky Jany Machalo-

vej na výbornej úrovni a diev-
čatá vnášajú do životov senio-
rov pokoj a sviežosť. vždy 
ráno sa na „svoje“ dievčatá te-
šia. Každý, podľa svojho aktu-
álneho rozpoloženia, si s diev-
čatami zacvičí, zaspieva, niečo 
pekné vytvorí alebo prečíta. 
Nechýbajú ani obľúbené tele-
vízne seriály a ich vtipné ko-
mentovanie. Ako nám počas 
rozhovoru povedala pani profe-
sorka Kotásková, profesionál-
ny prístup k opatrovateľstvu je 
najmä v dnešnej dobe pre život 
nesmierne dôležitý. A s tým sa 
dá iba a jednoznačne súhlasiť. 
Drží sa trend, že doba si vyža-
duje častokrát vysoké pracov-
né nasadenie a čas na plnohod-
notnú starostlivosť o starších 
členov rodín akosi neostáva. 
Pritom starý človek potrebuje 
dennú starostlivosť a opatrova-
nie minimálne rovnako ako ma-
lé dieťa potrebuje svoju mamu. 
Jeden bez druhého ťažko vedia 
fungovať a sú na seba naviaza-
ní. Opatrovateľka je človekom, 
ktorý priamo spoznáva radosti 
aj starosti seniora a ak spozná 
všetky jeho „muchy“, zladia sa 
na jednu vlnovú dĺžku, verte či 
nie, jeden druhému vedia dať 
do života veľmi veľa, pretože 
to všetko ide úprimne rovno od 
srdca... Jana KUCHTOVÁ
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1. 7. – 31. 8.
Človek a jeho tvár 
výstava diel lekára a výtvarníka Júliusa 
Činčára 
miesto a organizátor: Moodra galéria, 
Štúrova 68

4. 7. 
Vyšehradské hudobné 
majstrovské kurzy
Spoločný koncert úspešných sólistov – 
lektorov z krajín vyšehradskej štvorky, ktorí 
v Modre v dňoch 1. - 7. 7. vedú majstrovské 
kurzy v hre na strunové nástroje. 
Husle: Sándor Jávorkai 
Viola: Kristína Fialová
Violončelo: Petr Nouzovský
Gitara: Miriam Rodriguez-Brüll
miesto: Kultúrny dom Modra / 19:00 h
organizátor: ZUŠ Modra 

7. 7.
Deň Modranských vodníkov
Milé podujatie pre rodiny s deťmi plné 
vodníkov, rusaliek, vodných víl a žabiek 
s tvorivými dielňami, súťažami i sprievo-
dom vodníkov, môžete prísť aj vo vlastnom 
kostýme. 
miesto: Modranský rybník / 15:00 h
organizátor: OZ ĽUSK

12. 7.
Ahoj, pán Sova! 
divadelné predstavenie pre deti 
Divadlo SpozaVoza 
Pozývame vás na činoherno-bábkové 
divadelné predstavenie plné bláznivého 
humoru, dobrodružstva a pesničiek. Pán 
Sova žije vo svojom domčeku, ktorý má dve 
poschodia a čaká. Na čo/koho čaká? V jeden 
večer k nemu príde návšteva. A nielen jed-
na... Divadlo SpozaVoza je profesionálnym 
divadlom založeným v roku 2012 absolven-
tami Katedry bábkovej tvorby VŠMU. 
miesto: letná čitáreň pri Kultúrnom dome 
Modra (v prípade zlého počasia v KD) / 
18:00 h
organizátor: KC – Mestská knižnica 

13. – 15. 7.
Medzinárodný gitarový 
festival
Jedinečný hudobný festival sa zameriava na 
špecifický druh umenia – hru na klasickú 
gitaru a každý rok v Modre uvedie renomo-
vaných interpretov i nové talenty. 
miesto: Nemecký evanjelický kostol / 19:00 h
organizátor: Kultúrne centrum Modra

19. 7.
Genius loci mesta Modra II.
Ako formovalo charakter mesta Modra 
vinárstvo a vinohradníctvo? 
Ako ovplyvnilo vinárstvo a vinohradníctvo 
rozvoj, prosperitu a urbanizmus mesta? Aký 
vplyv malo a stále má na jeho genius loci? 
Pozývame vás na diskusiu s hosťami, ktorou 
vás prevedie Ján Sklenár.  / 19:00 h
miesto: Komunitná záhrada, Štúrova 59
organizátor: KC – Mestská knižnica   

19. 7.
Koncert LENKY DUSILOVEJ 
Charizmatická česká hudobníčka v Modre 
predstaví svoj sólový koncertný program, 
v ktorom dokazuje, že patrí nielen medzi 
spevácke hviezdy, ale je aj skvelou sklada-
teľkou, gitaristkou a jedinečnou autorkou 
a producentkou. Bravúrne ovláda aj nové 
hudobné technológie a experimentuje 
s loop machine, štýlovou otvorenosťou, 
hráčskou erudíciou a rozšírenými nezame-
niteľnými vokálnymi technikami. Sama na 
pódiu dokáže strhnúť diváka do vlastného 
hudobného vesmíru, v ktorom sa prelína 
imaginatívna inštrumentálna hudba a veľmi 
osobná piesňová tvorba. / 20:30 h
miesto: Komunitná záhrada, Štúrova 59 
organizátor: Kultúrne centrum Modra 
vstupné: 8 € predpredaj / 10 € na mieste 

20. – 22. 7.
Letné slávnosti lesa – Hun-
cokárske hody 
Pozývame vás na trojdňový program, coun-
try hudbu a hodovú zábavu.
miesto: Penzión Huncokár
organizátori: Penzión Huncokár, o.z. Hunco-
kári na Piesku, Modranský turistický spolok 

28. 7.
Vinári v chotári
Víno sa rodí vo vinici, nevšedná ochutnávka 
vína priamo v krajine s bohatým sprievod-
ným programom. 
miesto: chotár nad Farmou pod Gaštankou / 
14:00 – 23:00 h
organizátor: OZ Víno z Modry 

28. 7.
Organový festival v Modre 
Festival prinesie aj toto leto do Modry re-
nomovaných zahraničných hostí. Pozývame 
vás na tri jedinečné organové recitály do 
Kostola sv. Štefana Kráľa. 
Johannes Skudlik / Nemecko / 19:00 h
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa
organizátor: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku 

Kultúrne leto 2018
Pripravili sme pre vás prehľad mestských
podujatí, ktorými si môžete spríjemniť letné 
mesiace v našom meste. Niektoré sú z dielne 
Kultúrneho centra, iné pripravili miestne
združenia a spolky. Prajeme vám pekné leto.
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2. 8.
Ruzká klazika 
autorské čítanie a beseda s Danielom Maj-
lingom, moderuje Dado Nagy
hudba: Peter Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa
Daniel Majling, autor výborného komiksu 
Rudo, je jedným z desiatky nominovaných 
autorov na najprestížnejšiu slovenskú 
literárnu cenu Anasoft litera 2018. V rozho-
vore s Dadom Nagyom nám predstaví svoj 
prozaický debut, vtipnú poviedkovú knihu 
s názvom Ruzká klazika. 
Literárny večer hudobne doplnia Peter 
Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa, originálne 
duo, ktoré znie ako celá kapela, patriace 
k najaktívnejším slovenským bluesmanom. 
miesto: Letná čitáreň pri Kultúrnom dome 
/ 19:00 h
organizátor: KC – Mestská knižnica 

4. 8.
Organový festival v Modre 
Keiko Inoue / Japonsko 
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa / 19:00 h

11. 8.
Organový festival v Modre 
Daniele Ferretti / Taliansko
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa / 19:00 h 

12. 8.
Záhorienka – koncert dy-
chovej hudby 
Vynikajúca dychová hudba zo Záhoria 
nedávno oslávila svoje 30. výročie zalo-
ženia. Súčasnú podobu zoskupenia tvoria 
hudobníci od Pezinka až po Skalicu, niektorí 
prekračujú i rieku Moravu. Ich repertoár je 
pomerne pestrý a bohatý. Prevažujú sklad-
by zo Záhoria, blízkej Moravy, ale nechýba 
ani česká klasika a slovenské hity.  / 18:00 h 
miesto: park pri jazierku pri KD Modra
organizátor: Kultúrne centrum Modra
vstup voľný 

17. – 19. 8.
Hudba Modre
Na tohtoročnom Medzinárodnom festivale 
jazzu a komornej hudby vystúpia okrem 
renomovaných domácich interpretov aj 
vynikajúci hostia zo zahraničia. Na piatkovom 
koncerte to bude fenomenálny český jazzový 
kontrabasista Miroslav Vitouš. V sobotňajšom 
programe sa predstavia aj členovia rakúskeho 
súboru Wiener Instrumentalsolisten a v ne-
deľu bulharský multi-bicista Kiril Stoyanov. 
Okrem množstva hudby si diskusiou pripome-
nieme aj 100. výročie vzniku ČSR a v podaní 
Veroniky Šikulovej aj úryvky z jej tvorby.
miesto: Nemecký evanjelický kostol / 19:00 h
organizátori: Bergerovo trio, Kultúrne cen-
trum Modra, ZUŠ Modra

23. 8.
Braňo Jobus, autorské číta-
nie pre rodiny s deťmi
Spevák, hudobník a spisovateľ Braňo Jobus 
je stopercentne autentický zjav. Založil 
kapelu Karpatské chrbáty, hudobný festival 
Vrbovské vetry, vytvoril niekoľko hudob-
ných projektov. Do Modry však príde ako 
úspešný autor detských kníh. Pozývame 
rodiny s deťmi na autorské čítanie z jeho 
najnovšej knihy Muflón Ancijáš a mimo-
zemšťan, ktorá vychádza v lete. 
miesto: Letná čitáreň pri Kultúrnom dome / 
18:00 hod.
organizátor: KC – Mestská knižnica

25. 8.
Pivný festival Modra 
Pozývame vás na prvý ročník festivalu pre 
milovníkov zlatého moku.
miesto: priestranstvo pred Kultúrnym 
domom Modra / 14:00 – 24:00 h
organizátor: Lovino, s.r.o., KC Modra 

30. 8. – 1. 9.
Slávnosť hliny – Keramická 
Modra 2018 
odborný seminár a hrnčiarsky jarmok 
organizátor: Modranská Beseda, SNM-Mú-
zeum Ľ. Štúra Modra

Kultúrne leto 2018 www.kcmodra.sk

V júli pre vás premietame v kamennom 
Kine Mier Modra a to v letnom režime, teda 
od štvrtka do nedele. Program nájdete na 
www.kinomodra.sk. 
V auguste sa premiestnime na vzduch, 
na obľúbené nádvorie historickej radni-
ce (Štúrova ulica 54), kde každú stredu 
vytvoríme Letné kino pod hviezdami. Počas 
augusta stihneme päť štýlových večerných 
premietaní: 1., 8., 15., 22., 29. august, vždy 
o 21:00 hod. 

Od 13. 6. do 14. 9. je v prevádzke aj letná 
čitáreň s časopismi, knihami, lehátkami, 
hojdacou sieťou, pieskoviskom a dostatkom 
tieňa. Pre návštevníkov je otvorená nie len 
počas akcií, ale aj každú stredu, štvrtok 
a piatok od 10:00 do 19:00 hod. Pozývame 
vás do malej literárnej zelenej oázy v sused-
stve Kultúrneho domu, ktorá je vysunutým 
priestorom našej Mestskej knižnice.  

31. 8.
Otvorené dvere 2018 
otvorenie výstavy diel regionálnych
výtvarníkov a koncert Zuzany Mikulcovej 
miesto: Nemecký evanjelický kostol,
výstava potrvá do 30. 9. 
organizátor: ECAV Modra 
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Modranské záhrady v znamení prírodných krás 
V sobotu 9. júna popoludní sprístupnili majitelia svoje sú-
kromné záhrady pre širokú verejnosť. Návštevníci mohli 
počas 5. ročníka obľúbeného letného podujatia Deň otvo-
rených modranských záhrad obdivovať až 18 záhrad a 2 
ateliéry. Podujatie sa každoročne pripája k celoeurópske-
mu Víkendu otvorených parkov a záhrad, ktoré má v zá-
padnej Európe tradíciu od roku 1993. 

Na Slovensku myšlienku otvo-
renia bežne neprístupných zá-
hrad a parkov pre verejnosť 
aplikovala organizácia Národ-
ný Trust n. o., ktorá s partner-
mi organizuje víkend otvore-
ných parkov a záhrad od roku 
2007. v Modre pretavuje kaž-
doročne túto jedinečnú myš-
lienku do reality občianske 
združenie Otvorené záhrady, 

ktoré prvý ročník v Modre pri-
pravilo v roku 2014. 
Tohtoročný Deň otvorených 
záhrad v Modre sa niesol 
v znamení témy Prírodné zá-
hrady. Majitelia osemnástich 
záhrad a ateliérov sprístupnili 
širokej verejnosti skvosty svo-
jich záhrad, príjemné zákutia, 
oddychové zóny a hrdo sa po-
chválili svojou úrodou i tvo-

rivosťou. Navštívili sme via-
ceré zo záhrad. Takmer všade 
to voňalo bylinkami a ovocím, 
pohostinní majitelia boli záro-
veň sprievodcami. v rozkvit-
nutých prírodných priestoroch 
vládla pohoda, pokoj a kto 
prišiel, našiel v nich aj prepo-
trebný odpočinok. Počas po-
poludňajšieho okruhu Modrou 
sme videli víťazné záhrady 
z predošlých ročníkov aj tri 
certifikované prírodné záhra-
dy. v rámci podujatia sa kaž-
dý návštevník so zakúpenou 
vstupenkou mohlo zapojiť do 
ankety o najkrajšiu záhradu 
roku 2018.

Výsledky ankety:
1. miesto - č. 10 Záhrada s his-
tóriou na Dolnej ul. 27 v Mod-
re; 2. miesto - č. 15 Provensál-
sky raj na Panskom chodníku 
v Modre; 3. miesto - č. 7 Jedlá 
záhrada na Sládkovičovej ul. 
22 v Modre; 4. miesto - Ateliér 
A1 na Podhorskej 25 v Modre 
a záhrada č. 9 na Puškinovej 9 
v Modre Kráľovej.
v závere sa patrí poďako-
vať a to najmä organizátorom 
akcie OZ Otvorené záhrady 
a partnerom, majiteľom sprí-
stupnených záhrad, podporo-
vateľom a sponzorom poduja-
tia. (jk)

Festival jedna báseň!
Ťažké je festival vymyslieť. Ešte ťažšie ho zorganizovať. A to naj-
ťažšie ho aj zrealizovať. Ale opäť sa podarilo! Nápad zorgani-
zovať medzinárodný festival poézie Feliber Poetry vznikol v Ma-
lokarpatskej knižnici v Pezinku, neskôr sa pridalo aj Kultúrne 
centrum Modra, Literárne informačné centrum a ďalší partneri. 

Jeho obsah reflektuje umelecké 
zázemie miest Pezinka i Mod-
ry, ich históriu, tradície a genia 
loci. Autorka konceptu a známa 
slovenská spisovateľka veroni-
ka Šikulová vysvetľuje: „Pre 
mňa je Feliber najdôležitejšia 
knižničná udalosť počas ro-
ka a rovnako dlho sa na ňu aj 
pripravujeme. Už teraz máme 
kopec nápadov, čo by sa da-
lo a mohlo urobiť budúci rok. 
Festival beriem aj ako príleži-
tosť dať dohromady spisovate-
ľov, možnosť stretnúť sa s ľuď-

mi, aj preto som si ho vtiahla 
doslova do domu... Nepáčilo by 
sa mi, keby to bolo len neosob-
né stretnutie akýchsi básnikov.“
Takisto z reakcií básnikov, kto-
rí boli tento rok našimi hos-
ťami, jasne vyplýva, že sa im 
u nás páčilo a festival naplnil 
všetky ich očakávania. Petr 

Borkovec (ČR): „Velký dík za 
pozvání! Byl to zážitek a celý 
to bylo srdečný a tak pečlivě 
připravený. Jste mistři!” Vale-
rij Kupka (SR): „Ďakujem za 
pozvanie, za peknú atmosféru 
a vôbec za všetko. Cítil som sa 
u vás veľmi príjemne. Všetko 
dobré!“ Aj my by sme sa chce-
li poďakovať všetkým, ktorí 
pomohli festival pripraviť, zor-
ganizovať a zrealizovať. Ak aj 
vám chýba poézia v každoden-
nom živote alebo máte pocit, že 
sa vytratila z tlače alebo že ju 
málo počujete v rozhlase a te-
levízii, náš festival vám to, ve-
rím, aj o rok vynahradí. už te-
raz sa na vás tešíme. Festival 
z verejných finančných zdro-
jov podporil Fond na podporu 
umenia, hlavný partner projek-
tu. Ďakujeme.

Ján SKLENÁR, KC Modra
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Tichá spomienka
Dňa 2. júna sme si pripomenuli päť rokov, čo od 
nás navždy odišla naša milovaná mamička, babička 
a prababička Helena Košnárová, rod. Lichnerová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami úprimnú 
spomienku. S úctou a vďakou spomínajú deti vla-

dimír, Ľudmila, Miroslav a Zdenka s rodinami. 

Spomienka
už uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustil drahý 
otec, dedko a pradedko Slavoj Džubina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. Pridávajú sa 
syn Slavo s rodinou, syn Ľuboš s rodinou a dcéra 
Eva a vnučka s rodinou Balažovičovou.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p o l o č e n s k á  k r o n i k a / I n z e r c i a

Poďakovanie
Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým pracovníkom, hlavne 
pani opatrovateľkám, z Mestského centra sociálnych služieb Modra 
za príkladnú a ľudskú starostlivosť o nášho otca Jozefa Galoviča. Za 
všetko úprimne ďakujeme. Smútiaca rodina.

Nezabudneme Robko!
Tri roky prešli, bolesť v srdci stále trápi, ale teba, 
Robko, nám už nikto nenavráti. Len slzy v očiach 
a v srdci žiaľ, čo drahé sme mali, to nám osud 
vzal. Drahý náš Robko, tichučko snívaj svoj večný 
sen, my tu na Teba myslíme deň čo deň. Perinou 
z hviezd si navždy prikrytý, spomienkou krásnou si sa pre nás stal, 
žiaľ z tváre však ostal nezmytý, je rovnaký ako v deň, keď si odchá-
dzal. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš 
navždy žiť. Nikdy nezabudneme!
Práve pred tromi rokmi, 29. 6. 2015, dotĺklo tíško srdiečko nášho 
milovaného syna, brata, švagra a strýka Robka Petráša. S láskou, 
úctou a hlbokým žiaľom spomíname a za tichú spomienku všetkým, 
ktorí nezabudli, ďakujeme. Rodičia, sestra a brat s rodinami.

Spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále s nami. S hlbokým zármut-
kom si dňa 11. 7. pripomenieme 8. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mamička, babička a prababič-

ka Mária Belicová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú deti Stanislav, Elenka, Jozef, Majka, 
Ľubomír s rodinami.

Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym za účasť na pohrebe našej milo-
vanej mamičky viktórie Krajčovičovej. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zvlášť ďa-
kujeme za dôstojnú posednú rozlúčku (18. 5.) pani 

Marte Dugovičovej a bývalým kolegyniam - učiteľkám, pani Marte 
Ďuranovej a pani Edite Walterovej. Smútiaca rodina.

Spomienka
Života kniha zavrela sa písaná srdcom a krvou je-
ho zo žíl, zápis v nej zlatým písmom hlása, že náš 
otec vždy čestne žil. v rodnej zemi už vo večnom 
spánku odpočíva, ale v pamätiach našich bude, pa-
miatka na neho stále živá. Dňa 6. 6. 2018 uplynulo 

už 17 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, svokor, dedko, 
pradedko, krstný otec, švagor a brat Augustín Peško. Kto si na ne-
ho spomínate, venujte mu, prosím, spolu s nami po prečítaní týchto 
riadkov svoju spomienku. Ďakujeme!

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

Spoločenská kronika 
a ochrana osobných údajov

Milí čitatelia Modranských 
zvestí. Strana číslo 15 zvykla 
byť po dlhé roky miestom, kde 
ste nachádzali rubriku s názvom 
Spoločenská kronika. Z nej ste 
sa dozvedali informácie o spo-
luobčanoch a známych, o naro-
deniach, jubileách, zosnulých 
aj zosobášených. Kronika bola 
zostavovaná na základe údajov 
od kolegov z Mestského úradu 
v Modre. 
Spoločenskú kroniku však od 
tohto vydania (6/2018) v MZ 
nenájdete. v súvislosti s no-

vými pravidlami spracúvania 
osobných údajov (GDPR), nie 
je možné takéto údaje zverej-
ňovať a rubriku pripravovať.
Ďakujeme vám za porozu-
menie. v prípade doplňujú-
cich otázok nás kontaktujte na 
zvesti@mediamodra.sk alebo 
telefonicky na t.č.: 0911 999 
784, prípadne priamo na Evi-
dencii obyvateľstva MsÚ, t. č.: 
033 6908 327.

Jana KUCHTOVÁ, Média 
Modra, s.r.o - vydavateľ 

Modranských zvestí

Riadková inzercia
 z Prenajmem pekné obch. 

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

 z Kúpim 3-izbový byt v Mod-
re. Cena dohodou.

Tel.: 0910 211 640
 z Kúpim garáž v Modre.

Tel.: 0907 788 039
 z Fyzioterapeutka poskytne 

cvičenie v domácom prostredí 
(imobilní pacienti, bolesti chrb-
tice, pacienti po zlomeninách, 
cvičenie podľa vojtu, reflexná 
masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910 
 z Kúpim vinohrad - záhradu 

200 - 300 m2 v lokalite Modra 
Plázle, m2 cca za 10 eur.
Ponúknite na tel.: 0950 834 355

 z Kto kúpi oplotený vinohrad 
nad Modrou s krásnym výhľa-
dom? Trojpodlažná chatka. Za-
stavaná plocha 22 m2. Ovocné 
stromy, záhrada, kvety a kríky. 
Cena: 35 000 eur.

Tel.: 0917 798 206
 z Kúpim garáž alebo malý po-

zemok vhodný na garáž v Mod-
re. Tel.: 0905 696 787

 z Kúpim vinohrad aj neobrá-
baný do 20 árov a vínnu pivnicu 
v Modre. Tel.: 0905 696 787

Bližšie informácie o inzerovaní:  0911 999 784
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Keramické trhy v Pezinku
Susedný Pezinok znova po roku žil tri dni keramickým umením a hrnčiarinou. Ke-
ramické trhy majú dlhoročnú tradíciu a patria medzi najväčšie kultúrno-spoločen-
ské udalosti Pezinka. Na podujatí sa pravidelne zúčastnuje viac než stovka výrobcov 
keramiky z celého Slovenska, Čiech, Poľska, Bulharska, Slovinska a Maďarska. 

Medzi výrobcami nechýbali ani niekoľkí 
naši modranskí keramikári či Modranská 
Majolika, ktorá predčasom kompletne ob-
novila prevádzku, keramiku v nej tvoria 
zruční majstri, precízne ju maľujú šikovné 
maliarky a v peciach sa vypaľuje nepretr-
žite. Boli obnovené workshopy, prehliadky 
a exkurzie pre skupiny i jednotlivcov, otvo-
rené sú dve podnikové predajne, na ná-
mestí a na Dolnej ulici v budove Majoliky. 
Tradičná Majolika ide ruka v ruke s dobou 
a tak v novej produkcii nájdete aj originál-
ne ručne maľované tričká a majolikovú bi-

žutériu (na foto: Jakub Oslík zo SĽM). 
Počas pezinských Keramických tr-
hov sa konali na Radničnom námestí 
tvorivé dielne, v ktorých zruční maj-
stri keramikári učili deti točiť kerami-
ku na hrnčiarskom kruhu. Štefánikova 
ulica v Pezinku bola plná úžitkovej aj 
okrasnej keramiky, bižutérie alebo zá-
hradných dekorácií. Súčasťou keramic-
kých trhov bol kultúrny program a via-
ceré sprievodné podujatia spriatelených 
inštitúcií v podobe výstav a seminára 
o kachliarstve. (jk)

Oslava oberačiek sa blíži
Posledný septembrový víkend sa naše mesto premení na živé 
centrum tradičných osláv úrody, malokarpatského vinohrad-
níctva a vinárstva. Tradičné Modranské vinobranie sa začne 
v piatok 28. septembra a potrvá do nedele 30. septembra. 

v centre pozornosti bude aj 
tento rok modranské vinohrad-
níctvo, víno, vínne pivnice, 
produkty z hrozna a všetko čo 
s procesom pestovania a spra-
covania hrozna súvisí. Nádvo-
rie historickej radnice sa zme-
ní na vinohradnícky dvor, kde 
uvidíte ukážky prešovania, 
ochutnáte modranské víno a za-
žijete regionálnu hudbu a kul-
túru. Popri dobrom burčiaku či 
víne si budete môcť vychutnať 
koncerty na hlavnom pódiu na 
námestí a komornejšie večer-
né koncerty na menšej scéne, 
ktorú vytvoríme v Komunit-
nej záhrade a ktorá bude cez 
deň slúžiť ako zóna pre rodiny 
s deťmi. v sobotu poobede sa 
bude konať štylizovaný alego-
rický sprievod, ktorý predstaví 
okrem charakteristických prv-

kov vinohradníctva aj kľúčové 
momenty histórie nášho mesta. 
Pomôžete nám aj vy dotvoriť 
jedinečnú atmosféru podujatia, 
ktoré je oslavou nášho mesta 
a regiónu. Otvorte svoje pod-
bránie, dvor či pivnicu, ponúk-
nite návštevníkom mesta svoj 
burčiak, vínko či dobroty z ku-
chyne. Dajte nám vedieť a my 
vás radi zaradíme do mapy pod-
ujatia. Ak máte záujem o vlast-
ný predajný stánok na Modran-
skom vinobraní, pošlite nám 
najskôr do konca júna prihlášku. 
vítané je zaujímavé a kvalit-
né gastro, remeselné výrobky, 
ukážky remesiel a samozrejme 
mušty, burčiak a víno. Prihlášku, 
kontakt a základné informácie 
nájdete na www.modranskevi-
nobranie.sk. M. Kvetková,

KC Modra 

Koncert študentského zboru 
z amerického Missouri
V podvečer 31. mája sa v evanjelickom kostole v Modre-Krá-
ľovej uskutočnil koncert stredoškolského študentského spevác-
keho zboru Singing Saints zo Saint Paul Lutheran High School 
z Concordie v Missouri, USA. Spevácky zbor vystupuje od roku 
1973 a na konte má viac ako 1000 vystúpení v 29 štátoch USA 
a v Kanade, vrátane Carnegie Hall v New Yorku. Keďže jeho 
členmi sú študenti, jeho zloženie sa z roka na rok mení.

Časť členov speváckeho zbo-
ru pod vedením dirigentky Jer-
rode Baker Marsh vystúpila 
v kostole s piesňami na biblic-
ké texty. Obdivuhodné výkony 
mladých študentov a vedúcej 
zboru boli odmenené veľkým 
potleskom publika. Počas pre-

stávky  predstavil riaditeľ Paul 
Mehl štúdium na tejto stred-
nej škole. Po koncerte sa spe-
vácky zbor a publikum presu-
nuli pred kostol na rozhovory 
a občerstvenie, ktoré pripravili 
domáci členovia evanjelické-
ho cirkevného zboru. Na druhý 
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Medzinárodný gitarový festival Modra 
Mesto Modra bude od 13. do 15. júla hostiť 10. ročník Medzi-
národného gitarového festivalu, ktorý je zameraný na hru na 
klasickú gitaru a predstaví profesionálnych hudobníkov sólo-
vej hry i komorné telesá. Festival každý rok v Modre uvádza 
renomovaných interpretov i nové talenty a mladých umelcov, 
laureátov gitarových súťaží v Strednej Európe a jeho cie-
ľom je podporiť interpretáciu gitarového hudobného umenia 
a priniesť do Modry zaujímavých hostí. 

Medzinárodný gitarový festival 
ponúkne tri koncerty sústrede-
né do jedinečných priestorov 
Nemeckého evanjelického kos-
tola v Modre. vystúpenia prine-
sú starú i súčasnú gitarovú hud-
bu i tradície iných hudobných 
proveniencií. Festival v piatok 
otvoríme sólovým recitálom 
Adama Mareca (klasická gi-
tara), ktorý je predstaviteľom 
mladšej generácie. Popri inter-
pretačnej činnosti je aktívnym 
pedagógom. Piatkový večer 
vyvrcholí koncertom poľské-
ho komorného telesa Wieczo-
rek Guitar Trio, ktoré tvorí ro-
dina Wieczorekovcov a aktívne 
v ňom hrá aj Katarína Wieczo-
rek, gitaristka a dramaturgička 
festivalu, rodáčka z Modry. 
v sobotu prijal pozvanie ra-
kúsky hudobník Florian Palier 
(klasická gitara), absolvent vie-
denskej akadémie. Ako sólista 
sa venuje hre na klasickej gitare, 
má však veľa skúseností aj ako 

jazzový gitarista a spolupracov-
ník umelcov elektronickej scé-
ny. viento Marero Duo z Čiech 
tvoria manželia Michaela Meca 
(flauta) a Jiří Meca (klasická gi-
tara). Hrajú spolu od roku 2009. 
Duo celoročne študuje skladby 
českých i zahraničných auto-
rov z oblasti klasickej i súčasnej 
hudby vrátane jazzu. 
Z ďalekej venezuely prices-
tuje a v nedeľu bude koncer-

tovať mladá gitaristka Carlina 
Flores, ktorá vystúpi s progra-
mom spájajúcim tradíciu a sú-
časnosť tejto mimoriadne pô-
sobivej hudobnej proveniencie, 
vychádzajúc zo štýlu Argentín-
skeho tanga a venezuelskej ľu-
dovej hudby. Festival v nedeľu 
ukončí spoločný koncert oper-
nej speváčky Andrei Slawiski 
a harfistky Márie Kmeťkovej 
(na fotografii).
Festival z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu 
umenia. 

Program
• piatok 13. 7., 19.00 h 
Adam Marec - klasická gitara
Wieczorek Guitar Trio - klasic-
ká gitara (Poľsko) 

• sobota 14. 7., 19.00 h
Florian Palier - klasická gitara 
(Rakúsko)
viento Marero Duo - flauta 
a klasická gitara (Česká repub-
lika)

• nedeľa 15. 7., 19.00 h 
Carlina Flores - klasická gitara 
(venezuela) 
Andrea Slawiski - spev a Mária 
Kmeťková - harfa 

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra

Otvorenie letnej čitárne s básnikom Trtolom
Letná čitáreň pri mestskej knižnici v Modre je miestom pre všet-
kých, ktorí hľadajú pokoj, čerstvý vzduch a dobrú knihu alebo 
časopis. Otvorenie sezóny v čitárni sa uskutočnilo v podvečer 13. 
júna. Podujatie sa pre nepriazeň počasia presunulo do vnútor-
ných priestorov Malej sály Kultúrneho domu v Modre. 

Prvými hosťami knihovníčky 
a poetky Ľubomíry Mihálikovej 
bol básnik a učiteľ, rodák z Krá-
ľovej Jozef Trtol a známy slo-
venský bluesman Juraj „Dura“ 
Turtev. Témou literárno-hudob-
ného stretnutia bolo rozpráva-
nie o vzniku a obsahu najnovšej 
básnickej, v poradí už siedmej, 
zbierky básnika Trtola s prí-
značným názvom v navínených 
klenbách Modry. Názov kni-
hy čerpá zo samotného života, 
keď sa Jozef Trtol už ako dieťa 

vinohradníckej rodiny stretával 
s vínom, jeho výrobou, pivnica-
mi, vínnym kameňom a vínnymi 
pachmi. Dokonalou hudobnou 
vsuvkou podvečera boli vstupy 
bluesmana Juraja Dura Turte-
va, ktorý sa venuje pesničkárče-
niu s prvkami blues, etno-world, 
alikvótnych a hrdelných spevov 
a slovenského folklóru. 
Čitáreň v záhrade KC Modra je 
otvorená počas celého leta až do 
14. septembra vždy každú stre-
du, štvrtok a piatok od 10.00 do 

19.00 s výnimkou naplánova-
ných literárnych podujatí. Ča-
kajú vás skvelé časopisy, denná 
tlač, knihy, detský kútik a na že-

lanie aj dobrá káva alebo čaj.
Hlavným partnerom projektu 
Letnej čitárne je Fond Na Pod-
poru umenia. (jk)

deň po koncerte sa členovia 
speváckeho zboru oboznámili 
s naším mestom a jeho tradí-
ciami, osobitne s výrobou ke-
ramiky počas exkurzie. Popo-
ludní už cestovali do Leipzigu 
v Nemecku, kde turné po Euró-
pe ukončili.
Koncert študentského spe-
váckeho zboru z uSA v rámci 
projektu „Spev nás spája“ zor-
ganizoval Bratislavský senio-
rát ECAv na Slovensku, ktorý 
má sídlo v Modre-Kráľovej, 
v úzkej spolupráci s miestnym 
evanjelickým a. v. cirkevným 
zborom. Spevácky zbor bol 
ubytovaný v internáte Strednej 
odbornej školy vinársko-ovo-
cinárskej. Týmto vyjadrujeme 
pani riaditeľke školy Ing. Mo-
nike Kisovej poďakovanie za 
spoluprácu a ústretovosť. Pro-
jekt bol uskutočnený vďaka fi-
nančnej podpore Revie-Malo-
karpatskej komunitnej nadácie 
a tiež vďaka Mestu Modra. kto-
ré koncert podporilo dotáciou. 
Ďakujeme tiež všetkým účast-
níkom koncertu, ktorí výdav-
ky spojené s pobytom členov 
zboru podporili dobrovoľným 
vstupným.

Sidónia HORŇANOVÁ, 
zborová farárka ECAV 

v Modre-Kráľovej
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III. výročný oheň OZ Priatelia lesa
OZ Priatelia lesa je občianskym združením založením v roku 
2003, ktoré združuje 6 dnes už legendárnych trampských osád 
v Modre a okolí. Tie združujú viac ako 40 aktívnych vyznáva-
čov života v nedotknutej prírode, ktorí okrem tradičných po-
tlachov, výročných ohňov, pochodov a čistenia studničiek ak-
tívne vypomáhajú tiež Lesom Modra, s. r. o. so zalesňovaním, 
zhotovovaním oplotenia proti zveri, likvidáciou nefunkčných 
oplotení, uhadzovaním haluziny, a to v celkovom rozsahu 400 
hodín ročne. Kamaráti sa pri neokrúhlom 13. výročí založenia 
združenia rozhodli, že zorganizujú výročný oheň, opäť na sta-
rom známom mieste na osade Čierny Medveď. 

Týždeň pred podujatím sme mali 
brigádu, kde sa vyčistilo koryto 
potoka, popílili popadané stro-
my a obnovil vlajkový stožiar, 
aby sa v sobotu zaplnil osadný-
mi vlajkami a ukázal sa tak v pl-
nej kráse. v sobotu sme dorazili 
na flek v čiastočne nezvyklej zo-
stave, kde trojicu v zložení: Ky-
ro, Arťo a Strapec dopĺňalo no-
vinárske eso z denníka Pravda. 
Andrej Barát sa podujal medzi 
nás trampov vkročiť, čiastoč-
ne sa obávajúc, pretože živého 
trampa ešte nevidel. Dodáme, že 
celý pobyt prežil v zdraví, veľmi 

sa mu medzi nami páčilo a urči-
te nás ešte poctí svojou návšte-
vou. 
Po obligatórnom zalomení pal-
cov sa začala príprava gulášika 
a tiež organizovanie detských 
súťaží - nie na tabletoch, ale 
v tej pravej lesnej forme - Ko-
ník a Radka zorganizovali roz-
cvičku, nasledovalo prenášanie 
vody na lyžičke na istú vzdia-
lenosť, za dodržania zásady, že 
voda nesmie pokrývať lístie, 
ale musí zostať v tekutom sta-
ve v lyžičke. Ďalšou disciplínou 
bol skok vo vreciach, hod pod-

kovami, ktorý si vyskúšali aj 
starí osadní vlci. Mladí trampíci 
pokračovali v tradičnej streľbe 
z pravého indiánskeho luku. An-
drej Barát bol mierne zaskočený 
ako sa deti a najmä my dospelí 
vieme zabaviť bez výdobytkov 
modernej techniky, preto diev-
čatá neváhali a okolo jednej sa 
odštartovala ďalšia disciplína - 
preťahovanie lanom, pričom sa 
deti rozdelili do dvoch skupín 
a potom im starší a skúsenejší 
horali pomáhali. Detské súťaže 
sme ukončili hľadaním pirátske-
ho pokladu dajme tomu kapitána 
Kidda a deťom sme dobre skry-
li 40 zlatých čokoládových min-
cí, ktoré naša omladina vytrva-
lo hľadala. Po skončení súťaží, 
aby nikto nepociťoval smútok 
z neúspechu, že nebol v prvej 
desine, sme každému dieťaťu 
dali darček (inak nazývaný ce-
na útechy), ktorý pre nich pri-
pravili Radka s Koníkom a deti 
dostali krásne maľované plac-
ky od Siuxa s indiánskym mo-
tívom. Takže víťazom bol mla-
dý Matej, druhý skončil Samko 
a o tretie miesto sa podelili Vik-
tor s Matušom. všetci sa tešili 
a po ukončení súťaží začali be-
hať po blízkych skalách a uvä-
zovať víťazov k stromu lanom, 
aby im s plackami z osadného 
fleku neutiekli. Dobrý gulášik 
treba spláchnuť lahodným Per-
štejnom a dať ešte zopár rád ka-
marátovi Andrejovi, ako sa kedy 
trampovalo, akí sme boli skve-
lí a neprekonateľní, aby článok 

čo o nás vyjde v sobotnej Prav-
de, bol len a len pravdivým ob-
razom o modranskom tramp-
skom združení bez zbytočných 
príkras. 
Ale to už sa blížila 17. hodina, 
kedy zas a znova zaznela tradič-
ná veta: „voláme oheň“ a Janči 
z osady Biela Hviezda zapálil 
výročný oheň (a stal sa aj pe-
kelníkom), na ktorý sa už teši-
li nielen deti, ale aj my dospe-
lí. Predseda združenia kamarát 
Arťo všetkých privítal a po dôs-
tojnej spomienke na kamarátov, 
ktorí odišli na svoj večný vander 
sa rozbehla voľná zábava, duo 
v podaní kamaráta Žltka (gitar-
ka) a kamaráta Strapca (mando-
lína) nám pripomenulo osvedče-
né trampské evergreeny. Osadný 
flek bol dlho do noci ožiarený 
pagodovým ohníkom, z ktoré-
ho lietali iskry a nad tým všet-
kým sa črtala nádherná bezob-
lačná obloha posiata žiariacimi 
hviezdami. Poslední mohykáni 
vydržali pri ohníku a debate tak 
do pol jednej ráno a my už teraz 
môžeme zhodnotiť akciu: bolo 
skvelo a kto tu nebol, môže len 
banovať. Tešíme sa na stretnu-
tie o znova o rok, pretože lesná 
príroda nás pri každej návšte-
ve nabíja neskutočnou energiou 
a núti nás neustále sa vracať do 
jej nádherných zákutí. Skrátka 
a dobre, správny tramp je doma 
v lese, nie v obývačke a stromy 
si vedia dať neviditeľné signály, 
že sa blížime a tešia sa nás. A tak 
to má koniec koncov byť. 

Artur SOLDÁN 
„Kamarát Arťo“, 

predseda OZ Priatelia lesa

Temperamentný tanečný dom 
Kultúrne centrum Modra a DFS Magdalénka pokračuje v organizovaní obľúbe-
ných Tanečných domov. Ten ostatný sa uskutočnil v piatok 8. júna. Návštevníci sa 
naučili tanec, ktorý nepochádza z nášgo regiónu, ale až z okolia Považskej Bystrice 
a bol ním temperamentný kostelecký čardáš. 

Školu tanca viedol lektor ľudového tanca 
Alfréd Lincke s partnerkou Martinou Kup-
covou. O skvelú hudbu sa postarala ľudo-
vá hudba Maroša Mikuša a nechýbalo ani 
folkórne zdekorované posedenie so slad-
kými čerešňami a voňavými malinami. Ta-
nečný dom je neformálou výukou tanca. 
všetko, od základných krokov až po kom-

pletný tanec, sa účastníci Tanečného domu 
v Modre naučili za pomoci profesionálov. 
K dotvoreniu atmosféry boli premietané 
archívne zábery a do tanca hrala Ľudová 
hudba Maroša Mikuša s bohatým reperto-
árom a muzikantskými skúsenosťami. Do 
videnia na ďalšom tanečnom dome.
 (jk)
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Príbehy modranskej histórie
Vydajte sa s nami na objavnú cestu do modranskej histórie. Mož-
no sa niečo nové o svojom meste dozviete v našom letnom seriáli. 

Socha sv. Floriána
K Modre neodmysliteľne patrí 
úcta viažuca sa k svätému Flori-
ánovi. Modrania svätcovi posta-
vili fontánu, ktorá mala pevné 
miesto na modranskom námes-
tí. Legenda rozpráva o rímskom 
vojakovi, ktorý za kresťanských 
vojakov podstúpil mučeníc-
ku smrť. S popravou súvisí aj 
Floriánov hlavný atribút, vedro 
s vodou a oheň, pretože svätec 
bol pálený a napokon utopený. 
Za statočnosť a atribúty spoje-
né s mučeníctvom sa stal patró-
nom hasičov a hrnčiarov. Mod-
ra patrila v 18. storočí medzi 
popredné hrnčiarske strediská, 
dokladajú to hrnčiarske artiku-
ly z druhej polovice 17. storo-
čia. Najdôležitejším materiálom 
hrnčiarov bola kvalitná hlina 
a dubové a smrekové drevo. 
S kvalitnou prácou hrnčiarov 
súviselo však viacero faktorov, 
okrem zručnosti majstra bo-
la potrebná aj dobrá pec. Práca 
s otvoreným ohňom bola nebez-

pečná. vďaka nepozornosti hrn-
čiarov ľahli popolom často celé 
ulice. Aj to bol dôvod, prečo za-
čali modranskí hrnčiari uznávať 
za svojho patróna práve svätého 
Floriána. Hrnčiari zodpovedali 
za veľa požiarov a automaticky 
tak prevzali v meste aj funkciu 
prvých dobrovoľných hasičov. 
Práca v hrnčiarskej dielni sa 
tak začínala modlitbou k svät-
covi ochraňujúcemu oheň. So-
cha svätého Floriána s fontánou 
bola v Modre postavená v 18. 
storočí na centrálnom mieste, 

priamo na námestí. Bola sved-
kom všetkých dejinných udalos-
tí a spoločenských zhromažde-
ní. v čase trhov a jarmokov sa 
stala miestom, kde sa radi ob-
čerstvovali predajcovia aj kupu-
júci. v medzivojnovom obdo-
bí sa stala miestom stretávania 
sa vinohradníckych nájomných 
robotníkov, ktorí prichádza-
li z územia celého Slovenska. 
v Modre týchto ľudí prezýva-
li „lastovičkami“, pretože pri-
chádzali pravidelne počas naj-
väčších vinohradníckych robôt. 
Priamo pri soche svätého Flori-
ána vyberali majitelia viníc „to-
varichárov“ a dohadovali s ni-
mi dennú mzdu. Socha svätého 
Floriána nie je dnes iba pripo-
mienkou hrnčiarskej a vino-
hradníckej tradície mesta, nao-
pak pokračuje v nej naďalej a to 
prostredníctvom podujatia Sláv-
nosť hliny - Keramická Modra, 
kde sa modlitbou k patrónovi 
hrnčiarov keramické slávnosti 
v meste zavŕšia.

Mestská veža v Modre
Jednou z dominánt mesta Mod-
ry je jej mestská veža, ktorá 
tvorí súčasť rímskokatolíckeho 
kostola sv. Štefana Kráľa. Dnes 
je jej hlavnou úlohou informo-
vať okoloidúcich o čase a zvo-
lávať veriacich do kostola. ve-
ža bola v minulosti samostatne 
stojacou stavbou a slúžila ako 
strážna veža. Súčasťou kosto-
la sa stala až v roku 1873, ke-
dy k nej veriaci pristavili nový 
kostol. Aj v 19. storočí slúžila 

veža najmä ako strážna. Stráž-
nik z nej informoval Modranov 
o požiaroch a živelných pohro-
mách, ktoré ohlasoval zvukom 
trúby a bubna. Zvuk sa niesol 
aj do odľahlých modranských 
častí. Tento fakt využili pre-
to v Modre mestskí hudobníci 
a až do roku 1918 hrávali na 
veži ráno a večer mestskí tru-
bači. Ku koncu 19. storočia sa 
koncerty obmedzili už iba na 
slávnosti organizované mest-
skou radou. Časom organizo-
vanie koncertov dostal na sta-
rosť organista „regenschori“. 
Katolícka cirkev platila okrem 

organistu aj „basistu“ a „teno-
ristu“, ktorí spievali na sláv-
nostných omšiach, procesiách 
a pohreboch, s týmito funkcia-
mi sa spájala aj práca vežového 
majstra zabezpečujúceho zvo-
nenie a v minulosti ranné a ve-
černé hranie na veži. Kostol 
aj koncerty lákali veriacich aj 
zvedavcov, preto sa na prelome 
storočí začali organizovať kon-
certy aj priamo pred mestskou 
vežou. Ich organizátormi boli 
predovšetkým cirkevné zdru-
ženia. Zaujímavosťou, ktorá 
sa medzi Modranmi tradovala 
v súvislosti s mestskou vežou, 
bola pohroma súvisiaca s príle-
tom mračna kobyliek, ktoré za-
tienili jej strechu. Modranská 
veža má dlhú históriu, ktorá 
je bohatá na príjemné udalos-
ti, ale i udalosti, ktoré je lepšie 
nepripomínať. Je svedkom his-
tórie mesta, ktoré patrilo medzi 
päticu najvýznamnejších miest 
v okolí Budapešti, spolu s Bra-
tislavou, Svätým Jurom, Pezin-
kom a Trnavou.

Zuzana TICHÁ, 
v spolupráci so SNM - 

Múzeom Ľ. Štúra
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Futbalovej mládeži v Modre sa opäť darí!
Po troch rokoch má futbalový klub v Modre opäť dôvod na ra-
dosť. Pred časom, v sezóne 2014/15, sa podarilo seniorskému 
a dorasteneckému mužstvu vyhrať svoje súťaže. Kým v uvede-
nom ročníku boli úspešné dve najstaršie mužstvá, tohto roku sa 
to podarilo dvom najmladším (prípravka a mladší žiaci). V sú-
vislosti s týmto úspechom sme sa porozprávali s Mariánom Ur-
banovským, jedným z dvoch trénerov družstva mladších žiakov. 

Tréneri Marián urbanovský 
a Michal Potočný dosahova-
li so svojim tímom naozaj mi-
moriadne výsledky. v jesennej 
časti zaznamenali iba jednu 
prehru a jednu remízu, ale na 
jar ich zverenci už iba vyhrá-
vali a to nie hocijako. Najnižší 
rozdiel pri ich víťazstvách bol 
tri góly, ale našli sa aj dvojci-
ferné víťazstvá. Po jeseni bo-
lo mužstvo na druhom mieste, 
ale séria víťazstiev rozhodla 
o tom, že sa stali víťazmi sú-
ťaže 1. triedy mladších žiakov 
pre Bratislava - vidiek v ka-
tegórii u13. v kádri mali tieto 
deti: Martina Tótová, Ema Tó-
tová, Michal Potočný, Samuel 
urbanovský, Roman Tabaček, 
Tomáš Tichý, Patrik Šajben, 
Fabian Dobai, Samuel Šefčík, 
Dalibor Mikes, vendelín Du-
do, Juraj Nemčovič, 
Jakub vyskočil, Ni-
kolas Pachinger, Lu-
káš Koník a Šimon 
Held. S mužstvom 
ešte spolupracoval 
tréner brankárov Ľu-
boš Hanúsek. 
Marián urbanovský 
nám ku práve kon-
čiacej sezóne pove-
dal: „Naše mužstvo 
viditeľne prevyšo-
valo kvalitu súťaže, 
v ktorej hrá. Aby sme 
zabezpečili neustá-
ly progres detí, tré-
ningový a prípravný 
proces sme rozšírili nielen čo 
sa týka objemu, ale aj kvality. 
Snažili sme sa zabezpečiť, aby 
deti odohrali čo najviac zápa-
sov s kvalitnými súpermi, lebo 
iba konfrontácia s kvalitou nás 
môže posúvať vpred. Od 16. no-
vembra 2017 až doposiaľ sme 
mali s mužstvom 102 aktivít, te-
da tréningov, turnajov, príprav-
ných či majstrovských zápasov. 

V zime sme sa zúčastnili zimnej 
halovej ligy, kde sme mali mož-
nosť zmerať svoje sily aj s dru-
holigovými tímami z Bratislav-
ského kraja. Zúčastnilo sa jej 
24 mužstiev, rozdelených do šty-
roch skupín po 6 mužstiev. Nám 
sa podarilo svoju skupinu vy-
hrať, ale v play off sme mali zra-
nených brankárov a tak sme vo 
štvrťfinále vypadli“. Ďalej pre-
zradil, že v zime trénovali v te-
locvični ZŠ vajanského a počas 
piatkov v hale na ZŠ Štúrova 
často odohrali prípravné zápa-
sy s kvalitnými súpermi. Me-
dzi najsilnejších patrili mužstvá 
Interu Bratislava a Šenkvíc, 
ktoré vyhrali 2. ligu. „V zim-
nej príprave sme sa zúčastnili 
ďalších turnajov v Šenkviciach 
a v Pezinku. Turnaj v Šenkvi-
ciach sme vyhrali. Taktiež sme 

organizovali v rámci prípra-
vy miniturnaj troch mužstiev, 
ale hlavne turnaj Modra Cup 
2018, za účasti ôsmich muž-
stiev, na ktorom sme obsadili 
2. miesto. S príchodom jarnej 
časti sezóny mužstvo absolvo-
valo dva turnaje v na umelej 
tráve v Senci za účasti druho-
ligových tímov. V kategórii U13 
sme obsadili pekné 3. miesto. 

Podarilo sa nám vyhrať turnaj 
v kategórii U12, kde bol povo-
lený obmedzený počet trinásť-
ročných hráčov a mužstvo sme 
museli doplniť prípravkármi“. 
Pretože mužstvo v súťaži do-
minovalo, počas jarnej časti se-
zóny začali tréneri pripravovať 
na prechod ku starším žiakom. 
„Začali sme trénovať na celom 
ihrisku s veľkými bránami (ka-
tegória mladších žiakov hrá zá-
pasy na ihrisku so zmenšenými 

rozmermi a bránkami - pozn. 
red.), taktiež sa v kategórii star-
ších žiakov začína uplatňovať 

pravidlo o ofsajde. 
Zamerali sme sa na 
to, aby tento prechod 
naši hráči čo najľah-
šie zvládli. Taktiež 
sme oslovili Ľuboša 
Hanúseka, aby nám 
pomohol s trénova-
ním brankárov, keďže 
tí vyžadujú špeciálnu 
pozornosť“. Marián 
urbanovský taktiež 
povedal, že zo súťaže 
sa odhlásili štyri muž-
stvá a takto vzniknuté 
„diery“ vyplnili prí-
pravnými zápasmi, 
ktoré sa už odohrali 

na celom ihrisku. Modrania si 
v takomto zápase zmerali sily 
napr. aj s prvoligovým tímom 
Domino Bratislava. „Odohra-
li sme aj prípravný zápas so 
staršími žiakmi Budmeríc, kto-
rý sme vyhrali 4:1. Taktiež sme 
vybavili, aby mužstvo mladších 
žiakov odohralo súťažný zápas 
so staršími žiakmi Lozorna, 
ktorý sme taktiež vyhrali 2:0. 

Chcel by som tiež podotknúť, že 
naši hráči v priebehu celej se-
zóny doplňovali mužstvo star-
ších žiakov. Prioritou pre nás 
bola príprava na prechod ku 
starším žiakom. Máme záujem 
pokračovať s celým týmto ko-
lektívom v súťaži starších žia-
kov aj s hráčmi, ktorí do tejto 
kategórie ešte nespadajú. Tí by 
mohli v prípade potreby vypo-
môcť mužstvu mladších žia-
kov. Prechod celého kolektívu 

bol schválený výborom klubu 
aj rodičmi.“ Súťaž sa skončila, 
ale mužstvo pod vedením Ma-
riána urbanovského a Michala 
Potočného nebude zaháľať a v 
letnej príprave už má napláno-
vanú účasť na medzinárodnom 
turnaji v Břeclavi za účasti aj 
prvoligových mužstiev z Čiech 
a zo Slovenska. Taktiež bu-
de štartovať na turnaji v Buča-
noch, kde sa zúčastnia aj tímy 
ako Spartak Trnava či Lokomo-
tíva Trnava.
Tréneri by sa aj takto verej-
ne chceli poďakovať rodičom, 
mestu Modra, futbalovému klu-
bu Slovan Modra, ako aj všet-
kým ľuďom, ktorí im v ich 
práci akokoľvek pomohli. Ako 
vidno, dlhodobá, systematic-
ká a poctivá práca s mládežou 
prináša svoje ovocie. veríme, 
že našim mládežníkom sa bude 
dariť aj naďalej a tak im, aj ich 
trénerom a všetkým, ktorí sa na 
týchto úspechoch podieľali že-
láme, aby čoskoro pribudli ďal-
šie. 
v budúcom čísle MZ sa poroz-
právame s trénerom prípravky 
René Féderom. Igor KOLEK
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Druhý ročník Modra Florbal Cup 
Koncom apríla sa v mestskej športovej Knott Aréna uskutoč-
nil druhý ročník florbalového turnaja detí staršej prípravky 
(nar. 2007 a skôr), na ktorom si zmerali sily športoví kamaráti 
zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Turnaje sa odo-
hrali súčasne na troch ihriskách. 

Modra Florbal Cupu sa zúčastni-
lo dovedna 16 družstiev a to do-
máci FBC Blueberries Modra, 
FBC Skalica, FBK Harvard Par-
tizánske, FBO Žochár Topoľča-
ny, Snipers Bratislava, Tsunami 

Záhorská Bystrica, FBC Lions 
Bratislava, Hurikán Inspiro Bra-
tislava, Inspiro Ivánka pri Du-
naji, Hainburg (Rakúsko), Ko-
márom - dievčatá (Maďarsko), 
Komárom - chlapci, ŠSK Očov 

Hodonín (ČR), Florbal Hodonín 
(ČR) a FBC Coyotes Jablunkov 
(ČR). Družstvo domácich - na-
ši malí Modrania, po dvoch vý-
hrach, dvoch remízach a dvoch 
prehrách skončilo v skupine na 
5. mieste a nepostúpilo do ďal-
ších bojov. víťazmi sa stali hrá-
či z ŠSK Očov Hodonín. „De-
ti nazbierali množstvo nových 
skúseností a kamarátstiev. De-

ťom, ale aj nám dospelým sprí-
jemnilo deň i maľovanie na tvár 
a pripravené občerstvenie. Veľ-
ké poďakovanie patrí sponzo-
rom a rodičom detí, ktorí sa sta-
rali o organizáciu turnaja. Už 
teraz sa spoločne tešíme na tretí 
ročník“, povedal Peter Holekši, 
tréner a zároveň organizátor tur-
naja. (red, ph)

Na fotografiách: Spokojní rodi-
čia – organizátori a šikovní mla-
dí florbalisti z Modry.
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Majstrovstvá Európy v silovom trojboji 2018
V dňoch 6. až 12. mája sa v Plzni uskutočnili Majstrovstvá 
Európy v silovom trojboji dorastencov, juniorov, mužov 
a žien IPF. Na súťaži reprezentovalo našu krajinu celkovo 
16 pretekárov z celého Slovenska. Na M-SR v apríli sa svoj-
imi výkonmi nominovali do reprezentácie Modrania Kristi-
án Filip Jakubec a Andrej Mesík.

Štvornásobný majster SR 17-roč-
ný dorastenec Kristián Filip Jaku-
bec v kategórií do 74 kg v osob-
ných rekordoch drep 200 kg, tlak 
na lavičke 125 kg, mŕtvy ťah 210 
kg obsadil výborné 6. miesto za 

výkon 535 kg v trojboji. v po-
slednom treťom pokuse, žiaľ ne-
úspešne, útočil na bronzovú me-
dailu v mŕtvom ťahu. Juniorský 
pretekár Andrej Mesík, ktorý dr-
ží 6 majstrovských titulov v troj-

boji a tlaku na lavičke, v kategó-
rii do 66 kg zvládol v drepe 195 
kg, v tlaku na lavičke 127,5 kg 
a v mŕtvom ťahu 202,5 kg. v po-
slednom pokuse zvládol zdvih-
núť 215 kg, čo by mu prinieslo 
bronzovú medailu, bohužiaľ po-
kus vyhodnotili rozhodcovia pre 
technickú chybu ako neplatný. 
v súčte 525 kg v trojboji obsadil 
takisto 6. miesto. v pohári náro-
dov obsadila mládežnícka repre-
zentácia SR spomedzi 16 krajín 3. 

miesto, za Ruskom a ukrajinou. 
Bola to vynikajúca skúsenosť pre 
športovcov a veríme, že naši mla-
dí pretekári budú reprezentovať 
mesto Modru doma i v zahraničí 
aj naďalej. Dominik DUGOVIČ

Na fotografii: Klub ŠK SPC 
Častá a mesto Modru reprezen-
tuje v silovom trojboji dorastenec 
Kristián Filip Jakubec (v červe-
nom tričku) a juniorský pretekár 
Andrej Mesík.

Minihádzanári 
vicemajstrami

Slovenský zväz hádzanej zveril aj tento rok or-
ganizáciu Otvorených majstrovstiev SR v ka-
tegóriách mladšieho žiactva v minihádzanej 
Stupave a Malackám. Záverečný turnaj pod 
názvom Swan Sohu12 2018 sa uskutočnil 
v dňoch 8. - 10. 6. 2018. Náš klub vyslal na 
majstrovstvá štyri družstvá a najviac sa dari-
lo našim najmenším. Tí v základnej skupine 
prehrali len jedno zo šiestich stretnutí a zaslú-
žene postúpili do semifinále. v ňom narazili 
na chlapcov z ŠKP Bratislava. Po výbornom 
výkone si chlapci zabezpečili postup do finá-
le. v ňom ich čakali domáci chlapci zo Stu-
pavy. v búrlivej atmosfére sa naši chlapci ne-
stratili. S favoritom stretnutia držali krok a len 
nepremenené šance ich nakoniec odsunuli na 
2. miesto. Chlapcom ďakujeme za výbornú 
reprezentáciu nášho klubu a mesta. Slzičky 
smútku vystriedal nakoniec úsmev z veľké-
ho úspechu. Druhému družstvu minihádzaná-
rov sa až toľko nedarilo a obsadilo 14. miesto. 
Dievčatá sa stretli so slovenskou špičkou a zis-
tili, v čom sú ich rezervy. v konečnom hod-
notení im patrilo 10. miesto. Mladší žiaci mali 
naozaj ťažkú úlohu. Napriek bojovnému výko-
nu nedokázali na turnaji ani raz zvíťaziť a ob-
sadili celkové 12. miesto. (hy)

Hádzanári starší žiaci bojovali 
na Majstrovstvách SR
Starší žiaci Hádzanárskeho oddielu Slovan Modra po zisku minuloročného titulu 
majstra Slovenska odchádzali na východ Slovenska s menšími ambíciami. V hlav-
nom meste Šariša sa záverečný turnaj odohral v dňoch 01. - 3. 6. 2018. 

Naši chlapci v prvý hrací deň porazili roves-
níkov z Kysuckého Nového Mesta a prehra-
li s neskorším víťazom turnaja hádzanármi 
z Trebišova. Začiatok druhého dňa nám vy-
šiel výborne. Po skvelom výkone sme pora-
zili chlapcov zo Stupavy. Žiaľ, rozhodujú-
ci zápas s Martinom naši chlapci nezvládli, 
keď v koncovke stretnutia na svojho súpe-
ra nestačili. v poslednom stretnutí druhého 
hracieho dňa na našich chlapcov dopadla 
únava a súboj s domácim Prešovom vyso-
ko prehrali. v posledný deň turnaja nám 
ani víťazstvo nad Topoľčanmi nestačilo na 
lepšie ako 5. miesto. veľká škoda zbabrané-
ho stretnutia s Martinom, pretože tímy na 
3. - 5. mieste mali rovnaký počet bodov a o 
umiestnení rozhodlo len skóre zo vzájom-
ných stretnutí.
Dávid Berner, tréner: „V prvom rade 
chcem chlapcom poďakovať za celú se-

zónu. Nebola ľahká. Nevyhli sa nám zra-
nenia niektorých hráčov, čo sa odzrkad-
lilo aj na majstrovstvách. Chlapci však 
bojovali. K zisku cenného kovu nám chý-
balo málo. V takomto turnaji rozhodujú 
maličkosti. Pevne verím, že chlapci sa 
z toho rýchlo otrasú a v budúcnosti budú 
dosahovať výborné výkony.“ Za najlep-
šieho hráča záverečného turnaja o maj-
stra SR starších žiakov bol vyhlásený Ja-
kub Demovič z nášho klubu.
Celkové poradie Majstrovstiev SR star-
ších žiakov: 1. HK Slavoj Trebišov / 12 
bodov, 2. Tatran Prešov / 8 bodov, 3. 
MHáK Martin / 6 bodov, 4. HK Agro 
Topoľčany / 6 bodov, 5. Slovan Modra 
/ 6 bodov, 6. HC Tatran Stupava / 4 bo-
dy a 7. MŠK HO Kysucké Nové Mesto 
/ 0 bodov.

(hy)
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OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

Okresné hry seniorov
Dňa 1. júna 2018 sa za krásneho 
slnečného počasia uskutočnil xv. 
ročník Okresných športových hier 
Jednoty dôchodcov Slovenka. Or-
ganizáciou hier bola poverená ZO 
JDS Pezinok. Športoviská poskyt-
la Základná škola Na Bielenisku 
2 v Pezinku a hier sa zúčastnilo 
deväťdesiatšesť seniorov z okres-
ných organizácií, medzi ktorými 
nechýbali ani seniori z Modry. 
Do Pezinka si prišlo zašportovať 
dovedna osemnásť členov MO 
JDS, z toho osem žien. Účastní-
kov hier privítala predsedníčka 
ZO JDS Pezinok pani Zouzalí-
ková. veľa športových úspechov 
popriala aj predsedníčka OO JDS 
p. Miškeriková. Účastníkov OŠH 
prišiel pozdraviť primátor mes-
ta Pezinok Oliver Solga a záro-
veň aj športové hry otvoril. Po 
sľuboch rozhodcov a pretekárov 
sa rozbehli súťaže v jednotlivých 
disciplínach. Seniori z Modry na 
týchto športových hrách získali 
spolu 12 medailí. O úspech v jed-
notlivých disciplínach sa zaslúžili:

V kategórii do 70 rokov:
Stolný tenis - 3. miesto Dušan 
Kozák
vrh guľou: - 3. miesto Dušan 
Kozák
Hod valčekom ženy - 3. miesto 
Danka Heldová

V kategórii nad 70 rokov
Stolný tenis - 1. miesto vladimír 
Kliman
Streľba zo vzduchovky - 3. 
miesto vladimír Kliman, 2. 
miesto Oľga Falátová
vrh guľou - 1. miesto vladimír 
Kliman, 3. miesto Milan Kľúčik
Beh na 100m muži - 1. miesto 
vladimír Košnár, 2. miesto Mi-
lan Kľúčik
Hod granátom na cieľ - 2. miesto 
Milan Kľúčik
Petang dvojíc - 3. miesto Milan 
Kľúčik - František Mráz
všetkým zúčastnením seniorom 
ďakujeme za úspešnú reprezen-
táciu MO JDS ako i nášho mes-
ta. Vladimír KOŠNÁR

za výbor JDS v Modre

tel.: 0944 646 718

» kompletná úprava psov aj mačiek
» SPA, perličkové kúpele, zábaly
» odstraňovanie zubného kameňa
 ultrazvukom bez sedácie a narkózy
» chovateľské potreby
» semináre, kurzy

MODRA

DUBOVÁ
Hlavná 87

Vajanského 73

DOCK FOR DOGS
DOCKFOR DOGS

SALÓN PRE PSOV

“ten najlepsí prístav pre vásho milácika”

OPTIGEMINI

Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 55 80

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy na všetko tovar
Využite kvalitné služby za nízke ceny!

PONDELOK až PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 do 18.00
SOBOTA 
9.00 - 12.00

OPTIKA                
HODINKY                  

0903 736 626
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Kultúrne podujatia v mesiaci júl
4. 7., 19.00 h: Vyšehradské hudobné maj-
strovské kurzy, Spoločný koncert úspeš-
ných sólistov - lektorov z krajín vyšehrad-
skej štvorky, ktorí, v Modre v dňoch 1. - 7. 
7. vedú majstrovské kurzy v hre na struno-
vé nástroje., husle: Sándor Jávorkai, vio-
la: Kristína Fialová, violončelo: Petr No-
uzovský, gitara: Miriam, Rodriguez-Brüll, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
ZuŠ Modra 

7. 7., 15.00 h: Deň modranských vodní-
kov, miesto: pri modranskom rybníku, orga-
nizátor: OZ Ľusk

12. 7., 18.00 h: Dobrý deň, pán Sova, diva-
delné predstavenie pre deti - Divadlo spoza 
voza, miesto: Letná čitáreň, organizátor: KC 
Modra - Mestská knižnica

13. - 15. 7., 19.00 h: Medzinárodný gitaro-
vý festival, (podrobný program na plagátoch 
a vo vnútri čísla), miesto: Nemecký evanje-
lický kostol, organizátor: Kultúrne centrum 
Modra

19. 7. 19.00 h: Diskusia Genius loci II. 
a koncert Lenky Dusilovej (na foto), 
miesto: Komunitná záhrada, Štúrova 59, or-
ganizátor: Kultúrne centrum Modra, vstup-
né: 8 € predpredaj /10 € na mieste 

20. - 22. 7.: Letné slávnosti - Huncokár-
ske hody, miesto: areál Penziónu Hunco-
kár v Modre - Piesku, organizátori: Penzión 
Huncokár, Mesto Modra, OZ Huncokári na 
Piesku a Modranský tu-
ristický spolok

24. 7., 7.30 h: Darova-
nie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Modra, orga-
nizátor: Miestny spolok 
Červeného kríža

28. 7., 14.00 - 22.00 h: 
Vinári v chotári, III. 
ročník, víno sa rodí vo 
vinici - nevšedná ochut-
návka vína priamo v kra-
jine s bohatým sprie-

vodným programom, organizátor: OZ víno 
z Modry

28. 7., 19.00 h: Organový festival, Johan-
nes Skudlik / Nemecko, miesto: Kostol sv. 
Štefana Kráľa, organizátori: Bachova spo-
ločnosť na Slovensku, Mesto Modra 

29. 7.: Cyklistická časovka Ivana Červen-
ku na Zošku až ku hviezdam 2018, 11. 
ročník cyklistickej časovky, miesto: Modra 
- Harmónia, organizátori: AŠK-Sportreport 
Pezinok, Mesto Modra.
 (kc)

1. 7. / NE / 17.30
PSÍ DETEKTIV
5€ / USA 2018 / 92 min / SD / MP

1. 7. / NE / 20.00
OKUPÁCIA 1968
5€ / SR/ČR/PL/HU 2018 / 130 min / ST / MP 12

5. 7. / ŠTV / 20.00
PRVÁ OČISTA
5€ / USA 2018 / 103 min / ST / MP 15

6. 7. / PIA / 20.00
ANT-MAN A WASP
5€ / USA 2018 / 109 min / ST / MP 12

7. 7. / SO / 20.00
ANT-MAN A WASP 3D
6€ / USA 2018 / 109 min / ST / MP 12

8. 7. / NE / 18.00
PAT A MAT ZNOVU V AKCII
5€ / ČR 2018 / 75 min / SD / MP

8. 7. / NE / 20.00
MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA
5€ / ŠPA/VB 2018 / 132 min / ČT / MP 12

12. 7. / ŠTV / 20.00
MANŽEL NA SKÚŠKU
5€ / USA 2018 / 112 min / ČT / MP 12

13. 7. / PIA / 20.00
KÝM PRIŠLA BÚRKA
5€ / USA 2018 / 99 min / ST / MP 12

14. 7. / SO / 20.00
MRAKODRAP
5€ / USA 2018 / 103 min / ST / MP 12

15. 7. / NE / 18.00
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ
DOVOLENKA
5€ / USA 2018 / 90 min / SD / MP

15. 7. / NE / 20.00
JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
5€ / USA 2018 / 130 min / ST / MP 12

19. 7. / ŠTV / 20.00
MRAKODRAP 3D
6€ / USA 2018 / 103 min / ST / MP 12

20. 7. / PIA / 20.00
PREKLIATE DEDIČSTVO
5€ / USA 2018 / 127 min / ST / MP 15

21. 7 . / SO / 20.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
5€ / USA 2018 / 114 min / ST / MP 

22. 7. / NE / 18.00
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ
DOVOLENKA 3D
6€ / USA 2018 / 90 min / SD / MP

22. 7. / NE / 20.00
AŽ PRÍDE VOJNA
4€ / ČR/CHORV 2018 / 76 min / ČT / MP 12

26. 7. / ŠTV / 20.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
5€ / USA 2018 / 114 min / ST / MP 

27. 7 . / PIA / 20.00
HOTEL ARTEMIS
5€ / VB 2018 / 93 min / ČT / MP 12

28. 7. / SO / 20.00
PLÁN ÚTEKU 2
5€ / USA 2018 / 93 min / ČD / MP 15

29. 7. / NE / 18.00
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ
DOVOLENKA
5€ / USA 2018 / 90 min / SD / MP

29. 7. / NE / 20.00
CHATA NA PREDAJ
5€ / ČR 2018 / 77 min / OV / MP

TEŠÍME SA NA VÁS V AUGUSTE
NA LETNOM KINE VŽDY STREDU

WWW.KINOMODRA.SK ART – umenie na plátne, SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, 

OV – originálna verzia / Kino – pokladňa: 033 647 23 22, mier@kinomodra.sk

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 

finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | JÚL

Zľava 2€: ZŤP
Zľava 1€: deti, študenti, dôchodcovia
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