
Modranské vinobranie - prepojenie tradícií so zábavou
Vinohradnícka a vinárska Modra sa začiatkom jesene stala 
opäť miestom osláv vinohradníctva a vinárstva. Modranské 
vinobranie sa vydarilo, za čo možno vďačiť spojeniu síl or-
ganizátorov, ich partnerov, spokojnosti návštevníkov a určite 
aj príjemnému slnečnému počasiu. Vinobranie u nás bolo zá-
žitkom a najmä pripomienkou toho, že práca vinohradníkov 
a vinárov nie je ľahká, vyžaduje si čas, lásku a odmenou býva 
práve takáto oslava so zábavou.

Trojdňový festival otvoril, 
v rámci udeľovania ocenení 
súťaže Víno Modranského vi-
nobrania 2018, ktorá sa usku-
točnila pod odborným vedením 
profesora vína Fedora Malí-
ka, slávnostným prípitkom pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič 
Ohodnotené vína bolo možné 
vychutnávať v mestskej pivni-
ci, za asistencie somelierov zo 
Strednej odbornej školy vinár-
sko-ovocinárskej. V priestoroch 
radnice boli sprístupnené výsta-
vy o debnároch, Bakošových to-
varišoch a výstava vinohradníc-
kych predmetov zapožičaných 
zo súkromných zbierok obča-
nov aj depozitu Múzea Ľ. Štúra. 
Na nádvorí radnice sa odohrá-
vala komentovaná prešovačka 
hrozna presne tak, ako sa robi-
la u nás kedysi. Komunitná zá-
hrada bola dejiskom divadielok 
a čítania pre najmenších, večer 
sa premenila na vedľajšiu hu-
dobnú scénu. Vstupný priestor 
zdobila výstava fotografií o pa-
miatkach mesta. Nezabudnuteľ-
ná bola aj exteriérová výstava 
pri Stoličnom potoku zostave-
ná zo snímok starých Modranov 
fotografa Slavomíra Štěpánka. 
Kroky cez námestie viedli popri 
Infostane mesta Modry nabi-
tom propagačnými materiálmi 
a praktickými radami. Na tom-
to mieste sa uskutočnila i dob-
rovoľná zbierka ako príspevok 
za vstup na Mestskú vežu. Vý-
ťažok vo výške 639,13 eur bude 
vložený na účet novej rozhľad-
ne. Zlatým klincom osláv bol 
veľkolepý alegorický sprie-
vod Posledná lajtra s podtitu-

lom Vinohradnícky dvor, v kto-
rom okrem charakteristických 
prvkov vinohradníctva, vďaka 
dobrovoľníkom a hercom ožili 
osobnosti a významné momenty 
histórie Modry. Na žiadnom vi-
nobraní nechýba hudobná scéna 
a zmes tej tohtoročnej namieša-
la dramaturgia Kultúrneho cen-
tra v Modre vskutku nápadito. 
Počuli sme folklór, dychovku, 
balkánsku muziku, hip-hop aj 
pop, rock a reggae. Najočaká-
vanejší interpreti ako Hex, Ja-
na Kirschner, Medial Bana-
na čo domáci Bukasový masív 

a Druhý náklad naplnili ná-
mestie a rozprúdili zábavu. Hu-
dobnú skladbu dotvárali mnohí 
ďalší umelci. 
Riaditeľka Kultúrneho cen-
tra Marcela Kvetková bilan-
cuje: „Modranské vinobranie 
2018 považujem za jedno z naj-
úspešnejších. Vďaka dobrému 
počasiu sme naplnili program 
a zrealizovali všetko, čo sme 
pre návštevníkov pripravili. 
Dobre namiešaná dramaturgia 
na troch samostatných scénach 
priniesla bohatý program, 
z ktorého, verím, si každý náv-
števník vybral. Som veľmi ra-
da, že mesto malo výborný Info 
stan, že podporuje a organizuje 
súťaž vín a verejnú ochutnáv-
ku, ktorá návštevníkom prináša 
možnosť ochutnať reprezenta-
tívnu vzorku vín z modranské-
ho rajónu. Rovnako sa teším, 
že mestu záleží aj na množstve 

kvalitných sprievodných pod-
ujatí ako sú výborné výsta-
vy, slamené ihrisko, vyhliadky 
z veže a pod., ktoré vinobra-
nie obohacujú. Od návštevní-
kov a obyvateľov sme dostali 
tento rok mimoriadne pozitívne 
spätné väzby a ja sa veľmi te-
ším, že ľudia rozpoznávajú, že 
Modranské vinobranie je nao-
zaj oslavou oberačiek a nášho 
mesta. Ďakujem všetkým, kto-
rí nám pomohli vytvoriť fan-
tastický alegorický sprievod 
a každému, kto nám pomo-
hol urobiť vinobranie pestrým 
a príjemným podujatím. Boli 
ste skvelí!“ J. KUCHTOVÁ

Uzávierka MZ
Novembrová uzávierka je stano-
vená na stredu 14. 11. 2018 do 
12.00 hod. (red)
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Dane a poplatky
Referát daní a poplatkov Mesta 
Modry vydal v októbri výzvy za 
nedoplatky z dane z nehnuteľnos-
tí, dane za psa, dane za záber ve-
rejného priestranstva a za poplat-
ky za komunálny odpad pre rok 
2018 občanom a podnikateľským 
subjektom, ktorí si nesplnili po-
platkovú povinnosť voči mestu. 
Nakoľko v zmysle zákona budú 
nedoplatky postúpené na vymá-
hanie formou exekučného kona-
nia, vo vlastnom záujme prosíme 
o úhrady obratom. Posledná splat-
nosť rozhodnutí uplynula 30. 9. 
Platby môžete realizovať priamo 
v pokladniach Kancelárie prvé-
ho kontaktu na Štúrovej 59 v ho-
tovosti alebo platobnou kartou, 
prípadne prevodom z vašej banky 
alebo internetbankingom.

Renáta KOŠÍKOVÁ, 
referát daní a poplatkov MsÚ

Revitalizácia verejného priestoru 
na Kráľovej odštartovala
Kráľová je lokalita s veľkým komunitným potenciálom a po 
úpravách by mohla vyzerať atraktívne nielen pre samotných 
obyvateľov, ale aj turistov. Mesto Modra začalo s revitalizá-
ciou priestoru pred Kultúrnym domom. 

Do konca novembra budú opra-
vené spevnené plochy (chodní-
ky, plochy terasy), pribudne ve-
rejná zeleň a mobiliár (lavičky, 
koše, stojan na bicykle.) Pro-
jekt za 65 860 eur realizuje fir-
ma SemiS, s.r.o., Šamorín, kto-
rá bola úspešná v opakovanom 
verejnom obstarávaní pri výbe-
re zhotoviteľa prác. Po verej-
nom priestore pred kultúrnym 
domom je v pláne úprava ďal-
ších priestorov v miestnej čas-
ti Kráľová. „Úprava priestoru 
pred Biolkou sa mala realizovať 
podľa plánu, na základe úspeš-
ne vyhodnoteného verejné-
ho obstarávania. Žiaľ víťazný 
uchádzač nepodpísal zmluvu 
o dielo,” vysvetľuje vicepri-
mátor Modry Marián Gavorník 
s tým, že práce budú pokračovať 
na jar po výbere nového zhoto-

viteľa. Podkladom pre projek-
tovú dokumentáciu bola archi-
tektonicko-urbanistická štúdia, 
ktorá navrhuje prepojiť navzá-
jom jednotlivé priestory chod-
níkmi a priechodmi pre chodcov 
tak, aby sa po nich mohli ľudia 

plynulo a bezpečne pohybovať. 
Súčasťou návrhu je úprava or-
ganizácie dynamickej a static-
kej dopravy. V priestore by ma-
li pribudnúť oddychové zóny 
s príslušným mobiliárom a ve-
ľa zelene. Ráta sa s vytvorením 
stojanov na bicykle, lavičkami, 
prístreškami, ďalej s obnovou 
trávnika, výsadbou popínavých 
rastlín, viniča, trvaliek, stromov 
a krov. Zuzana TICHÁ

Nový urnový háj na modranskom 
cintoríne už čoskoro
Mesto Modra v prvej etape buduje nový urnový háj. Postupne by 
podľa potreby obyvateľov a finančných možností mestského rozpoč-
tu chcelo vybudovať šesť ucelených sekcií so 447 urnovými miestami.

Projekt osadenia nových urno-
vých miest na mestskom cin-
toríne je situovaný v jeho dol-
nej južnej časti na ľavej strane. 
„Táto časť cintorína je za-
trávnená a pre vysokú hladinu 
spodnej vody tam nemôžeme 
pochovávať zosnulých tradič-
ným spôsobom do zeme,” vy-
svetľuje Ing. Kristína Čechová, 
samostatná odborná referentka 
životného prostredia na mest-
skom úrade v Modre. „Samotné 
riešenie je koncipované tak, aby 
boli zachované pôvodné spora-
dicky umiestnené hroby a ná-
hrobné kamene. Urnové miesta 
budú v jednotlivých spoločných 
blokoch osadené do trávnatej 
plochy, tak ako je to aj na pô-
vodnom cintoríne.”

Zuzana TICHÁ

Kultúrny dom 
dostane novú 

strechu
Mestu sa darí získavať externé fi-
nančné zdroje. V tomto prípade 
bola Modra úspešným žiadateľom 
o účelovú dotáciu vo výške 13 
500 eur od Ministerstva financií 
SR na opravu zatekajúcej strechy 
kultúrneho domu.
„Vymeníme celú plochu pultovej 
strechy kultúrneho domu na obi-
dvoch jeho stranách, čo je približ-
ne 600 m2, spolu s odkvapovými 
žľabmi,“ avizuje primátor mesta 
Juraj Petrakovič. Kultúrny dom 
v Modre je dôležitým centrom 
spoločenského a kultúrneho dia-
nia v meste. Je to mestský priestor, 
ktorý využívajú miestne školy, ob-
čianske združenia aj jednotlivci na 
organizáciu podujatí a voľnočaso-
vých aktivít. V kultúrnom dome 
sídli aj Kultúrne centrum Modra, 
Rádio Modra a mestská knižnica. 
Komunitný priestor má intenzív-
ne využitie takmer 7 dní v týždni 
počas celého roka. Strecha budo-
vy je v nevyhovujúcom stave. Pô-
vodnej strešnej krytine už skonči-
la životnosť. Pri daždivom počasí 
zateká napr. do malej sály Kul-
túrneho domu, preto je investícia 
do strechy budovy nevyhnutná.
 Zuzana TICHÁ
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Mesto rozširuje 
kamerový 

systém
Modra získala dotáciu 8 tisíc eur 
zo štátneho rozpočtu na financo-
vanie projektu v oblasti preven-
cie kriminality pre rok 2018. Tú-
to sumu poskytne Ministerstva 
vnútra SR mestu na ďalšie rozší-
renie kamerového systému. Po-
stupnými krokmi sa mesto Mod-
ra snaží vytvoriť podmienky na 
zvýšenie bezpečnosti, ochrany 
obyvateľov a prevenciu krimi-
nality. V záujme mesta je znížiť 
počet dopravných kolízií a nao-
pak zvýšiť podiel objasnených 
priestupkov a trestných činov.
 Zuzana TICHÁ

Ihrisko vo vnútrobloku Komenského
Mesto Modra plánuje vybudovať 
ešte v tomto roku nové detské ih-
risko vo vnútrobloku na Komen-
ského ulici za finančnej podpory 
partnerov, ktorých oslovilo. No-
vé ihrisko bude mať hracie prv-
ky, ktoré budú pre deti od 1 do 12 
rokov a to trampolína, hojdačka 
na princípe hojdacieho koníka, 
domček so šmykľavkou a sieťo-
vým mostom, prevažovacia hoj-
dačka, pružinová hojdačka, zá-
vesná hojdačka, multifunkčná 
lezecká zostava hexagon a otvo-
rená dvojvežová hracia zostava 
so šmykľavkou. K ihrisku bude 
doplnený mobiliár, lavičky a vy-
sadené stromy. (red)

Zastávka Majolika
Volá sa tak roky, iba tak nevyzerala. Autobusová zastávka na Dol-
nej ulici, smer Šenkvice, dostala nový šat podľa svojho mena vďa-
ka partii zo Slovenskej ľudovej majoliky. Modrania aj mesto pri-
sľúbili majolikárom pomoc pri obnove ďalšej zastávky. 

Slovenská ľudová majolika po-
stupne oživuje výrobu, pece zno-
vu pália a keramickí majstri sa 
pod novým vedením vracajú do 
najstarších remeselných dielní na 
Slovensku. Krásu ornamentov 
prenášajú nielen na svoje výrob-
ky, ale aj do života. Miriam Fuňo-
vá hovorí o tom, ako vznikol ná-
pad: „Tá zastávka bola roky pred 
našou bráničkou, bola v nej špi-
na, pôsobila ošarpane a neútulne. 
Pritom má krásne meno Majolika. 
Aj naši kolegovia z nej zvykli ces-
tovať domov z práce. Preto sme 
si povedali, že keď budeme mať 
trochu času, energie a potrebné 
financie, tak ju zveľadíme. Pre-
rábali sme postupne, takmer dva 
týždne, popri našej každoden-
nej práci.“ Dokončili ju pred eu-
rópskym týždňom mobility, keď 
ľudia viac využívajú hromad-
nú a alternatívne formy dopra-
vy. „Trochu sme sa báli grafitov, 
ale ani po mesiaci nie je maľba 
poškodená. Verím, že aj sprejeri 
majú úctu k tradíciám a kráse,“ 
dodáva autorka myšlienky. Pri-
mátora Juraja Petrakoviča zme-
na nadchla: „Teším sa z krásneho 
vstupu do nášho mesta, radi by 

sme v spolupráci s keramikármi 
majolikové ornamenty preniesli aj 
na ďalšie verejné miesta. Materi-
álom pomôžeme v rekonštrukcii 
zastávky oproti, pripravujeme aj 
lavičku s ornamentom.“
Majoliková zastávka sa stala hi-
tom internetu, Modrania pri ďal-
ších podobných prerábkach 
spontánne ponúkli svoju pomoc, 
myšlienkou sa inšpirovali viace-
ré obce. Modranská majolika, aj 
majoliková ornamentika, ktorá je 
na zastávke, sú od minulého ro-
ka súčasťou Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska. (jk)

Na fotografii zľava: Katka Hu-
binská (vizualizácia), Mirec Dur-
gala (maľba ornamentov), Mar-
tin Fuňa (odstraňovanie grafitov), 
Miriam Fuňová (nápad na zme-
nu). Pomáhali im aj ďalší kolego-
via, ktorí na fotografii nie sú.

13000

20000

Partnerské 
mestá opäť 

spolu
Partnerské mestá Modra, Be-
nátky nad Jizerou a Hustopeče 
každý rok organizujú spoloč-
ne zaujímavé aktivity pre žia-
kov základných škôl. Tento rok 
bolo hostiteľom spoločných 
stretnutí mesto Benátky nad Ji-
zerou. Žiaci druhého stupňa na-
šich základných škôl vycestova-
li spolu so svojimi pedagógmi, 
vedením škôl a s pani poslan-
kyňou a predsedníčkou školskej 
komisie pani Bc. andreou Ku-
kumbergovou do Čiech, kde na 
nich v prvý deň príchodu čakal 
program v podobe návštevy zá-
bavného parku Mirakulum. Na 
druhý deň chlapci odohrali zápa-
sy vo futbale a florbale a dievča-
tá zápasy v prehadzovanej a vo 
florbale. Po dopoludňajších odo-
hraných zápasoch sme si domov 
odniesli dve druhé miesta, kto-
ré si vybojovali mladšie a star-
šie dievčatá a dve prvé miesta, 
ktoré vybojovali mladší a starší 
chlapci. chceme sa poďakovať 
pedagógom za účasť a pomoc 
pri organizácii podujatia a tak-
tiež naše poďakovanie patrí aj 
pánovi Františkovi Sečkárovi za 
sponzorstvo pri nákupe dresov 
pre obe školy. Tešíme sa z úspe-
chov našich detí, srdečne gratu-
lujeme a tešíme sa na ďalší roč-
ník. (gal)
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Vydarené vinobranie 2018
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Nová turistická rozhľadňa
Od septembra 2018 stojí v modranských lesoch na vrchu Veľ-
ká homoľa nová turistická rozhľadňa. Po demontovaní pôvod-
nej drevenej veže, ktorá podľa vyjadrení statikov už nespĺňala 
viac bezpečnostné parametre, pristúpilo mesto Modra k reali-
zácii myšlienky vybudovania novej rozhľadne.

Rozhľadňa postavená 
za 5 mesiacov

Stavenisko a s ním súvisiace 
dokumenty odovzdalo Mesto 
Modra za účasti predstaviteľov 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, poslancov MsZ v Mod-
re a stavebného dozoru zástup-
com zhotoviteľa Zikkurat s.r.o., 
Brestovany 4. mája 2018. Sláv-
nostné poklepanie základného 
kameňa stavby sa uskutočnilo 
v lete, 26. júna a ujali sa ho žu-
pan BSK Juraj Droba, primátor 
Modry Juraj Petrakovič, primátor 
Pezinka Oliver Solga za účasti 
členov Modranského turistické-
ho spolku. V stredu 19. septem-
bra 2018 sa začalo s osádzaním 
prvých dielcov a v priebehu na-
sledovných troch týždňov bola 
nová veža na svete. Výstavbu no-
vej turistickej rozhľadne na Veľ-
kej homoli deň po dni zachytával 
prostredníctvom fotografií ale-
xander Pravda. 

Príkladná 
spolupráca: ďakujeme
Primátor Modry Juraj Petra-
kovič povedal: „Rozhľadňu 
v týchto dňoch dokončujeme, 
osádzame bezpečnostné prv-
ky, následne prebehne prebera-
cie a kolaudačne konanie a po 
nich už odovzdáme rozhľadňu 
do užívania verejnosti. Predpo-
kladaný termín je 3. november. 
Tu by sme chceli pozvať aj na-
šich partnerov a spolupracov-
níkov. Rád by som im všetkým 
poďakoval, rovnako aj komisii, 
ktorá pripravovala architekto-
nickú súťaž, menovite kolegyni 
Ivete Krčmárovej, garantovi vý-
stavby novej rozhľadne za po-
slancov Jánovi Jašekovi, ďalej 
viceprimátorovi Mariánovi Ga-
vorníkovi a poslancovi Jakubovi 
Liškovi, ktorí aktívne pripravo-
vali výstavbu rozhľadne. Sláv-
nostne otvorenie za účasti žu-
pana BSK a primátora Pezinka 
plánujeme na 7. novembra. Som 

nesmierne rád, že sa nenaplnili 
prognózy pesimistov, ktorí ne-
verili, že rozhľadňu postavíme. 
Ale podarilo sa, je to krásna, 
moderná stavba, radi by sme ju 
prihlásili aj do architektonickej 
súťaže. Bude bezpečná, je stabil-
ná, sám som ju otestoval a to za 
silného vetra počas kontrolného 
dňa. Rád by som poďakoval aj 
partnerom, ktorí nám finančne 
pomohli a to BSK a mestu Pezi-
nok a zároveň ďakujeme darcom 
v dobrovoľnej zbierke, ktorej vý-
ťažok bude použitý na úpravu 
okolia novej veže. Táto rozhľad-
ňa je skutočne ukážkou výbor-
nej vzájomnej spolupráce miest 
Modra a Pezinok, Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, našich 
turistov a všetkým, ktorým zá-
leží na našom lesoparku. Novú 
rozhľadňu plánujeme pomeno-
vať po lesnom radcovi Alexan-
drovi Filípkovi, ktorý sa pričinil 
o budovanie modranského le-
soparku a vznik letovísk Harmó-
nia a Piesok“.

Zaujímavé technické 
údaje a čísla 

Vrchná vyhliadková plošina 
je vo výške 20,4 m. Na vrchol 
rozhľadne pohodlne vystúpite 
po 120 schodov. Veža je dreve-

ná, použitý bol smrekovec opa-
davý. Nosná konštrukcia je z 
23,31 m3, podesty a schodnice 
6,5 m3, doplňujúcim materiálom 
je oceľ.
Spojovacie prvky vážia 4191 
kg, zábradlia a madlá 457 kg. 
Rozhľadňa bude podľa vysúťa-
ženej sumy stáť 119 673,80 €, 
z toho BSK prispel sumou 58 
640,16 €, Mesto Pezinok ve-
novalo zo svojho rozpočtu 30 
516,82 € a rovnako Mesto Mod-
ra vyčlenilo na stavbu rozhľadne 
30 516,82 €. (red)
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Odpočet činnosti poslancov a primátora 
mesta Modry za roky 2014 - 2018
Blíži sa koniec volebného obdobia a my by sme vám chceli predložiť bilanciu na-
šej činnosti. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nad rámec naplniť programové 
vyhlásenie, ktoré mestské zastupiteľtvo mesta Modry schválilo pred štyrmi rokmi. 
Sumarizujeme fakty a čísla po jednotlivých oblastiach.

Samospráva
Zlepšenie služieb mestského úradu pre ob-
čanov.
• komplexná služba občanom na jednom 
mieste, rozšírili a posilnili sme služby kance-
lárie prvého kontaktu (Štúrova 59)
• vytvorili sme front office (dane a poplatky, 
evidencia obyvateľstva, matrika, pokladňa, 
podateľňa) a back office (Dukelská 38)
• zefektívnili sme štruktúru mestského úradu 
a zvolili cestu kvalitného personálneho obsa-
denia

Efektívne využívanie a správa mestského 
majetku. 
• prenajali sme takmer všetku poľnohospo-
dársku pôdu i mestské budovy určené na pre-
nájom: Štúrova 59, 60, Kinečko, kancelárie na 
Šúrskej 5 a priestor lesnej správy v Harmónii 
• Teplo Modra, s. r. o., centrálne spravuje 
mestské budovy mimo správy MsÚ, rozpočto-
vých a príspevkových organizácií

• vyriešili sme majetkovoprávny spor o bu-
dovu telocvične a jedálne pri ZŠ Vajanského, 
získali sme polovicu budovy do vlastníctva 
mesta a urovnali súdny spor
• posilnili sme vozový park a kúpili vozidlá: 
pre úrad Škoda Rapid za 14 928 €, pre VPS 
Jeep compas 5 940 €, pre lesopark Toyota 
Hilux 5 940 €
• realizovali sme rekonštrukcie majetku, bu-
dov, kotolní a rozvodov v správe Tepla Mod-
ra, s. r. o. (rekonštrukcia strechy Štúrova 60 
za 25 000 €,, interiéry a fasáda budovy na 
Štúrovej 59 - 30 000 €, nový detský bazén 
a ohrev plaveckého bazéna na kúpalisku - 25 
000 eur, rekonštrukcia šatní na štadióne - 50 
000 €, výmena kotlov, technológie, diaľko-
vých dohľadov a poškodených rozvodov cen-
trálnych kotolní - 650 000 €)

Rozšírenie kamerového systému monito-
rujúceho frekventované časti mesta.
• po II. etape rozšírenia kamerového systému 
(investícia 7 080 €), sa nám podarilo získať 
dotáciu od Ministerstva vnútra vo výške 8 
000 € na inštaláciu ďalších kamier
• kamery sú umiestnené na najfrekventova-
nejších miestach v meste a vďaka 24 - hodi-
novému režimu snímajú a monitorujú riziko-
vé miesta

Udržiavanie mestskej zelene a verejných 
priestranstiev vo vlastnej réžii.
• zakúpili sme kosačky a zametacie vozidlo 
na čistenie miestnych komunikácií: dvoj-
bubnová kosačka 3 348 €, žací stroj 7 990 
€, krovinorez 2 076 €, kosačka 700 €, auto 
Jumper valník 24 233,20 €, zametacie auto 
86 054,10 €

• verejné priestranstvá kosíme, čistíme a udr-
žiavame vlastnými pracovnými kapacitami

Motivačný program pre občiansku iniciatí-
vu v súvislosti s realizáciou menších inves-
tičných zámerov.
• prostredníctvom mestskej dotačnej schémy 
podporujeme občianske aktivity a združenia
• zároveň im poskytujeme technickú podporu 
pri realizácii aktivít a podujatí
• spolupracujeme s občanmi a zapájame ich 
do prípravy investičných akcií

Územný rozvoj a infraštruktúra
Stanovenie rozvojových priorít mesta Modry.
• vytvorili sme program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja, plán bytovej politiky, ener-
getickú koncepciu aj komunitný plán

Vypracovanie zmien a doplnkov územného 
plánu pre obchvat mesta.

Milí Modrania,
vedel som, že to nebude jednoduché, ale 
dali sme do toho všetko. Verím, že vi-
díte tú zmenu a cítite zlepšenie nálady 
v meste. Ďakujem vám v mene poslan-
cov mestského zastupiteľstva aj celého 
tímu mestského úradu v Modre za dôve-
ru. Poslancom a svojim kolegom z úra-
du zároveň veľmi úprimne ďakujem za 
spoluprácu, pretože konštruktívne zastu-
piteľstvo a funkčný úrad sú základ sprá-
vy mesta. Zamestnancom mestských or-
ganizácií, základných a materských škôl 
s úctou vyjadrujem obdiv za ich nasade-
nie a entuziazmus. Vďaka patrí všetkým 
občianskym združeniam a firmám, ktoré 
svojimi aktivitami prispievajú k zlepše-
niu života v našom meste. Mám radosť 
zo všetkého, čo sa nám spoločne podari-
lo. Nech sa nám darí aj naďalej!

Juraj Petrakovič, 
primátor mesta Modry
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• iniciovali sme vyčlenenie finančných pros-
triedkov z IROP na projektovú dokumentáciu 
obchvatu Modra - Pezinok
• v súčasnosti BSK zadal vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie a rokuje o získaní úve-
ru na realizáciu obchvatu
• zladili sme trasovanie obchvatu v územnom 
pláne mesta so zapracovaním v územnom plá-
ne kraja
• vypracovali sme zmeny a doplnky územ-
ného plánu bez nároku na nový záber pôdy 
a zvýšenia požiadaviek na kapacitu sietí tech-
nickej infraštruktúry a dopravy

Príprava lokality „Malé hliny” pre výstav-
bu rodinných domov.
• úspešne sme vyhodnotili verejnú obchodnú 
súťaž
• ukončili sme posudzovanie vplyvov na ži-
votné prostredie
• aktuálne prebieha výrubové a územné kona-
nie
• projekt prinesie okrem možnosti bývania 
aj pre mladé rodiny finančné prostriedky do 
mestského rozpočtu, ktoré plánujeme investo-
vať najmä do rekonštrukcie verejných priesto-
rov v historickom centre, na sídliskách a do re-
konštrukcie mestských budov

Spracovanie, prerokovanie a schválenie no-
vého územného plánu mesta.
• nový územný plán je obstaraný, aktuálne sa 
spracovávajú prieskumy a rozbory

Zavedenie nového systému parkovania, vy-
tvorenie finančného zdroja pre tvorbu no-
vých parkovacích plôch a rozšírenie parko-
vacích možností.
• zaviedli sme systém plateného parkovania 
v historickom centre mesta na Štúrovej ulici 
z návratnej dotácie pre Teplo Modra, s.r.o. vo 
výške 20 000 € na vybudovanie
• obnovili sme vodorovné značenie parkova-
cích miest na námestí a Dukelskej ulici pred 
MsÚ a OD
• vytvorili sme bezplatné parkovisko na Sta-
rom trhu
• vybudovali sme nové parkovacie miesta vo 
vnútrobloku na Komenského ulici (celková in-
vestícia - vnútroblok 69 045 €)

Predprojektová príprava a príprava projek-
tovej dokumentácie k obnove historických 
pamiatok. Získavanie externých finančných 
zdrojov a následná obnova pamiatok.
• zabezpečili sme sanáciu zlého technického 
stavu prízemia Starej radnice
• sprístupnili sme Starú radnicu verejnosti na 
výstavy, kultúrne podujatia, napr. letné kino, 
vinobranie a pod.
• zrenovovali sme mestskú vežu, ktorá je sú-
časťou kostola sv. Štefana Kráľa 
• obnovili sme hrob Ľudovíta Štúra (38 
384,41 €)
• pripravili sme repliku Štúrovej lavičky na 
osadenie (3 750 €)

• dali sme vyhotoviť statický posudok a za-
meranie objektu vily na Piesku
• vytvorili sme Komunitnú záhradu za  
6 482,36 € (5 000 € poskytlo BSK a 1 482,36 € 
sme zaplatili z vlastných zdrojov)

Revitalizácia verejného priestoru na Krá-
ľovej.
• začali sme s revitalizáciou priestoru pred 
Kultúrnym domom na Kráľovej, do konca 
novembra budú opravené spevnené plochy 
(chodníky, plochy terasy), pribudne verejná 
zeleň a mobiliár (lavičky, koše, stojan na bi-
cykle) za 65 860 € 
• úprava priestoru pred Biolkou bude pokra-
čovať na jar
• architektonicko-urbanistická štúdia navrhuje 
prepojiť navzájom jednotlivé priestory na Krá-
ľovej chodníkmi a priechodmi pre chodcov 
tak, aby sa po nich mohli ľudia plynulo a bez-
pečne pohybovať
• v priestore by mali pribudnúť oddychové zó-
ny s príslušným mobiliárom a veľa zelene, rá-
ta sa s vytvorením stojanov na bicykle, lavič-
kami, prístreškami, ďalej s obnovou trávnika, 
výsadbou popínavých rastlín, viniča, trvaliek, 
stromov a krov

Rozšírenie Modranského cintorína.
• začíname budovať nový urnový háj, postup-
ne podľa potreby obyvateľov a finančných 
možností mestského rozpočtu vytvoríme šesť 
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ucelených sekcií so 447 urnovými miestami
Postupné opravy a budovanie vozoviek 
miestnych komunikácií podľa harmono-
gramu po výstavbe kanalizácie a iných sietí 
technickej infraštruktúry.
• z mimorozpočtových zdrojov sme po vybu-
dovaní kanalizácie a rekonštrukcii potoka ob-
novili ulice: Puškinova, čiastočne Partizánska, 
Štúrova a uličné pásy po rozkopávkach na via-
cerých uliciach
• z rozpočtu mesta sme zrekonštruovali cestné 
povrchy na spojnici Puškinova - Pod vinica-
mi, Národná - od lipky (15 083 €), Partizánska 
pri KD na Kráľovej, Trnavská (22 383 €), časť 
Kalinčiakovej (41 044 €), 
• kompletne sme vybudovali Hviezdoslavovu 
ulicu aj s chodníkom, parkovacími a spevne-
nými plochami (71 760 €)
• vybudovali sme nové chodníky na Dr. Bo-
dického (85 447 €) a Trnavskej ulici (54 270 €)
• zrekonštruovali sme povrchy chodníkov na 
Bernolákovej a Komenského ulici
• budujeme nový pravostranný chodník na 
Štefánikovej ulici, v prvej etape od Dukelskej 
po erneyho ulicu (47 tisíc €), nasledovať bude 
úsek od erneyho ulice po ulicu 1. mája
• vybudovali sme časť nového povrchu cesty 
vo vnútrobloku na Komenského ulici (69 045 €)
• z externých finančných zdrojov sme obnovi-
li asfaltový povrch na lesnej ceste v rekreačnej 
oblasti Piesok
• zrekonštruovali sme verejné osvetlenie na 

Moyzesovej a Súkeníckej ulici za 96 686,49 €, 
na Hviezdoslavovej a na ulici Dr. Bodického 
za 53 605,85 € z vlastných zdrojov

Životné prostredie
Vytvorenie štatútu pre ochranu časti mod-
ranského chotára so zachovanou pôvod-
nou vinohradníckou krajinnou štruktúrou, 
riešenie zanedbaných vinohradov - memo-
randum o vinohradoch.

• v chotári podporujeme výsadbu nových vi-
nohradov, budujeme nové poľné cesty (lokali-
ta Obrperky) a udržiavame existujúce
• postavili sme Vinohradnícky domček na 
Obrperkoch za 3 485,69 € (2 289,69 € poskytol 
BSK a zvyšných 1 196 € boli vlastné zdroje)

• vinohradníckym spolkom prispievame na 
ochranu vinohradov
• vybudovali sme 5 studní v chotári za 13 000 
€ (z toho 11 500 € z BSK a 1 500 € z vlastných 
zdrojov)
• v chotári budujeme tradičné prvky drobnej 
krajinnej architektúry a mobiliár - božie muky 
sv. urbana, keramickú krížovú tabuľu, vy-
hliadky, lavičky, informačné tabule
• zhotovili sme keramickú krížovú cestu v cel-
kovej hodnote 1 098,74 € z vlastných zdrojov

Zefektívnenie súčasného systému separova-
ného zberu odpadu v meste.
• zmluvne sme zabezpečili zberovú spoloč-
nosť a rozšírili sme systém separovaného zbe-
ru o biologicky rozložiteľný odpad
• náklady na likvidáciu odpadov predstavujú 
približne 320 000 € ročne
• odstraňujeme nelegálne skládky (iba v r. 
2015 sme na tento účel získali z envirofondu 
33 224,50 €)

Výstavba zberného dvora a kompostárne.
• zberný dvor pre občanov sme vybudovali 
ešte v prvom volebnom roku (38 058,62 €)
• Zabezpečili sme váhu na zberný dvor 
z vlastných zdrojov (4 998 €) 

Zvýšiť podiel hodnotnej zelene v meste for-
mou novej výsadby vzrastlých stromov.
• v Modre, na Kráľovej, na Piesku a v chotá-
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ri sme vysadili viac ako 200 kusov dospelých 
stromov
• v historickej lipovej aleji sme vysadili 30 líp
• financie vo výške 49 995,50 € na výsadbu 
zelene sme získali z enviromentálneho fondu 
• stromy v chotári ošetruje odborne spôsobilý 
subjekt s arboristickým certifikátom
• základnú údržbu zelene aj s polievaním vy-
sadených stromov realizujeme vo vlastnej réžii

Založiť a vysadiť minimálne jeden nový 
ovocný chodník alebo sad.
• za 4 roky sme v krajine vysadili viac ako 100 
ks nových ovocných stromov 
• ovocné chodníky aj nové lokality dopĺňame 
o drobnú architektúru, lavičky a úžitkové kom-
ponenty
• na ovocný sad zo vzrastlých stromov sme 
získali 4 000 € z BSK a zvyšných 1 522,30 € 
boli vlastné zdroje

Pokračovať v budovaní lesoparku výsadba-
mi, turistickým a oddychovým vybavením. 
Zohľadniť zásady budovania lesoparku pri 
ťažbe a výsadbách.
• v lesoparku ideme vysadiť takmer 800 ks 
pôvodných drevín
• na výsadbu stromov v lesných porastoch 
a ich obnovu sa nám podarilo získať externé 
finančné zdroje

Budovanie a udržiavanie protipovodňo-
vých opatrení.
• na poľných cestách v chotári osádzame pro-
tipovodňové odrážky
• podporujeme výstavbu suchého poldra na 
Piesku

Školstvo a sociálna oblasť 
Vybudovať dve nové triedy materskej školy.
• vybudovali sme dve nové triedy pre škôlká-
rov aj s areálom, ktorý sme rozšírili a odstráni-
li tak dlhotrvajúci problém s neumiestnenými 
deťmi (231 015,15€) 

Oprava technických nálezov a nedostatkov 
na budovách a v areáli materských škôl.
• oprava strechy MŠ SNP (8 002 €)
• rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telo-
cvični ZŠ Vajanského (32 624 €)
• rekonštrukcia chodníka MŠ Kalinčiakova 
(15 863,63€)
• vyregulovanie tepelného systému MŠ Ka-
linčiakova (8 994,79 €)
• sanácia budovy MŠ SNP (14 873,78 €)
• rekonštrukcia chodníka v MŠ Partizánska 
(14 873,78 €)
• kanalizácia v MŠ Sládkovičova (23 542,04 
€)

Dokončiť komplexnú rekonštrukciu ZŠ Va-
janského a znížiť energetickú náročnosť 

budovy s využitím externého financovania.
• dokončili sme komplexnú rekonštrukciu ZŠ 
na Vajanského ulici: zateplenie, výmena okien, 
vyregulovanie kúrenia, inštalácia osvetlenia 
(562 922,15 €)

Opravy na ZŠ Ľ. Štúra.
• opravili sme strechu na ZŠ Ľ. Štúra (124 
143,20 €)
• škola má nové sprchy a sociálne zariadenia 
v športovej hale (5 320 €)
• rozšírenie šatní stálo 3 166 €

Podpora činnosti Školských klubov detí, 
Základnej umeleckej školy a Centra voľné-
ho času.
• každoročne podporujeme z mestského roz-
počtu - z bežných výdavkov ako originálne 
kompetencie

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  O d p o č e t  č i n n o s t i  s a m o s p r á v y
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Pripraviť realizačný projekt nadstavby 
priestorov MCSS na Súkeníckej ulici pre 
použitie pri výzvach z externých zdrojov.
• zvýšeniu kapacity MscSS Modra zabránila 
zmena legislatívy, podľa ktorej sú podporované 
sociálne služby s maximálnou kapacitou 40 a pri 
deinštitucionalizácii maximálne 12 klientov
• mesto neustále hľadá možnosti na rozšíre-
nie pobytových služieb cez výzvy a projekto-
vú činnosť

Nastavenie skladby a rozsahu sociálnych 
služieb mesta.
• Mestské centrum sociálnych služieb posky-

tuje sociálne služby v zariadení núdzového bý-
vania, v dvoch zariadeniach opatrovateľskej 
služby, v útulku, v dennom stacionári, v jedál-
ni, v dennom centre a poskytuje opatrovateľ-
skú službu v domácnosti aj prepravnú službu
• prijali sme Komunitný plán sociálnych slu-
žieb na obdobie rokov 2017 - 2021
• celé programové obdobie bolo zamerané na 
skvalitňovanie poskytovaných sociálnych slu-
žieb, prioritou bolo vytvoriť bezbariérové pro-
stredie, inštalovať vstupné rampy, rekonštruo-
vať Wc a doplniť držadlá (investícia 21 890 €)
• ďalšie investície: protišmyková podlaha 
(16 672 €), hydraulické sprchovacie ležadlo 
(2 304 eur), elektrické polohovateľné postele 
(10 572 €), polohovateľné kreslá (2 723 €), vý-
mena opotrebovaného nábytku a vybudovanie 
kancelárie sociálneho pracovníka (12 005 €), 
čiastočná modernizácia kuchyne (17 625,88 
€), odstránenie havárie plynovej kotolne (2 
398,20 €), kúpeľne (1 630 €), oprava strechy 
(6 050 €), oprava oplotenia (1 690 €), výmena 
okien a inštalácia svetlíkov v útulku (2 903 €), 
kúpa práčky, umývačky (2 354 €)
• zariadenie núdzového bývania s kapacitou 6 
osôb využívajú matky s deťmi

Tradície a kultúra
Podpora spoločenských podujatí propagu-
júcich tradičné hodnoty mesta (vinohrad-
níctvo, vinárstvo, keramika).
• poskytli sme mestské priestory Spolku vino-
hradníkov a vinárov Vincúr

• poskytujeme mestskú pivnicu aj Hornú brá-
nu na vinárske akcie
• spolupracujeme s vinohradníkmi pri obnove 
modranského chotára
• participujeme na vinárskych akciách a súťa-
žiach
• organizujeme Modranské vinobranie a sú-
ťaž vín modranského vinohradníckeho rajónu
• podporujeme Slovenskú ľudovú majoli-
ku, s ktorou máme podpísané memorandum 
o spolupráci, pomáhali sme s jej záchranou 
a obnovou výroby
• máme vypracovaný projekt kreatívneho ke-
ramického centra v mestskom priestore
• v chotári sme vybudovali dve keramické bo-
žie muky sv. urbana a krížovú cestu s výjavmi 
na keramických platniach
• organizujeme výstavy pre modranských aj 
regionálnych umelcov

Systémovo značiť pamiatky a pamätné 
miesta.
• obnovili sme nápisy na štúrovských pamiat-
kach a pamätných miestach
• vydali sme turistickú informačnú mapu 
Modry s vyznačením pamiatok a pamätihod-
ností a jej častí pre turistov

Organizácia kultúrnych podujatí, širšie vy-
užitie kina, knižnice a kultúrnych domov.
• medzi tradičné a etablované podujatia, kto-
ré každý rok v meste organizujeme alebo pod-
porujeme patria Fašiangy, Kráľovské hodova-
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nie, Modranský piknik, 
Vinobranie, adventná 
Modra, Rozprávko-
vá Modra, Keramická 
Modra
• kultúrny dom v Mod-
re (vrátane knižnice) 
využívame maximál-
ne na všetky typy pod-
ujatí, stretnutí, aktivít 
škôl, nácvikov, cvičení 
a krúžkov  
• kultúrny dom na 
Kráľovej je naďalej vy-
užívaný čiastočne
• mestská knižnica systematicky pripravuje 
programy zamerané na podporu čítania pre ro-
diny  a skupiny žiakov zo základných aj stred-
ných škôl, do jej zbierky pribudlo niekoľko 
stoviek nových titulov aj vďaka finančnej pod-
pore z Bratislavského samosprávneho kraja 
a Fondu na podporu umenia
• v rámci kultúrneho leta mestská knižnica 
prevádzkuje letnú čitáreň - miesto na oddych 
a inšpiratívne stretnutia s kvalitnou literatúrou 
či programom, obľubujú hlavne rodiny s deť-
mi (len vlani navštívilo letnú čitáreň celkovo 
700 hostí, z toho tretinu tvorili deti do 10 ro-
kov)
• kino Mier Modra sa po 25 rokoch dočkalo 
rekonštrukcie, inštalovali sme nové sedačky 
vrátane piatich miest pre vozičkárov, zmenili 
sme stupňovanie hľadiska, vymenili sme nú-
dzové osvetlenie a celú podlahu, položili sme 
nový záťažový koberec a opravili strechu  
• na modernizáciu sály sme z audiovizuálne-
ho fondu získali 29 000 eur a z mestského roz-
počtu sme vyčlenili 60 000 eur  
• návštevnosť kina sa zdvojnásobila aj vďaka 
rekonštrukcii bistra Kinečko, z ktorého nový 
nájomca vytvoril príjemné miesto s kvalitný-
mi službami

Cestovný ruch a šport
Otvoriť turistickú mestskú kanceláriu 
v centre mesta.
• zrekonštruovali sme z externých finanč-
ných zdrojov budovu na Štúrovej ulici č. 59 
pre potreby Turistického informačného centra 
a Oblastnej organizácie cestovného ruchu (58 
182,25 €)

Vytvoriť oblastnú kanceláriu cestovného 
ruchu v spolupráci s okolitými samosprá-
vami.
• v roku 2016 sme založili OOcR Malé Kar-
paty
• vydali sme nové propagačné materiály 
o meste aj o regióne, nového audiosprievodcu 
pre Modru a región, zaujímavosti, tradície, pa-
miatky a aj podujatia propagujeme v turistic-
kých magazínoch a iných médiách

Označenie vytýčených cyklotrás (mesto, po-
lia, vinohrady, les).
• získali sme externé finančné zdroje na ná-
učný chodník na Piesku o prírode, biotopoch 
a pôvodnom osídlení
• v spolupráci s BSK sme vyznačili takmer 80 
km cyklotrás v chotári, vybudovali sme cyklis-
tické odpočívadlo na Kalvárii a pumptrackovú 
dráhu na Piesku
• s BSK rokujeme o vybudovaní novej 
pumptrackovej dráhy v lesnom prostredí na 
Piesku
• v spolupráci s obcou Šenkvice máme pripra-
vený projekt na vybudovanie 7 km cyklotrasy 
z Modry po šenkvickú stanicu

Podpora športových aktivít, klubov a záuj-
mových združení pre mládež udržiavaním 
a rozširovaním mestských plôch pre šport.
• mesto každoročne vyčleňuje v rozpočte su-
mu vo výške 55 000 € na podporu športu for-
mou dotácií
• pri MsZ je zriadená komisia športu 
• organizujeme anketu Športovec roka, do 
ktorej sa môžu zapojiť športové kluby aj jed-
notlivci 

Rekonštrukcie športových areálov pri zá-
kladných školách a na Kalinčiakovej ulici.

• na futbalovom ihrisku sme vybudovali zá-
vlahu (6 932 €)
• zrekonštruovali sme prístupovú cestu a z ex-
terných zdrojov sa nám podarilo vybudovať 
nové multifunkčné ihrisko
• zrekonštruovali sme šatne v budove na fut-
balovom štadióne
• v areáli ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského sme 
zrekonštruovali multifunkčné ihrisko, basket-
balové ihrisko, malú cyklodráhu a detské ihris-
ko z daru od spoločnosti lidl
• získali sme externé zdroje na výmenu ume-
lého trávnika na multifunkčnom ihrisku 
• v spolupráci s občianskym združením Ka-
moši realizujeme nové workoutové ihrisko pri 
ZŠ Ľ. Štúra

Revitalizácia vodnej plochy na Piesku.
• na obnovu prírodného kúpaliska na Piesku, 
výstavbu prírodného amfiteátra, doplnenie 
mobiliáru, vybudovanie náučných chodníkov 
a na výsadbu zelene sme z externých zdrojov 
získali takmer 700 000 eur

Budovanie a rekonštrukcia turistických 
atrakcií, podpora turistiky a cestovného ru-
chu.
• postavili sme novú rozhľadňu na vrchu Veľ-
ká Homola, ktorá v čo najväčšej možnej miere 
zohľadňuje vzhľad a materiálové vyhotovenie 
pôvodnej rozhľadne (má celkovú výšku 21 m 
a pôsorysnú plochu 4,50 x 4,50 m)
• zmluvná cena stavby je 119 673,80 € z to-
ho BSK prispelo sumou 58 640,16 € a mestá 
Modra a Pezinok sa podieľali na výstavbe rov-
nakou sumou: 30 516,82 € (spolu 61 033,64 €)
• vybudovali sme vyhliadku na rybníku za 2 
999,70 € z grantu získaného zo SlSP
• postavili sme altánok na Kreflovej lúke 
z vlastných zdrojov (3 000 €)

Zuzana TICHÁ, MsÚ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  O d p o č e t  č i n n o s t i  s a m o s p r á v y
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Čas, ten letí ako vietor
Materská škola Sládkovičova opäť otvorila po prázdninách svo-
ju bránu. Tretieho septembra s radosťou privítala tých najmen-
ších, ktorí tak urobili svoj prvý krôčik do nového prostredia. 
Úspešne sa budú adaptovať do škôlkarského života, kde spo-
znajú nových kamarátov a pani učiteľky.

Počas prázdnin sa realizovala 
nevyhnutná rekonštrukcia ku-
chyne, kanalizácie a vody, ktorá 
bola v havarijnom stave. Touto 
cestou sa chceme poďakovať 
Mestu Modra, že prevádzka 
našej škôlky beží naplno. Sep-
tember sa niesol v duchu osláv 
vinohradníkov a deti prežívali 
radosť, odeté do krojov v sprie-
vode na Vinobraní s pani učiteľ-
kami.

V mesiaci október sme stihli 
navštíviť jablkovú farmu Boni-
-Fructi v Dunajskej lužnej, de-
ti absolvovali prehliadku sadu, 
dozvedeli sa čo - to o odrodách 
jabĺk a ochutnali naše sloven-
ské „Dobré jablká“. Neodmys-
liteľnou súčasťou jesenného 
obdobia je „Tekvičková sláv-
nosť“, kde deti čakajú tvorivé 
dielne za účasti rodičov. Počas 
nich budú deti prezentovať rôz-

ne strašidelné masky a samo-
zrejme vyrezávanie tekvičiek. 
V mesiaci november nás navští-
vi sférické kino s premietaním 
rozprávok vo veľkej nafúknutej 

bubline. Čas, ten letí ako vietor 
a veľmi rýchlo k nám príde ujo 
Mikuláš a nastane čas adventu.
 Lucia ŠIMKOVÁ,

za Kolektív MŠ

Európsky týždeň športu v ZŠ Ľudovíta Štúra
Motivovať žiakov k aktívnej účasti na športových a pohybo-
vých aktivitách a tak ich viesť k zdravému životnému štýlu - aj 
to je úlohou Európskeho týždňa športu. V septembri sme sa do 
tohto programu zapojili niekoľkokrát. 

Dňa 24. septembra sa športová 
hala zmenila na obrovský taneč-
ný parket. Tanec je prirodzeným 
pohybom, podporuje správne 
držanie tela, zlepšuje kondič-
ku a navodzuje pozitívnu ná-
ladu. Prečo nezmeniť tradičné 
vyučovanie za takúto príjem-
nú aktivitu? Druhú vyučovaciu 
hodinu si ju užili žiaci I. stup-
ňa, tretiu zaplnili parket žiaci 
II. stupňa. Do tanca sa zapojili 

aj vyučujúci, pričom niektoré 
pani učiteľky boli aj tanečnými 
inštruktorkami. V ten istý deň 
popoludní sa v duchu hesla „v 
zdravom tele zdravý duch“ spo-
jil ŠKD Slniečko, dobrovoľníci 
z II. stupňa, deti, rodičia a netra-
dičné športové disciplíny. ani 
nevľúdne počasie nepokazilo 
radosť a nadšenie našich detí. 
Tie s rodičmi a dokonca i starý-
mi rodičmi ukázali svoju šikov-

nosť, obratnosť a zmysel pre po-
hyb, zvládli športové disciplíny 
a krásne sa spoločne zabavili.
Ďalšou športovou aktivitou bolo 
školské a následne okresné ko-
lo cezpoľného behu. Našu ško-
lu v Pezinku reprezentovali dve 
družstvá. Dievčatá bežali 1,5 
km a chlapci 3 km. V silnej kon-
kurencii systémom štart - cieľ 
zvíťazil s veľkým náskokom 
Martin Kovár. aj vďaka rýchle-
mu behu ostatných chlapcov sa 
družstvo v zložení Martin Ko-
vár, Marek Heriban a Kristián 
Macháček postavilo na stupie-
nok víťazov. Milou septembro-

vou udalosťou bolo aj družobné 
športové stretnutie troch part-
nerských miest Modra - Husto-
peče - Benátky nad Jizerou. 
V októbri nás čaká druhý roč-
ník športového popoludnia s ná-
zvom Škola Štúra športuje, kde 
sa deti opäť zapoja do športo-
vých disciplín a ukážu, že šport 
ich baví a prináša im potešenie.
Naša škola aj takýmto spôso-
bom vychováva mladú generá-
ciu k aktívnemu životnému štý-
lu, láske k pohybu a prevencii 
civilizačných chorôb. Tak špor-
tu a zdraviu zdar!
 (set)

Jablkové hodovanie 2018
Začiatok októbra už neodmysliteľne patrí aj Jablkovému hodova-
niu. Tohtoročné modranské muselo na dva roky zmeniť svoje pôso-
bisko a presťahovalo sa do areálu Školskej pivnice SOŠVO. Dôvod 
je známy, modranský kaštieľ je aktuálne v celkovej rekonštrukcii.

už tradične organizátorom Jabl-
kového hodovania prialo aj po-
časie, ktoré vyšlo na výbornú. 
Množstvo návštevníkov, ktorí na 
hodovanie zavítali, svedčí o tom, 
že ani zmena miesta tomuto pod-
ujatiu neublíži. Mohli ochutnať 
jablkové koláče v množstvách va-
riácií, zakúpiť si rôzne odrody ja-
bĺk, či umelecké predmety s jabl-

kovým motívom. Podujatie už 
každoročne spríjemňujú aj kon-
certy country a folk skupín Jabl-
kobranie. 
Organizátormi podujatia sú Ma-
lokarpatské osvetové stredisko 
v Modre, Bratislavský samo-
správny kraj a SOŠ vinársko-ovo-
cinárska v Modre. Podujatie sa 
organizuje pre potreby projektu 

„Kultúrno-kreatívne oživenie tra-
dícií“ (Heritage SK-aT), ktorý je 
spolufinancovaný z prostriedkov 
európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu spolu-
práce Interreg V-a Slovenská re-
publika - Rakúsko. 

R. ZATLUKAL, MOS Modra
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Úcta k starším
„Starnúť a pritom zostať mladým je ten najväčší poklad“
Mesto Modra v spolupráci 
s Jednotou dôchodcov Slo-
venska v Modre pripravili 9. 
októbra pre všetkých modran-
ských seniorov popoludňajšie 
posedenie pri príležitosti ok-
tóbra - mesiaca úcty k starším. 

Slávnostným posedením spre-
vádzal moderátor Ján Sklenár 
a prítomných pozdravil pri-
mátor mesta Juraj Petrakovič 
a predseda miestnej JDS Vla-
dimír Medlen. V kultúrnom 
programe našich starkých po-

tešili hrou na flaute a spevom 
žiaci hudobného a speváckeho 
odboru Základnej umeleckej 
školy a malí folkloristi z DFS 
Magdalénka, ktorí príkladne 
reprezentujú Modru aj región. 
O tanečnú zábavu sa postara-

la hudobná skupina Jano. Or-
ganizátori ďakujú za spríjem-
nenie atmosféry a podporu 
podujatia Jednote dôchodcov 
Slovenska, vedeniu a žiakom 
ZuŠ, Strednej odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej, DFS 
Magdalénka, Vincentovi Ja-
kubcovi a Miroslavovi Dudo-
vi.
 (red)

Zamyslenie k Mesiacu úcty k starším
Jeseň je naozaj krásna. Každý z nás má osobitú predstavu o krá-
sach tohto obdobia. Možno je to predstava poeticky prekrásnej 
krajiny lesov, lúk, strání či vinohradov, odetej do pestrofarebného 
šatu, alebo snáď pocit, kedy ostré slnečné lúče prerážajú chladné 
závany vetra hladiace naše tváre. Október patrí k najkrajším je-
senným mesiacom. Preto nie náhodou tento mesiac nám pripomí-
na jednu z najvzácnejších cností, ktorá je zrodená v duši človeka. 
Je ňou úcta k starším. K starým rodičom, seniorom, dôchodcom, 
jednoducho k ľuďom, ktorým oprávnene patrí všeobecná úcta 
a vďaka. Našťastie človek má vo svojom vnútri vrodený dar naj-
hodnotnejší - môcť a vedieť ďakovať. 

Nahovárame si, že žijeme v no-
vej, modernej dobe. Dobe, ktorá 
je poznačená prudkým technic-
ko - ekonomickým rozvojom. 
Hodnotovo sa zmenil aj spôsob 
komunikácie. Virtuálna komu-
nikácia prostredníctvom sociál-
nych sietí nás pohltila viac ako 
si myslíme. už si nevieme pred-
staviť život bez najmodernejších 
výdobytkov vedy a techniky, kto-
ré sa stali neodmysliteľnou sú-
časťou nášho života. Rizikovo je 
postihnutá najmä najmladšia ge-
nerácia. a tak stískame tlačidlá 
najmodernejších prístrojov, pros-
tredníctvom ktorých odovzdáva-
me rodine a známym informácie 
o svojom živote. Vo svojom vnút-

ri si vytvárame ilúziu krásnych 
vzťahov a myslíme si, že sme na-
ozaj šťastní. Pritom si neuvedo-
mujeme, že aj napriek presved-
čivým ilúziám o kráse zaslaného 
textu či fotografie, ide obyčajne 
o chladný prejav komunikácie. 
Prejav vďaky a úcty môže mať 
rôzne formy. Dnes je zaužíva-
né moderne ďakovať prostred-
níctvom virtuálnej komunikácie. 
Úprimne, s úctou vyjadrené po-
ďakovanie však sa nedá nahra-
diť bez pohľadu do očí. Práve po-
hľad do očí, úsmev a jas v očiach 
sa dokáže zapísať do našej duše 
na dlhú dobu a často nás povzbu-
dí práve vtedy, keď to možno naj-
menej čakáme. Starnutie je úplne 

prirodzenou súčasťou nášho ži-
vota. Prichádza pomaly, často ne-
badane. Dôležité je uvedomiť si, 
že napriek možnému postupnému 
úbytku fyzických síl neznamená, 
že by sa človek mal vzdávať ve-
cí, ktoré má rád. Starnutie je ako 
jeseň, Je to krásne obdobie, ktoré 
nám zároveň pripomína potrebu 
rešpektu k starším. K tým, ktorí 
nám dali skutočne veľa. Tam má 
svoje opodstatnenie vyjadrenie 
prejavu úcty a vďaky.
Mesto Modra každoročne v ok-
tóbri pozýva všetkých dôchod-
cov a seniorov na stretnutie. Inak 
tomu nebolo ani tento rok. Devia-
teho októbra boli všetci pozvaní 
do kultúrneho domu. atmosfé-
ra, program a všetky vystúpenia 
boli prejavom úprimnej vzájom-
nej vďaky, dôvery a úcty. Naj-
hodnotnejším vkladom bola však 
žiariaca vnútorná energia, ktorú 
vydávali v programe vystupujú-
ce deti Základnej umeleckej ško-
ly v Modre. Vďaka trpezlivým 
učiteľom. Skutočná pýcha Mod-
ry. Bol to prejav príkladnej for-
my komunikácie poďakovania 
v blízkosti človeka, vyjadrený 

snahou zanieteného emotívneho 
vystúpenia. Blízkosť detí, sta-
rých rodičov a prítomných senio-
rov v sále bola určite nositeľom 
vnútornej energie, vysielajúcej 
pozitívne posolstvá. Spontánny 
potlesk, obojstranná radosť, žia-
riace oči a úsmev nedokáže odo-
vzdať či prijať ani tá najdoko-
nalejšia virtuálna komunikácia. 
Mocný dojem z tohto stretnutia 
určite dlho neutlmí žiadna zápla-
va rôznych informácií, bulvárom 
vymyslených senzácií. a tí úžas-
ní, nielen lyžičkoví tanečníci, ale 
všetok drobizg, si odniesol so 
sebou domov kus vzájomnej ra-
dosti. Som presvedčený, že prá-
ve oni pochopia zmysel, potrebu 
a význam osobnej komunikácie. 
Každý malý chlapec bude raz aj 
dedko. Dedka všetci v úcte ma-
jú, dedko vie vraj všetko, píše sa 
v jednej básni. Všetci raz budeme 
starí. ale starší ľudia nie sú me-
nejcenní. Sú krásni. Krásni vďa-
ka svojej múdrosti. Vďaka za 
radosť, ktorú ste nám v toto utor-
kové popoludnie priniesli. V me-
ne všetkých prítomných seniorov 
za tento program všetkým orga-
nizátorom a vystupujúcim úprim-
ne ďakujem.
 Vladimír MEDLEN
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Komunálne voľby 2018
Rozhodnutím zo 6. 7. 2018 vyhlásil predseda Národnej rady SR 
Andrej Danko voľby do orgánov samosprávy obcí a dňom kona-
nia určil 10. november 2018. 

Mestské zastupiteľstvo v Modre 
podľa § 166 zákona č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výko-
nu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
uznesením č. 105/32/20 zo dňa 
12. 7. 2018 určilo, že MsZ bu-
de mať 13 poslancov, ktorí sa 
budú voliť v 2 volebných ob-
vodoch. Vo volebnom obvode 
č. 1 (Modra) volíme 10 poslan-
cov a vo volebnom obvode č. 2 
(Kráľová, Harmónia, Piesok) si 
zvolíme 3 poslancov.

Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov Pre voľby primá-
tora mesta:
1. Peter Majtán, Ing., 63 r., sta-
vebný inžinier, nezávislý kandi-
dát
2. Jaroslav Matovič, JuDr., 44 
r., vedúci referátu VO, koalícia 

Sme rodina - Boris Kollár, Nova
3. Juraj Petrakovič, Mgr., 49 r., 
primátor mesta, nezávislý kan-
didát
4. artúr Soldán, JuDr., 41 r., 
prednosta obecného úradu, 
Smer - sociálna demokracia

Pre voľby do mestského za-
stupiteľstva podľa jednotli-
vých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
1. Ján Bača, Ing., 34 r., bankový 
pracovník, nezávislý kandidát
2. andrej Bojko, 40 r., finančný 
poradca, Národná koalícia
3. Ivan Bojkovský, Mgr., 61 r., 
dôchodca, Smer - sociálna de-
mokracia
4. Juraj Brandobur, 25 r., analy-
tik, Spolu - občianska demokra-
cia
5. Ivan Čistý, 44 r., vinohradník 

- SHR, Smer - sociálna demok-
racia
6. Ján chalabala, 54 r., robotník, 
Komunistická strana Slovenska
7. Peter Jakabovič, 43 r., zá-
hradný architekt, nezávislý kan-
didát
8. Viera Jančovičová, PhDr., 
60r., riaditeľka múzea, nezávis-
lá kandidátka
9. Ján Jašek, Ing., 45 r., ekonóm 
- informatik, nezávislý kandidát
10. Michal Kintler, Mgr., 45 
r., regionálny riaditeľ prevádz-
ky, koalícia Sloboda a solidari-
ta, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti
11. Naďa Kovárová, PhDr., 41 
r. učiteľka základnej školy, ne-
závislá kandidátka
12. andrea Kukumbergová, 
Bc., 46 r., učiteľka MŠ, nezá-
vislá kandidátka
13. Jakub liška, Mgr. art., 
MRes, 34 r., manažér, nezávis-
lý kandidát
14. Peter Macháček, 42 r., ob-
chodný riaditeľ, nezávislý kan-
didát
15. Peter Majtán, Ing., 63 r., sta-
vebný inžinier, nezávislý kandi-
dát
16. Jaroslav Matovič, JuDr., 44 
r., vedúci referátu VO, koalícia 
Sme rodina - Boris Kollár, Nova
17. Martin Mlýnek, Ing., 37 r., 
podnikateľ, Občianska konzer-
vatívna strana
18. Miroslav Ochaba, 44 r., 
prezident HO Slovan Mod-
ra, koalícia Sloboda a solidari-
ta, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti
19. Juraj Petrakovič, Mgr., 49 r., 
primátor mesta, nezávislý kan-
didát
20. artúr Soldán, JuDr., 41 
r., prednosta obecného úradu, 
Smer - sociálna demokracia
21. Ján Zigo, Ing., 50 r., elektro-
technik, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 10 
poslancov.

Volebný obvod č. 2
1. Martin áč, 24 r., podnikateľ, 
Spolu - občianska demokracia
2. Dominik Bučurič, JuDr., 33 
r., právnik, nezávislý kandidát
3. Marián Gavorník, Ing., 44 r., 
zástupca primátora, nezávislý 
kandidát
4. Ján Juran, JuDr., 62 r., štát-
ny zamestnanec, nezávislý kan-

didát
5. anton Moroz, Ing., 43 r., 
IT špecialista, koalícia Slobo-
da a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti
6. Roman Oravec, 24 r., kona-
teľ, koalícia Sme rodina - Boris 
Kollár, Nova
7. Božena uherčíková, 63 r., dô-
chodkyňa, nezávislá kandidátka
8. Igor Zelník, JuDr., 59 r., ve-
dúci ÚSČ, Doma dobre
Vo volebnom obvode sa volia 3 
poslanci.

Volebné okrsky a miestnosti 
• okrsok č. 1 - miestnosť: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, 
Modra, ulice: Dukelská, Kalin-
čiakova, Kukučínova, Podhor-
ská, Nám. Slobody, Kuzmány-
ho, Za Štadiónom
• okrsok č. 2 - miestnosť: Zá-
kladná škola Ľ. Štúra, Komen-
ského č. 1/a, Modra, ulice: 
Družstevná, Komenského č. 1, 
2, 4, 6
• okrsok č.3 - miestnosť: Mest-
ské centrum sociálnych služieb 
Modra (McSS), Súkenícka ul. 
č. 4, Modra, ulice: Štúrova, 
Horná, Baštová, Dolná, Kostol-
ná, Moyzesova, Súkenícka, Ko-
menského č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, mesto Modra
• okrsok č. 4 - miestnosť: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, 
Modra, ulice: Hviezdoslavova, 
Bratislavská, Zochova, cpino-
va, Dr. Bodického, Fr. Kráľa, 
Hečkova, Jesenského, Kolláro-
va, Kellenbergerova, Sládko-
vičova, Bernolákova, Štefá-
nikova, Vinárska, Sokolská, 
Ferdinanda Píseckého, Jána Ba-
koša
• okrsok č. 5 - miestnosť: Kul-
túrny dom, Partizánska 88 Mod-
ra - Kráľová, ulice: Partizánska, 
Trnavská, Karpatská, Národná, 
Puškinova, Pod vinicami
• okrsok č. 6 - miestnosť: Zá-
kladná škola Ľ. Štúra, Komen-
ského 1/a, Modra, ulice: 1. 
mája, Čsl. armády, erneyho, 
Hrnčiarska, Krátka, Šúrska, 
SNP, Vajanského, Komenského 
č. 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24,26, 28
• okrsok č. 7 - miestnosť: Tu-
ristické informačné centrum, 
Harmónia č. 3001, ulice: lúčna, 
Potočná, časť Harmónia, časť 
Piesok. (red, msú)

Ing. Anton Moroz
kandidát č. 5
volebný obvod č. 2

koalícia 
SAS 
a OĽANO

Objednávateľ: Anton Moroz, Trnavská 43, Modra
kandidát na poslanca za koalíciu SAS a OĽANO vo volebnom obvode 2 MODRA
Dodávateľ: Modranské zvesti, Média Modra s.r.o., Sokolská 8, Modra, IČO: 46 867597

Zodpovedne 
a čestne za 
lepšiu Modru

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K o m u n á l n e  v o l b y  2 0 1 8´
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JUDr. Artúr Soldán KANDIDÁT NA PRIMÁTORA č.4

Spoľahlivosť, Čestnosť, Odbornosť

DUŠOU MODRAN

Volám sa Michal Kintler, Modranom 
som už 45 rokov. Pracujem ako riaditeľ 
regionálnej prevádzky v oblasti služieb. 
Vyštudoval som verejnú politiku a vere-
jnú správu na Univerzite Komenského. 
Zaujímam sa o veci verejné, hlavne 
o transparentnosť a kvalitu služieb
poskytovaných mestom. Som pred-
sedom Rady školy a predsedom Rady
rodičov pri ZŠ Vajanského v Modre. 

Volám sa Miroslav Ochaba, Modranom 
som už 44 rokov, celý môj doterajší život 
je spojený s naším mestom. Pracujem 
ako vedúci skladu vo firme Knott. Som 
prezidentom najväčšieho športového 
klubu v meste. V predošlom volebnom 
období som bol podpredsedom Komisie 
športu v Modre. Svojou kandidatúrou 
chcem prispieť k skvalitneniu života 
v našom malebnom mestečku. 

Sme dvaja Modrania s bohatými skúsenosťami z riadenia, ktorí nechcú sľubovať, ale chcú konať. Chceli by sme konečne nájsť konsenzus 
vo vzťahoch medzi ľuďmi v našom meste, ktorí sú poverení výkonom správy mesta a vecí verejných. Modra sa vydala na správnu cestu 
zviditeľňovania sa – a my sme sa rozhodli podporiť tento rozvoj a prispieť vlastnými myšlienkami, zvýšenou kontrolou nad financovaním 

a dotáciami mesta či strážením transparentnosti pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom nášho mesta.

Objednávateľ: Michal Kintler, Miroslav Ochaba, Modra  Dodávateľ: Média Modra, s.r.o. - redakcia Modranské zvesti, Sokolská 8, 900 01 Modra IČO: 46867597 I DIČ: 2023613339
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9 www.janojasek.sk

JÁN JAŠEK

Sme zodpovední za
budúcnosť Modry

Mám 45 rokov, pôsobím v Hospodárskej, finančnej a majetkovej komisii MsZ
mesta Modry, v rokoch 2007-2010 som bol jej členom, v roku 2011 som sa
stal jej predsedom.
V roku 2008 som bol zvolený za predsedu Dozornej rady mestskej spo-
ločnosti Lesy Modra s.r.o. Vo volebných periódach 2011-2014 a 2015-2018
som bol poslanec mestského zastupiteľstva.

V súčasnosti sa zameriavam najmä na ekonomickú stránku fungovania mes-
ta a jeho organizácií.

Teší ma, že som ako garant projektu prispel k výstavbe novej rozhľadne na
Veľkej Homoli.

Budem rád, ak moja spolupráca na rozvoji Modry bude môcť pokračovať aj
v budúcnosti. Ale rovnako ako v minulom volebnom období, aj v tom ďalšom
považujem za potrebné, aby v mestskom zastupiteľstve zaznieval hlas, ktorý
vníma hospodárenie mesta komplexne a s nadhľadom, nezaťažený prefero-
vaním ktorejkoľvek záujmovej skupiny obyvateľov, pociťujúci zodpovednosť
aj za vzdialenejšiu budúcnosť mesta. Aspoň jeden z trinástich.
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vRáŤME MESTO
dO RúK OBčANOM.
Roman Oravec   

Volebný obvod č. 2

Vážení Modrania.
Byť poslancom MsZ 
v Modre by malo byť 
cťou a zodpoved-
nou službou kaž-
dého občana tohto 
mesta. Ako rodený 
Modran sa úprimne 
a nezištne uchá-
dzam o Vaše hlasy 
v nadchádzajúcich 
komunálnych voľ-
bách ako kandidát 
Komunistickej stra-
ny Slovenska. 
Na základe svojich 
dlhoročných život-
ných a profesijných 
skúseností som dospel  k jednoznačnému záveru a presved-
čeniu, že politika na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti 
musí byť nielen služba občanovi, ale aj  prostriedkom k jeho 
lepšej životnej úrovni bez akýchkoľvek vedľajších záujmov. 
Súčasná spoločnosť generuje množstvo problémov, ktoré 
strpčujú život občanov i nášho mesta. V tejto chvíli Vám ne-
sľubujem a neponúkam nič konkrétne, len tvrdú a neúnavnú 
prácu pri riešení Vašich problémov a presadzovanie Vašich 
požiadaviek. Mojou jedinou motiváciou je Vaša spokojnosť 
a dôvera, ktorú vložíte do mojich rúk Vaším hlasovaním. 
Ďakujem Vám, že ešte stále veríte v čestnosť a úprimnosť.  

Ján Chalabala, 
kandidát na poslanca MsZ v Modre

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K o m u n á l n e  v o l b y  2 0 1 8´
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POKRAČUJME SPOLU ĎALEJ

NAĎA 
KOVÁROVÁ

učiteľka ZŠ

11
JÁN

BAČA

hádzanár

1
PETER 

JAKABOVIČ

záhradný architekt

7
JAKUB
LIŠKA

manažér

13
JÁN

ZIGO

technik

21
JÁN

JURAN

ministerský úradník

4
ANDREA 

KUKUMBERGOVÁ

učiteľka MŠ

12
JURAJ 

PETRAKOVIČ 

primátor

3
MARIÁN 

GAVORNÍK

ekonóm

3
II. obvod II. obvod

PRIORITNÉ investície 2018 – 2022
MODRA

 � Rekonštrukcia námestia
(v časti od historickej radnice po križovatku s Bodického ulicou)

 � Revitalizácia lipovej aleje
 � Rekonštrukcia historických ulíc: Moyzesova, Súkenícka 

a�Kukučínova
 � Rekonštrukcia historickej radnice s nádvorím aj budovou ZUŠ
 � Rekonštrukcia fasády historickej budovy na  Štúrovej 60
 � Pokračovanie obnovy mestských hradieb a Hornej brány
 � Vybudovanie nového urnového hája na cintoríne
 � Rekonštrukcia komunikácie a parkovacích plôch na 

Komenského ulici
 � Revitalizácia vnútroblokov na sídliskách

(dokončenie vnútrobloku na Komenského ul., Dukelská ul.)
 � Vybudovanie dvoch nových detských ihrísk (Komenského 

ul., Podhorská ul.), workoutového ihriska v školskom areáli 
a�oprava súčasných

 � Vybudovanie korčuliarskeho okruhu v školskom areáli
 � Rekonštrukcia chodníkov (Štefánikova ul., Sokolská ul., ...)
 � Vybudovanie 3 bezpečných priechodov pre chodcov 

na�Dolnej�ulici
 � Vybudovanie uzamknutých kontajnerových stojísk 

na�sídliskách
 � Oprava poľných ciest v chotári
 � Nové výsadby ďalších 50 vzrastlých stromov v meste

a 100 stromov v chotári

KRÁĽOVÁ

 � Rekonštrukcia centra (dokončenie revitalizácie priestorov 
pred Biolkou, pred kultúrnym domom, revitalizácia centrálneho 
priestoru v okolí kostolov, pamätníkov a pred Zeleným lesom)

 � Rekonštrukcie časti chodníkov
(Národná ul., Partizánska ul., Puškinova ul.)

 � Rekonštrukcia povrchu Karpatskej ulice
 � Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu
 � Nové výsadby ďalších 20 vzrastlých stromov v zastavanom 

území a 50 stromov v chotári
 � Oprava poľných ciest v chotári

HARMÓNIA 

 � Rekonštrukcia centra Harmónie
 � Osadenie dvoch autobusových zastávok v štýle víl v Harmónii
 � Revitalizácia Panského chodníka
 � Vybudovanie monitorovaných stojísk pre kontajnery na odpad

PIESOK 

 � Revitalizácia prírodného kúpaliska
 � Rekonštrukcia mestskej vily s huncokárskou školou
 � Vybudovanie novej cyklistickej (pumptrackovej) dráhy 

medzi�stromami
 �  Výsadby 500 drevín
 � Vybudovanie 2 náučných chodníkov
 � Dobudovanie vybavenia lesoparku (altánky, lavičky, smerovníky, ...)
 �  Vybudovanie prírodného am teátra

Program a odpočet na 

www.lepsiamodra.sk Objednávateľ: Juraj Petrakovič, Harmónia  3181, 900 01 Modra
Dodávateľ: MÉDIA MODRA, s.r.o., Sokolská 8, 900 01 Modra
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Jaroslav Matovič: Chcem zveľaďovať a nie udržiavať 
Čo Vás prvé napadne, keď sa po-
vie Modra?
Mesto s tradíciou a históriou. Ľu-
dia sú tu hrdí na to, že sú Modrania. 
Mesto by nemalo prísť o svoj uni-
kátny historický ráz. Je nevyhnutné, 
aby sme naše tradície a to, čo nás 
robí unikátnym, zosúladili s moder-
nou infraštruktúrou mesta na úrovni 
21. storočia, ktorá bude slúžiť všet-
kým občanom nášho mesta.

Pán Matovič prečo ste sa rozhodli 
kandidovať na primátora Modry? 
Som rodený Modran a hrdý Modran. 
Vidím, že v meste je deficit investí-
cií. Žiadne nové školy, škôlky, parky. 
Filozofia vedenia mesta je len udr-
žovať a nezveľaďovať. To zmením 
a bude vidieť, že mesto sa dá roz-
víjať aj bez zásahov do tradičného 
historického charakteru mesta. Zá-
roveň chcem byť primátorom pre 
všetkých, a to bez ohľadu na slo-
bodnú voľbu občanov Modry. Mojou 
prioritou je spájanie ľudí a participá-
cia občanov pri tvorbe verejnej poli-
tiky v prospech nášho mesta Modry.

Prečo ste šli cestou politickej 
kandidatúry ?
Primátor nie je všemocný. Častokrát 
potrebuje a musí vedieť komuniko-
vať s ľuďmi a partnermi z NR SR, 
vlády alebo mimovládnych organi-
zácií. Potrebujete s niečím pomôcť, 
niekde zalobovať v prospech Modry. 
Na to všetko potrebujete sa dovolať 
minimálne do parlamentu. Zároveň 
sa nehanbím povedať, že mám ne-
jaký politický názor, ktorý je repre-
zentovaný stranou Sme rodina.

Poďme k tomu, čo chcete ako pri-
mátor dokázať? Čo sa zmení ak 
sa stanete primátorom?
Mesto bude ku každému pristupo-
vať rovnako. Je mi jedno, kto koho 
podporoval, alebo podobne. Ku kaž-
dému nech má akýkoľvek problém, 
sa musí pristupovať rovnako. Zo sú-
časného vedenia mám pocit, že delí 
Modranov na 2 skupiny: Na tých čo 
ich podporujú, a na tých ostatných. 
Takto to nemôže fungovať, všetci 

sme občania Modry. Mojou prioritou 
je vrátiť mesto občanom.

Ok, chápem že toto dokáže nie-
koho hnevať, ale niečo konkrétne 
nemáte v pláne?
Je potrebné prehodnotiť súčas-
ný systém parkovania na námestí. 
V podobe, aká je momentálne vážne 
ohrozuje podnikateľov, čo môžeme 
vidieť aj v tom, že za uplynulé obdo-
bie odišli z námestia tri bankové po-
bočky a prevádzky dvoch mobilných 
operátorov. Systém parkovania na 
námestí si z môjho pohľadu vyža-
duje zaviesť minimálne hodinu - dve 
zdarma. Súčasná parkovacia politi-
ka na námestí spôsobila občanom 
diskomfort tým, že musia za danými 
službami cestovať do iného mesta. 
S podnikateľmi sa budem snažiť ho-
voriť o ich problémoch. Mám v plá-
ne zriadiť radu podnikateľov Mesta 
Modra, ako poradný orgán primáto-
ra mesta.

A okrem toho?
Jednoznačne územný plán. Mesto 
dlhodobo nerieši zmeny a aktualizá-
cie územného plánu v prospech bež-
ných občanov mesta Modra. Z tohto 
dôvodu sú mnohí mladí modrania 
nútení svoju bytovú situáciu rie-
šiť kupovaním stavebných parciel 
v okolitých obciach. Navrhovaná 
nová lokalita Malé hliny je výhodná 
len pre developera, mnohí modra-
nia si kúpu stavebných pozemkov 
nebudú môcť dovoliť, napriek tomu 
že ich rodiny vlastnia pozemky v ka-
tastri mesta, na ktorých na základe 
aktuálneho územného plánu nie je 
možná výstavba. 

Ešte máte niečo pripravené?
Mojím cieľom je, aby sa mesto Mod-
ra stalo jedným z najtransparentnej-
ších miest na Slovensku. Zverejňo-
vanie všetkých dokumentov, výziev 
a zápisníc z verejných obstaráva-
ní. Zaviesť elektronické verejné ob-
starávania, vypracovať a sprístupniť 
smernicu na realizáciu verejných ob-
starávaní. Viem, že pri tomto spôso-
be sa dajú ušetriť desaťtisíce Eur. 

Zlepšiť informovanosť obyvateľov 
mesta o rozhodovacích procesoch 
v meste. Uskutočňovať pravidelné 
stretnutia s občanmi minimálne raz za 
štvrťrok. Zaviesť SMS informácie pre 
občanov. Občania by po zaregistrova-
ní dostávali aktuálne informácie o od-
stávkach a dôležitých informáciách.

Na to všetko potrebuje peniaze, 
kde ich chcete vziať? 
Od roku 2012 spolupracujem s Rudol-
fom Kusým starostom mestskej časti 
Nové Mesto v Bratislave. A viem, že 
keď sa chce tak sa dá. Spoločne sme 
postavili park Jama, ako prvý novo-
vybudovaný park v Bratislave za po-
sledných 20 rokov. Tam vidím, že sa 
to dá. Hospodárnosť a transparent-
nosť vie ušetriť naozaj veľké peniaze, 
a v tom som doma.

Čo to ale znamená pre Modranov?
Budem bojovať a zapájať naše 
mesto do každej výzvy o Eurofondy, 
o nórske fondy či akúkoľvek výzvu, 
ktorá nám môže pomôcť k zlepše-
niu mesta Modry. Mojím cieľom je 
zamerať sa na získanie peňazí, aby 
sme si nemuseli požičiavať od bánk 
za úroky. Chcem zveľaďovať a nie 
udržiavať.

Kto je Jaroslav Matovič?
Rodený Modran, ktorý v sú-
časnosti pracuje ako vedúci 
verejného obstarávania v MČ 
Bratislava- Nové Mesto.
Za obdobie, od kedy je šé-
fom obstarávania posunula sa 
Mestská časť - Bratislava Nové 
Mesto na 4. miesto v transpa-
rentnosti na Slovensku.
Je hrdý otcom dvoch detí, ro-
dinné založený a lokál patriot 
mesta Modra. 
V Modre pracoval v rokoch 
2007 až 2010 ako prednosta 
mestského úradu.
Kandiduje s podporu strán 
Smer rodina a hnutie NOVA. 
Je členom strany Sme rodina.

Č
lá

N
O

K
 Je

 P
la

Te
N

á
 IN

Ze
R

c
Ia

O
bj

ed
ná

va
te

ľ:
 S

M
e 

R
O

D
IN

a
 –

 B
or

is
 K

ol
lá

r, 
le

šk
ov

a 
5,

 8
11

04
 B

ra
tis

la
va

-S
ta

ré
 M

es
to

, I
Č

O
: 4

22
54

51
5;

 D
od

áv
at

eľ
: M

od
ra

ns
ké

 z
ve

st
i, 

M
éd

ia
 M

od
ra

 s.
r.o

., 
So

ko
ls

ká
 8

, M
od

ra
, I

Č
O

: 4
6 

86
75

97



20

Vína modranského vinobrania
Pri príležitosti tohtoročného vinobrania sa na nádvorí historic-
kej radnice konalo oceňovanie najlepších v súťaži Víno modran-
ského vinobrania, víno pochádzajúce výhradne z Modranského 
vinohradníckeho rajónu, ktoré hodnotili komisie v zložení On-
drej Korpáš, Marián Gavorník, Vincent Jakubec, Marek Kaka-
lík, Ladislav Šebo, Miroslav Petrech, Miroslav Dudo, Katarína 
Ďurčanská, Lubomír Miklovič, Vladimír Sodoma, Jozef Kováč, 
Erik Brunovský, Peter Fitz, Peter Maček a Tibor Ruman pod 
odborným vedením prof. Fedora Malíka. 

uvádzame hlavné ocenenia 
(kompletné výsledky na www.
modra.sk):
Šampión výstavy víno s najvyš-
ším počtom bodov vzorka č. 92 
- Gewürztraminer (Tramín červe-
ný), r. 2017 elesko a.s., Modra
Víťaz kategórie I.1 - I.2 Vína ti-
ché biele suché a polosuché (zv. 
cukor do 12 g/l) vzorka č. 92 - 
Gewürztraminer (Tramín červe-
ný), r. 2017 elesko a.s., Modra
Víťaz kategórie I.3 - I.4 Vína ti-
ché biele polosladké a sladké (zv. 
cukor nad 12 g/l) vzorka č. 112 - 
Devín r. 2014, hrozienkový výber 
Karpatská perla, s.r.o., Šenkvice

Víťaz kategórie III.21 - III.22 
Vína červené suché a polosu-
ché (zv. cukor do 12g/l) vzorka 
č. 122 - cuvée cabernet Sauvig-
non / Dunaj, r. 2016 Peter Slobo-
da, Modra
Cena Doc. Ing. Jána Farkaša, 
CSC. za najvyššie ocenené víno 
odrody Rivola (Tramín červený) 
vzorka č.92 - Gewürztraminer 
(Tramín červený), r. 2017 elesko 
a.s., Modra
Cena Vincenta Šikulu za naj-
vyššie ocenené víno odrody Ze-
lený muškátel (Veltlínske zelené) 
vzorka č. 58 - Veltlínske zelené r. 
2017 Malé divy, s.r.o., Modra

Cena Juraja Nováka za najvyš-
šie ocenené víno odrody Bur-
gundské biele (Rulandské biele, 
Pinot blanc) vzorka č. 28 - Pi-

not Blanc r. 2017 Juran z Modry, 
Juran - vinárstvo, s.r.o., Modra.
 (red)

Na fotografii: Erik Brunovský 
z Eleska wine park si odniesol 
ocenenie Šampión súťaže.
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Medobranie vo Vinosadoch
V obci Vinosady sa členovia ob-
čianskeho združenia Dlhovekosť 
snažia založiť tradíciu jesenného 

medobrania. Účastníci môžu ab-
solvovať prehliadku včelárskeho 
náučného chodníka, ktorý vedie 

priamo do včelnice, s možnos-
ťou zapojenia sa do starostlivosti 
o včely pod odborným dohľadom 
včelára a naučiť sa spracovávať 
včelie produkty v tvorivých diel-
ňach a workshopoch zameraných 
na výrobu sviečok z včelieho 
vosku, výrobu slamených, hli-
nených a figurálnych úľov. Zau-
jímavým zážitkom je i ochutnáv-
ka včelích produktov. Tohtoročné 
medobranie bolo spojené s vý-
sadbou nových rodových stro-
mov. Rodiny, ktoré si zasadili li-
pu na náučnom chodníku, ktorá 
je náš národný strom, je dlhoveká 
a zároveň nektárodajná a peľo-
dajná sa o svoj strom budú sami 

starať. Majitelia rodových stro-
mov sú zapísaní v obecnej kroni-
ke, strom je dedičný. Počas leta 
sme zorganizovali dve letné tá-
bory so zameraním na včelárstvo 
a farmárstvo. Počas neho sa de-
ti venovali tradičným remeslám: 
košikárstvo, hrnčiarstvo, spra-
covanie vlny a včelieho vosku. 
Tábor končil netradičným jar-
mokom, kde deti v jednotlivých 
stánkoch prezentovali svoje pro-
dukty, ktoré vyrábali počas letné-
ho tábora. 
Tento projekt sa uskutočnil vďa-
ka finančnej podpore Nadácie 
ZSe, vďaka finančnej podpore 
Revie - Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie a vďaka programu 
Spojme sa pre dobrú vec 2018 
Nadácie Orange. (ij)

Ocenili viaceré osobnosti
Počas Modranského vinobrania si mohli návštevníci pozrieť 
viacero zaujímavých výstavných podujatí. Jednou z nich bola 
výstava „Modra hlavné mesto vína“ v starej radnici. Na ver-
nisáži udelili organizátori výstavy Spolok vinohradníkov a vi-
nárov Vincúr, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turisti-
ky a Modranská muzeálna spoločnosť Pamätné listy viacerým 
osobnostiam nášho mesta, ktorí sa aktívne podieľali na organi-
zácii výstavy. Ocenili tak zásluhy jednotlivcov na ochrane kul-
túrneho dedičstva a propagácii mesta i regiónu Malé Karpaty. 

Z rúk primátora mesta Juraja 
Petrakoviča prevzali Pamätné 
listy pedagóg, vedec, publicis-
ta prof. Ing. Fedor Malík Dr-
Sc, ďalej aktivista, zostavova-
teľ publikácie „Prechádzka po 
modranskom cintoríne“ Miro-
slav Šimko, značkár a iniciátor 
výstavby rozhľadne na Veľkej 
homoli Milan Ružek, turista 
a realizátor výstavby i údržby 
rozhľadne anton Macháček, 
keramikár a zberateľ starej ke-
ramiky, majiteľ výstavnej ga-
lérie a predajne Miroslav Ma-
linovský, vinohradník a vedec, 
Ing. Vladimír Sodoma a histo-
rik, športovec, propagátor cyk-
listiky a plávania Karol Kan-
tek. Poďakovanie a uznanie za 
zapožičanie exponátov zo svo-
jich zbierok patrilo SOŠVO 
v Modre, Múzeu Ľudovíta Štú-
ra v Modre, akademii Istro-
politana Nova vo Svätom Juri 
a desiatkam obyvateľov mesta, 
rovnako aj pracovníčkam Mú-

zea Ľudovíta Štúra za inštaláciu 
výstavy, sprievodcom výstavy 
Marte Dugovičovej, Fedoro-
vi Patákovi, Samuelovi Čižovi 
a Petrovi Roncovi.
ako nám povedal historik Ka-
rol Kantek, mesto Modra je 
z pohľadu prezentácie svojej 
mimoriadne bohatej, vzácnej 
a inšpiratívnej histórie v ne-
lichotivej situácii. ako jediné 
z niekdajších slobodných krá-
ľovských miest pod Malými 
Karpatmi (popri Bratislave, Tr-
nave, Svätom Jure a Pezinku) 
neponúka svojim návštevníkom 
a záujemcom, údajne z priesto-
rových dôvodov, pohľady do 
svojej minulosti. a mohlo by, 
pretože nielen v depozitoch 
Múzea Ľudovíta Štúra, kto-
ré sa pri svojom vzniku zavia-
zalo plniť úlohy niekdajšieho 
Mestského múzea, sa nachá-
dza množstvo originálnych 
predmetov a dokumentov, ale 
aj samotní Modrania, hlavne tí 

skôr narodení, ešte stále vlast-
nia rôzne cenné predmety súvi-
siace s históriou modranského 
vinohradníctva, s mnohými už 
zanikajúcimi remeslami a pod. 
Stála reprezentačná expozícia 
viažuca sa k histórii nášho mes-
ta by rozhodne prispela k prí-
ťažlivosti a zlepšeniu cestovné-
ho ruchu ale by tiež pomáhala 
podnecovať samotných obyva-
teľov a hlavne mládež k pev-
nejšiemu a hrdšiemu vzťahu 
k svojmu rodisku či bydlisku. 
a bolo by čo vystavovať a ob-
divovať, veď Modra má svoju 
mnoho storočnú históriu nie-
len slovenskú, ale aj nemeckú, 
maďarskú, českú, chorvátsku, 
srbskú či židovskú. a nielen to. 
Okrem vinohradníckej a lesníc-
kej má aj prebohatú históriu cir-
kevnú, školskú, remeselnícku, 
banícku, mlynársku, huncokár-

sku atď. Okrem výnimočnej ná-
rodnej osobnosti Ľudovíta Štú-
ra by bolo možné predstaviť 
osudy mnohých ďalších osob-
ností spätých s Modrou, ktorí 
svojimi životnými úsiliami po-
zitívne vplývali na rozvoj spo-
ločnosti nielen doma, ale i ďa-
leko za hradbami nášho mesta. 
Výstava „Modra hlavné mesto 
vína“ je prvou lastovičkou, kto-
rú majú na svedomí nadšen-
ci a milovníci histórie Modry. 
Zhodne predpokladajú, že nie 
je poslednou, pretože na budú-
ci rok plánujú pripraviť ďal-
šiu. Vzhľadom na záujem ve-
rejnosti a možnosti návštevy 
študentov modranských škôl 
organizátori ponechali výstavu 
otvorenú do konca októbra. Zá-
ujemcovia získajú informácie 
v infocentre mesta.
 František MACH
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Vzácna osobnosť Modry - doc. Ing. Ján Farkaš, CSc.
Populárna „Vinea“ vznikla v Modre
V Modranských zvestiach sme publikovali sériu príspevkov 
o významných osobnostiach, ktoré sú spojené s mestom Modra. 
Písali sme o mladých, ale i starších obyvateľoch mesta. Medzi 
zosnulé významné osobnosti možno zaradiť Jána Farkaša, kto-
rý sa narodil v Modre (1923) v rodine poľnohospodárskeho od-
borníka - správcu veľkostatku. 

Jeho matka anna, rodená Kel-
lenbergerová bola tiež špecia-
listka - vinohradníčka. Doc. Ing. 
Ján Farkaš, cSc. bol vedúci ve-
decký pracovník a od roku 1953 
do 1988 súčasne aj vedúci Vý-
skumného pracoviska vinárske-
ho v Modre. V roku 1942 ukon-
čil Vyššiu hospodársku školu 
v Bratislave, potom externé štú-
dium na Vysokej škole obchod-
nej v Bratislave. V roku 1964 
bol promovaný na Ing. chémie 
na Slovenskej technickej uni-
verzite v Bratislave, o dva roky 
neskôr ukončil vedeckú ašpiran-
túru kandidáta vied na Vysokej 
škole chemicko-technologickej 
v Prahe. V roku 1967 sa na uni-
verzite 17. listopadu v Prahe ha-
bilitoval na docenta pre odbor 
technológie vinárstva. Pracovná 
orientácia doc. Farkašovi umož-
nila absolvovať študijné poby-
ty a spoluprácu na univerzitách 

v zahraničí, kde získaval neoce-
niteľné poznatky a skúsenosti. 
Boli to: univerzita Bordeaux, 
Inštitút enológie vo Francúzsku 
(1973-1980), Všezväzový vý-
skumný ústav vinárstva a vino-
hradníctva ZSSR v Jalte na Kry-
me (1976-l985). Od roku 1973 
externe prednášal na domácich 
i zahraničných univerzitách: 
Slovenskej technickej univerzi-
te v Bratislave, v roku 1966 ho 
rektor univerzity 17. listopadu 
v Prahe prof. Dr. J. Martinic me-
noval externým členom Katedry 
hospodárskej spolupráce s roz-
vojovými krajinami. Na Ústa-
ve pre vzdelávanie pracovníkov 
v poľnohospodárstve a výžive 
v Modre sa aktívne zúčastňoval 
na príprave odborných kurzov 
pre pivničných majstrov a tech-
nológov, kde aj prednášal. Je au-
torom a spoluautorom 20-tich 
výskumných záverečných správ, 

početných patentov a vynále-
zov, je držiteľom patentu aj na 
populárny nealkoholický nápoj 
Vinea.
Rozsiahla je aj jeho publikačná 
činnosť doma i v zahraničí. (Ve-
deckých a odborných článkov 
publikoval 67, vykonal značný 
počet prednášok) Publikoval vy-
še 100 vedeckých a odborných 
prác, prednášal na domácich 
i zahraničných konferenciách 
a školeniach, ktoré sú uvede-
né v zborníkoch. Svoje odbor-
né vedomosti pretlmočil aj do 
knižných publikácií: Vinárstvo 
- Technológia vína, ktoré vyšlo 
v dvoch vydaniach, kniha Tech-
nológia a biochémia vína získa-
la cenu Slovenského literárneho 
fondu v kategórii technických 
vied a cenu Československej 
poľnohospodárskej akadémie 
a bola tiež preložená do češti-
ny. Biotechnológia vína vyš-
la tiež v jazyku anglickom ako 
Technology and biochemistry of 
wine vo vydavateľstve Gordon 
and Breach, (Science Publis-
hers : New york, london, Paris, 
Montreux, Tokyo, Melbourne). 
Napriek tomu, že vyšla v roku 

1988, až dodnes sa používa ako 
učebnica na zahraničných reno-
movaných univerzitách, čo sa dá 
zistiť na internete. Ďalej to bo-
la populárna knižná publikácia 
Všetko o víne - tajomstvá kvali-
ty vína, ktorá vyšla tiež v dvoch 
vydaniach.
Za svoju významnú vedec-
kú a priekopnícku prácu vo vi-
nárstve doc. Farkaš dostal rôz-
ne vyznamenania a ocenenia. 
Je ich spolu 33, z nich sú tieto 
najvýznamnejšie: 1. cena v sú-
ťaži MPVŽ SR za najlepšie rie-
šenie a realizáciu výskumných 
úloh Praha (1970), 1. cena za 
riešenie nealkoholických nápo-
jov na báze hrozna (1970), ce-
na O. I. V. Paríž (1974) za kni-
hu Technológia a biochémia 
vína, ktorá bola zároveň vyhlá-
sená za najlepšiu knihu roka na 
svete v kategórii enológia, Zla-
tá Salima za nealkoholický ná-
poj Vinea, Brno (1975), Plaketa 
zakladateľov univerzity Borde-
aux (1977), čestný titul Zaslú-
žilý vynálezca s právom nosiť 
Zlatý odznak, udelený minis-
trom ČSSR (1982), Zlatá medai-
la Slovenskej technickej univer-

Festival Chute Malých Karpát 
V sobotu 10. novembra 2018 bude Slovensko v oblasti Malých Karpát žiť nielen ko-
munálnymi voľbami, ale aj dobrým vínom. V obciach Pezinok, Šenkvice, Vinosady, 
Modra, Častá, Doľany, Suchá nad Parnou a Ružindol sa od 11.00 do 21.00 otvoria brá-
ny profesionálnych vinárstiev. Už po tretí raz sa tak môžu milovníci kvalitného vína 
a dobrého jedla zúčastniť jesenného festivalu otvorených pivníc Chute Malých Karpát. 

Podujatie je určené všetkým, ktorí chcú 
o niečo viac spoznať malokarpatskú vín-
nu oblasť, navštíviť vinárstva, ochutnať 
skvelé vína a tiež regionálne špeciality. 
Okrem toho je pre návštevníkov pripra-
vený bohatý program a výstavy obrazov 
a fotografií z tohto malebného regiónu. 
„Vďaka rýchlemu životnému tempu máme 
menej času tráviť príjemné chvíle s rodi-
nou a priateľmi, len tak zájsť do reštau-
rácie, či obohatiť ducha kultúrou. Práve 
festival Chute Malých Karpát je príleži-
tosťou ako príjemne stráviť chvíle s blíz-
kymi v obohacujúcom prostredí, nabitom 
zážitkami a informáciami a navyše v spo-

ločnosti skvelých vín a špecialít z miest-
nych reštaurácií,“ hovorí o podujatí Mi-
chal Petrík, predseda združenia chute 
Malých Karpát. Počas tohtoročného je-
senného festivalu otvorených pivníc bu-
dú mať návštevníci možnosť navštíviť 33 
vinárstiev v siedmich mestečkách a ob-
ciach. Medzi jednotlivými lokalitami bu-
de pre pohodlie návštevníkov festivalu 
fungovať bezplatná kyvadlová autobuso-
vá doprava. 
Vstupenky, informácie o programe a ex-
pozíciách v jednotlivých vinárstvach náj-
du záujemcovia na: www.chutemalych-
karpat.sk. (ts)

10. NOVEMBRA 2018

SPOZNAJTE

www.chutemalychkarpat.sk

Mladý festival otvorených 
vinárstiev, gastronómie a kultúry

35 malokarpatských vinárstiev

12 gastronomických prevádzok

Prídte si pochutnať s priateľmi, či rodinou, 
nielen na výbornom víne, ale aj na tradičných 

gastronomických špecialitách. Vaše oči aj dušu 
poteší tvorba miestnych umelcov.

Cena vstupenky je
35€ pre jednotlivca a 50€ pre dvojicu

10. NOVEMBRA OD 11:00 DO 21:00

www.chutemalychkarpat.sk
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zity (1983), cena mesta Modry 
(1998), cena O. I. V. Paríž za 
knihu Všetko o víne (1999), 
Čestné uznanie riaditeľa Ústred-
ného kontrolného a skúšobného 
ústavu poľnohospodárskeho za 
historické zásluhy o rozvoj slo-
venského vinohradníctva a vi-
nárstva, Bratislava (1998).
Na 23. Kongrese O. I. V. v ro-
ku 1998 sa konštatovalo, že ce-
ny O. I. V. sa udeľujú od roku 
1930 v 6 kategóriách za najlep-
šie publikácie medzinárodného 
významu. celkove ich udelili 
560 autorom, z ktorých vyhod-
notili 15 najvýznamnejších. Me-
dzi nimi je uvedený aj doc. Ing. 
Ján Farkaš, cSc. zo Slovenska 
ako špičkový odborník vo vi-
nohradníckom a vinárskom od-
bore. Ján Farkaš sa okrem iného 
podieľal na zriadení modran-
ského pracoviska Výskumného 
ústavu potravinárskeho v Bra-
tislave. Zámerom bolo zriadiť 
v Modre i doškoľovacie zaria-
denie pre potravinárov, k čomu 
bolo vybudované ubytovacie za-
riadenie vedľa Strednej odbor-
nej škole vinárskej a ovocinár-
skej v Modre. Ján Farkaš zomrel 
v roku 1999.
Tento príspevok vznikol pri prí-
ležitosti konania výstavy Modra 
Hlavné Mesto Vína, ktorá bola 
inštalovaná počas tohtoročného 
Modranského vinobrania. V prí-

spevku boli použité informácie 
z publikácie „V zrkadle času“, 
ktorú vydala Nezisková organi-

zácia rozvoja vidieckej turistiky 
v Modre v roku 2012.

František MACH

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  V í n o  a  v i n á r s t v o

Modranský šampión Vinofora

Dvadsiaty siedmy ročník stre-
doeurópskej prehliadky vín 
Vinoforum 2018 zavítal tohto 
roku do stredočeského mesta 
chrudim. Úhľadné a magne-
tizujúce stredoveké mesto sa 
stalo v dňoch 25. - 27. septem-
bra miestom vínnej konfrontá-
cie 334 vzoriek vín zo 7 krajín 
sveta. Hodnotilo sa cez počíta-
če, bojovalo sa v 6 súťažných 
kategóriách a udeľovalo sa len 
30% medailí (92-88-84 bodov 
na získanie veľkej zlatej, zla-
tej a striebornej medaily). Šty-

ri tituly víťazov jednotlivých 
kategórií získali vína z Čes-
kej republiky, víťaz kategórie 
červených vín putuje na Slo-
vensko. cabernet Sauvignon 
bv 2015 Ing. ludvika Žofiaka 
z Modry sa zaskvel nevída-
ne. Získal 93 bodov, najvyšší 
počet bodov v súťaži, čím sa 
automaticky v zmysle štatú-
tu súťaže stal šampiónom pre-
hliadky Vinoforum 2018 chru-
dim. Úspech nevídaný, srdečne 
blahoželáme! V chrudime vy-
soko bodovali aj ďalší vinári 
z Modry a Modranského vi-
nohradníckeho rajónu (MVO). 
Karpatská perla Šenkvice zís-
kala jednu veľkú zlatú medailu 

(polosladký aurelus vzh 2015) 
a dve strieborné medaily (su-
ché Veltlínske zelené nz 2017, 

polosladký Rizling rýnsky bv 
2017). Ing. Miroslav Dudo 
rovnako za svoje polosuché 
Veltlínske zelené nz 2017 ob-
držal striebornú medailu.
 Miroslav PETRECH

Deň otvorených 
pivníc

Opäť nastal jesenný čas zretia 
vína v sudoch. Pokiaľ máte čas 
a chuť, strávte štvrtý novembrový 
víkend s malokarpatskými vinár-
mi a prijmite pozvanie do najkraj-
ších pivníc Malokarpatského re-
giónu, aby ste mohli zhodnotiť ich 
celoročnú prácu vo vinici a pode-
lili sa s nimi o jej výsledok - vína 
sa budú počas dvoch dní ponúkať 
hlavne mladé, tohtoročné, keďže 
zber hrozna sa začal o dva týždne 
skôr, vína už budú mať svoj buket 
a popri tom stále svoju tohtoročnú 
sviežosť. V ponuke budú aj vína 
minulých ročníkov a niekde mož-
no otvoria pre vás aj archív. 
Deň otvorených pivníc však nie 
je len o víne, je o krásnej vinica-
mi posiatej krajine, o regionálnej 
gastronómii, často pripravenej 
práve šikovným vinárom, sprie-
vodnom programe, kde sa v piv-
ničkách strieda ľudová hudba, 
country, jazz ale aj ethno - rock. 
V tento čas budú pre účastníkov 
DOP otvorené aj najväčšie stredo-
európske pivnice Hradu Červený 
kameň s mimoriadnym výkladom 
histórie pivníc. Počas dvoch dní 
sa história strieda s prítomnosťou 
a otvára svoje dvere a brány do 
169 pivníc v 29 mestách a obciach 
Malokarpatského regiónu. Info 
a vstupenky: www.mvc.sk. (red)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P r e d s t a v u j e m e

Ľudia z Modry, 5. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý pondelok nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spoluprá-
ci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Katolícky kňaz 
Ľudovít Pokojný (47)

„Keď som išiel do seminára, ešte som ne-
bol úplne presvedčený, že toto je moja 
cesta. Pýtal som sa: „Bože, čo odo mňa 
chceš?“ spomína Ľudovít Pokojný na po-
čiatky štúdia katolíckej teológie na univer-
zite Komenského v Bratislave. „V Biblii sa 
píše: „V tvojej vôli je môj pokoj.“ Boh vie, 
aké dary dal každému človeku na to, aby 
obohatil spoločnosť a ja som pochopil, že 
chcem byť užitočný ľuďom ako kňaz.“ 
Dnes trápi mnoho ľudí prázdnota ducha, 
napriek materiálnej dostupnosti všetké-
ho. Kostol ako boží chrám navštevujú aj 
neveriaci, pretože tu nachádzajú pokoj. 
„Aj ateista verí, že Boh existuje, pretože 
ho popiera. Tou negáciou vlastne uznáva, 
že Boh je,“ hovorí pán farár. Kresťanstvo 
označuje ako najradostnejšie a najvášni-
vejšie náboženstvo. „Ježiš chce, aby sme 
svoj život prežívali v šťastí a radosti, nie 
v utrpení a bolesti.“ Je presvedčený, že 
veľmi záleží na správnom spôsobe výkla-
du kresťanstva. Prešiel veľa krajín sveta, 
študoval v Ríme vďaka štipendiu od pá-
peža Jána Pavla II., ako vicerektor jedné-
ho z rímskych seminárov mal na starosť 
formáciu nových kňazov a spolupracoval 
s vatikánskymi inštitúciami. Trápi ho sla-
bé poznanie viery katolíkmi a to nielen 
u mladých ľudí. 
Od príchodu do svojej farnosti v Záhor-
skej Bystrici sa snažil vybudovať silné 
spoločenstvo, v ktorom by veriaci zdie-

ľali radosť z náboženstva. „Vtedy to boli 
8 až 10 ročné deti. Nechcel som, aby ich 
do kostola priviedli príkazy rodičov, ale 
túžba po láske a dobre. A to sa mi, myslím, 
podarilo. Dnes sú to dospelí ľudia, ktorí 
stále tvoria silnú veriacu komunitu,“ ne-
tají radosť muž, ktorý má otvorenú myseľ 
a zosobňuje progresívnu časť Katolíckej 
cirkvi. Ľudovít Pokojný pochádza z Mod-
ry - Kráľovej a to, čo na svojom rodnom 
meste oceňuje najviac je schopnosť viesť 
ekumenický dialóg. „Napriek slovenskej 
krvavej náboženskej histórii, v Modre bo-
li zástupcovia Evanjelickej i Katolíckej 
cirkvi schopní spolupracovať a pomáhať 
si. Toto nie je ani v dnešnej dobe v niekto-
rých častiach Slovenska bežné.“ 

Šachový veľmajster (GM) 
Tomáš Petrík (37)

Šach je o stratégii a taktike. „Musíte sa 
naučiť dlhodobo plánovať a prepočítať si 
jednotlivé ťahy dopredu v hlave,” hovo-
rí trojnásobný šachový majster Slovenska 
Tomáš Petrík. Táto kráľovská hra rozvíja 
logické myslenie a učí deti zodpovednos-
ti. „Môžete urobiť tridsať dobrých ťahov, 
no stačí jeden zlý, aby ste prehrali. Dieťa 
pri šachu pochopí, že je zodpovedné za 
každé svoje rozhodnutie, za každý ťah.” 
aj Tomáš objavil šach v detstve. „Šach 
sme hrávali u školníka pána Peška v ko-
tolni na Základnej škole Ľudovíta Štú-
ra. Tento šachový nadšenec založil krú-
žok pre deti, ktorý sme radi navštevovali. 

Chodili sme tam každý deň sami od seba, 
dokonca aj pred školou. Myslím, že naj-
mä vďaka tomu vyrástla v Modre silná 
generácia šachových hráčov.“
Zlatá éra šachu v Modre odštartovala 
v roku 2005 postupom do extraligy. „Ako 
nováčik v súťaži sme boli nasadení na 
beznádejne poslednom, dvanástom mies-
te. O to väčším prekvapením bolo, že sme 
nakoniec skončili štvrtí,“ spomína To-
máš. „Tím bol zložený prevažne z Mod-
ranov, len jeden alebo dvaja členovia boli 
licenční. Bol to unikát, a to najmä na ta-
ké malé mesto, pretože väčšina družstiev 
mala legionárov z iných klubov.” Hoci 
Tomáš vyštudoval informatiku na matfy-
ze a živí sa ako programátor, na kráľov-
skú hru nikdy nezanevrel a sprevádza ho 
celým životom. „Skĺbiť šach so štúdiom 
a neskôr s prácou nebolo nikdy jednodu-
ché. Len máločo v živote však také je,“ 
dodáva. „Najväčšou odmenou za úsilie 
a poctou zároveň je pre mňa reprezentá-
cia Slovenska na šachovej olympiáde, na 
ktorú sa tento rok chystám už po siedmy-
krát.“
Tomáš Petrík bol vždy veľký modranský 
lokálpatriot. Jeho najobľúbenejšie miesto 
v Modre je pradedov vinohrad Kolébka 
v lokalite Staré hory. „Pradedo bol veľký 
modranský vinohradník a víno stále vyrá-
ba aj môj otec, hoci len pre rodinu a pria-
teľov. Pokračovateľom vinárskej tradície 
v našej rodine je brat Michal, ktorý vedie 
pivnicu U pradeda v Modre.”

Fotografka Nina Skalíková (23)
Obuvník by nemal chodiť bosý a preto 
sme sa rozhodli vyspovedať dievča, kto-
ré väčšinou stojí za objektívom a fotí náš 
populárny seriál Ľudia z Modry. Začalo 
sa to nesmelo najskôr len úpravou fotiek, 
potom sa skúsila fotiť sama, neskôr ka-
marátky. Teraz fotí pre Miss Slovensko 
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či TV Markíza. Špecializuje sa na mód-
nu fotografiu a jej snom je raz pracovať 
pre Vogue. „Baví ma pozerať sa na svet 
cez objektív nevšedným okom. Aj obyčaj-
né veci sú v niečom čarovné, len to treba 
objaviť,“ hovorí Nina. Svoj talent nazýva 
skôr vášňou. „Od siedmich rokov ma to 
drží. Fotenie je môj životný štýl.“ Neod-
radil ju ani názor komisie na konzultácii 
na univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, kde 
chcela študovať fotografiu. „Povedali mi, 
že na to nemám, že moje fotky sú priemer-
né a nemá zmysel chodiť na prijímačky. 
Celú cestu vlakom domov som preplaka-
la. Myslela som si, že už nikdy nebudem 
fotiť. Ale nedalo mi to.“
Nina vtedy dva mesiace do talentových 
skúšok v kuse fotila, zmenila štýl a nako-
niec skončila trinásta zo stopäťdesiatich. 
„Brali iba jedenásť, ale mne to nebolo ani 
na sekundu ľúto. Bola som na seba hrdá, 
že som to zvládla. Myslím si, že ani s tou 
najlepšou školou človek nič nedosiahne, 
ak nie je šikovný, priebojný a nemá sny.“ 
Ninka má v pláne veľa cestovať, spozná-
vať iné kultúry a ľudí. „Verím, že ma to 
obohatí. Často premýšľam o živote, kam 
ísť, čo robiť, s kým byť a kým byť. Zisti-
la som, že chcem jediné - byť slobodná 
ako človek.“ Modra je podľa nej najlep-
šie miesto na život. Rada sa túla s objek-
tívom po chotári. „Najradšej fotím vonku 

dve hodiny pred západom slnka. Svetlo je 
príjemné, teplé. Veľmi fotogenické miesto 
je stará vodáreň nad Modrou, alebo zá-
hrada Malokarpatského osvetového stre-
diska, keď v nej kvitne krásna magnólia.“ 

Tanečník, tréner, choreograf 
Andrej Addy Teslík (38)

Trénuje po celom Slovensku, učil aj v za-
hraničí, konkrétne v Rusku. „Od tréne-
ra sa očakáva neustály progres, ľudia sa 
chcú učiť od najlepších. Aby vás uzná-

vali aj v zahraničí, musíte veľa cestovať 
a zúčastňovať sa na tanečných battloch, 
alebo súbojoch tanečníkov,“ hovorí ad-
dy. Tancuje od troch rokov. Skúsil rôzne 
tanečné štýly, ale Waacking mu učaro-
val najviac. „Je to urban štýl, pre ktorý 
sú charakteristické rýchle kontrolované 
pohyby ramien a rúk do rytmu hudby,“ 
opisuje addy. Na Slovensku založil ko-
munitu The Slovak Waackers a organi-
zuje tanečné súboje Slovak waacking & 
hip-hop battle. Je členom IHOW (Impe-
rial house of waacking). Tento titul mu 
udelil samotný Tyron Proctor, legendár-
ny Soul Train tanečník. V Modre addy 
založil tanečnú skupinu aDT crew. Pod 
súkromným centrom voľného času ve-
die k tancu deti od 4 do 13 rokov a star-
ších tanečníkov do 28 rokov. Tento rok 
po prvýkrát začal trénovať aj rodičov 
od 28 rokov. „Je to moja najobľúbenej-
šia veková skupina,“ smeje sa. „Tan-
cujú s chuťou a veľmi sa z toho tešia.“ 
Zo svojich mladších zverencov je veľmi 
pyšný na 17 ročnú Simu (Simonu Bu-
dínsku), vicemajsterku Slovenska v hip-
-hope. „Je to jeden z najväčších talentov 
z našej skupiny. Tancuje u nás už 7 rokov. 
Jej meno je zapísané na slovenskej ta-
nečnej scéne a ja dúfam, že čoskoro bude 
známa aj v zahraničí.“
 Zuzana TICHÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P r e d s t a v u j e m e

Festival filmov Ekotopfilm-Envirofilm
Jednodňový medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envi-
rofilm sa uskutočnil v spolupráci s mestom Modra. V mene 
primátora podujatie otvorila Kristína Čechová z referátu ži-
votného prostredia Mestského úradu v Modre. Počas dopo-
ludnia, ktoré bolo venované žiakom základných škôl, si de-
ti prostredníctvom krátkych náučných filmov a vzdelávacích 
sprievodných aktivít vo forme hier rozšírili vedomosti v ob-
lasti ochrany životného prostredia.

Podvečer sa mohla premietania 
zaujímavých filmov zúčastniť aj 
široká verejnosť. Diváci v Mod-
re si  pozreli šesť najlepších sve-
tových dokumentárnych filmov 
pokrývajúcich celé spektrum 
hospodárskych, priemyselných, 
ale i humánnych aktivít člove-
ka, ktoré znečisťujú našu plané-
tu. Dôležitou súčasťou podujatia 
boli sprievodné prednášky, ktoré 
nám dali návod na odstránenie 
týchto problémov a to: najdôle-
žitejšie je začať od seba.
Primátor Modry Juraj Petrako-
vič k festivalu uviedol: „Veľmi 

ma teší, že už po tretíkrát mô-
žeme v Modre privítať filmový 
festival Ekotopfilm. Interaktív-
ne a výnimočné podujatie, ktoré 
prostredníctvom atraktívnych fil-
mov informuje a vzdeláva široké 
spektrum publika; deti, mládež 
a dospelých v oblasti ochrany 
životného prostredia, dopadov 
nášho každodenného života na 
prostredie a zmeny, ktoré na-
ša činnosť v prírode spôsobuje. 
Festivalové filmy nás nútia pre-
mýšľať o tom, čo sami môžeme 
urobiť pre zlepšenie stavu život-
ného prostredia, trvalej udrža-

teľnosti spoločnosti a ako spo-
maliť zmeny, ktoré nenávratne 
menia naše prostredie. Mesto 
Modra sa aktívne zapája do re-
alizácie projektov na zmierňova-
nie dopadov klimatickej zmeny 
výsadbou stromoradí v uliciach 
mesta a dosádzaním stromov 
v aleji. V oblasti odpadového 

hospodárstva mesto Modra po-
núka pre obyvateľov mesta riad-
ne zneškodňovanie vybraných 
druhov odpadov, najmä staveb-
ného, elektronického a nebez-
pečného odpadu na zbernom 
dvore. Ďakujem organizátorom 
za nadšenie, s akým priniesli 
tento festival do Modry a rád by 
som im poprial veľa sily pri prí-
prave ďalšieho ročníka festiva-
lu“. (red)
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Výstava tvorcov z Malokarpatského regiónu
Malokarpatské emócie 2018
Už niekoľko rokov sa v rôznych regiónoch Slovenska organizuje 
prezentácia výsledkov plodnej práce tvorcov z Malokarpatského re-
giónu. Vo vystavených dielach profesionálnych i amatérskych tvor-
cov je predstavená malokarpatská krajina a ľudia, ktorí v nej žijú. 

I v tomto roku sa podarilo pred-
staviť maľbu, kresbu, grafiku, 
keramiku, paličkovanú čipku 
i drevorezbu dvanástich autorov 
v priestoroch Kultúrneho cen-
tra v Bojniciach. Vý-
stava bola slávnostne 
otvorená v rámci osláv 
výročia SNP za účasti 
predstaviteľov mesta, 
členov a funkcionárov 
Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovní-
kov i členov JDS Slo-
venska a ďalších hostí 
bezprostredne po po-
ložení vencov. Prítom-
ných hostí a priamych 
účastníkov SNP na če-
le s predsedom Miku-

lášom Krascenicsom, predsta-
viteľov mesta Bojnice, regiónu 
a vystavujúcich autorov predsta-
vila Zlatica Sedláková, kultúr-
na referentka Kc. K prítomným 

sa prihovoril primátor František 
Tám, ktorý tiež výstavu otvá-
ral a zablahoželal autorom a po-
ďakoval organizátorom výstavy. 
Ku slávnostnej atmosfére prispe-
la vystúpením spevácka skupina 
lipa z Denného centra - Klubu 
dôchodcov Bojnice a po ich vy-
stúpení sa prítomným prihovo-
ril kurátor výstavy Peter Ronec. 

Predstavil tvorcov, medzi ktorý-
mi nechýbali ani Modrania Da-
rina lichnerová, Pavol Šima-
-Juríček a Miroslav Malinovský 
(vystavené exponáty na foto). Po 
otvorení nechýbal tradičný prípi-
tok vínom. Pripíjalo sa na úspe-
chy tvorcov z bojnickej a malo-
karpatskej oblasti. a samozrejme 
k tomu všetkému boli ponúknuté 

i chutné lokše. 
Prítomní hostia si spo-
ločne s Pezinčanmi 
a Modranmi prešli vý-
stavu a tvorcovia spo-
ločne s kurátorom 
odpovedali na mno-
hé otázky. Výstavu si 
prezreli okrem žiakov 
bojnických škôl aj zá-
stupcovia delegácie 
z družobného kúpeľné-
ho mesta Jeseník v Čes-
kej republike. 

Peter RONEC, red.

Modrania zabojovali proti rakovine na kolesách
V sobotu 22. septembra sa v Kultúrnom centre Modra ko-
nal 16. ročník charitatívnej akcie Na kolesách proti rakovi-
ne, ktorú pripravila Nadácia Výskum rakoviny v spoluprá-
ci s mestom Modra, Jednotou dôchodcov Slovenska v Modre 
a Kultúrnym centrom. Modranov neodradilo ani nepriaznivé 
počasie a podporili akciu jazdou na svojich nemotorových ko-
lesových prostriedkoch a kúpou upomienkových predmetov 
v charitatívnej zbierke prispeli na zakúpenie prístroja, ktorý 
bude slúžiť pre onkologických pacientov.

Podujatie otvoril zá-
stupca primátora Ma-
rián Gavorník spolu 
s riaditeľkou nadácie 
Margitou Klobušic-
kou a poslom nadá-
cie, herečkou Boži-
darou Turzonovovou. 
akciou sprevádzal 
manažér nadácie Ján 
Juráš. Popri jednot-
livých jazdách pre-
biehal aj sprievodný 
program, o ktorý sa 
postarala Základná 
umelecká škola, fol-
klórny súbor Magda-
lénka, tanečná skupi-
na aDT crew, speváci 

Martin Madej a Pavlína Ištvan-
cová. ambasádorom podujatia 
v našom meste bol Modran Ka-
rol Kantek, ktorý porozprával 
o svojom osobnom víťazstve 
nad touto zákernou chorobou. 
Deň pred akciou besedoval so 
študentami Strednej odbornej 
školy vinársko-ovocinárskej 
za účasti špičkového onkoló-

ga MuDr. Jána lakotu, cSc. 
ani našim modranských štu-
dentom nie je téma onkologic-
kých ochorení ľahostajná a tak 
sa zapojili do finančnej zbierky, 
v ktorej vyzbierali: gymnazisti - 
200,26 €, vinárska škola 140,81 
eur, evanjelická fara 231 €  
a priamo počas akcie pribudlo 
ďalších 250,61 eur.

Ďakujeme všetkým zú-
častneným, ktorí prišli 
a roztočili kolesá svo-
jich bicyklov, kolobe-
žiek, kočíkov a odrá-
žadiel. Ďalej chceme 
poďakovať hosťom 
podujatia, ktorí zabez-
pečili pestrý program, 
riaditeľke Strednej 
odbornej školy vinár-
sko-ovocinárskej pani 
Monike Kisovej, or-
ganizátorom poduja-
tia a predsedovi JDS 
v Modre Vladimírovi 
Medlenovi. Michaela
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Koncert 
skupiny Fragile

Obľúbená slo-
venská vokálna 
skupina Fragi-
le vystúpi v pia-
tok 23. novembra 
v Kultúrnom do-
me v Modre. Po-
zývame vás na 
koncert skupiny 
zloženej z popu-
lárnych osobnos-
tí, známych z rôz-
nych televíznych 
seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či 
TV šou. Bez použitia hudobných nástrojov, teda 
a cappella, skupina Fragile interpretuje známe rock/
pop/jazzové hity svetových umelcov. Ich najväčšou 
prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. Hi-
tom svetových autorov a interpretov dávajú svojou 
kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia 
sú plné nielen výbornej hudby, ale aj skvelého hu-
moru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer 
plný jedinečnej zábavy. Koncert začína o 19.00 hod 
a vstupenky (13 €) si môžete zakúpiť v kancelárii 
Kultúrneho centra alebo v sieti Ticketportal.

Marcela KVETKOVÁ,
KC Modra

OSLAVA DŇA BOJA
ZA SLOBODU A DEMOKRACIU

DISKUSIA
S LADISLAVOM SNOPKOM

A JÁNOM HACAJOM

 PIATOK 16. NOVEMBER 2018 O 19.00 H
kinosála Kina Mier, Kalinčiakova 4, Modra

 vstup voľný

ZHOVÁRAŤ SA BUDE MICHAL KAŠČÁK
Hudobný hosť: Zuzana Homolová

Slovo a kyberpriestor 
v čitárni Kniha-Ha-Ha
Občianske združenie Jazyková Zóna vzniklo 26. 11. 2013 ako dobrovoľ-
ná a záujmová organizácia. Cieľom je podieľať sa na komunitnej spolu-
práci v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a podporovať rozvoj jazykovej 
vzdelanosti interaktívnou formou v malokarpatskom regióne. Našou ťa-
žiskovou aktivitou je čitáreň Kniha-Ha-Ha, ktorou sa snažíme o podporu 
samovzdelávania čitateľov za účelom skvalitnenia a spestrenia jazykových 
schopností návštevníkov aj prostredníctvom alternatívnych metód v našej 
záhradnej zóne a interných priestoroch na Kalinčiakovej 22 v Modre. Čitá-
reň je otvorená každý pracovný štvrtok od 18.00 do 20.00hod. 

Pre zaujímavosť uvádzame počet 
návštevníkov od nášho vzniku do 
konca roku 2017: 893. Hoci vše-
obecne podporujeme čítanie kníh 
predovšetkým v papierovej forme, 
tento rok sa nesie v znamení kyber-
techniky, čítania a vnímania anglic-
kého a ruského slova prostredníc-
tvom Pc, tabletu, e-čítačky, DVD 
prehrávača. lákadlom sú aj historic-
ké pomôcky ako gramofón a kazeto-
vý magnetofón. V tomto roku nás na-
vštívilo zatiaľ 107 záujemcov, z toho 
v lete 54. Najnovšie pripravujeme 

vzdelávaciu a poznávaciu súťažnú 
výstavu nových atraktívnych titulov. 
Po splnení čitateľskej úlohy si súťa-
žiaci bude môcť za odmenu odniesť 
domov knihu, ktorá ho zaujala ale-
bo pexeso o Modre. Výstava bude 
sprístupnená celý november 2018, 
každý pracovný štvrtok od 18.00 do 
20.00 hod. Srdečne pozývame širokú 
verejnosť. S vďakou si myslíme na 
tých, ktorí nás podporujú: KNB ci-
ti, Mesto Modra, KN Revia a všetci, 
ktorí nám poskytli 2% z dane.

PhDr. Elena DUGOVIČOVÁ
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Z histórie Modry 
Doteraz sme sa v našom seriáli túlali po modranských pamiatkach. V ďalšej časti 
sa budeme venovať osobnostiam, ktoré žili v našom meste a zanechali tu význam-
nú historickú stopu.

Mária Zochová, rodená 
Staneková (1888-1935)

Čas býva neúprosný k ľuďom aj k pamiat-
kam, ale oveľa neúprosnejší je k historickej 
pamäti. Tak ako dnes aj v minulosti žili ľu-
dia, ktorí svojou prácou získali všeobecné 
uznanie. Patrili k tým, ktorí nezostali bez 
povšimnutia spoluobčanov, ba ani vysoko-
postavených osobností. Vo víre času a naj-
mä politických režimov zmizlo z nášho 
diapazónu veľa výnimočných ľudí. Medzi 

takéto osobnosti patrila aj Mária Zocho-
vá, manželka biskupa Samuela Zocha. Na-
rodila sa v období, kedy sa o emancipácii 
žien rozprávalo s opovrhnutím. Žena mala 
vedieť držať varešku v ruke, dohliadať na 
kresťanskú výchovu detí a príkladne vyko-
návať úlohu manželky. aj v tomto období 
sa však našli ženy, ktoré boli rovnocenný-
mi partnerkami svojich manželov, rozume-
li „panskému huncútstvu“ - politike a do-
konca sa nebáli verejne angažovať. Presne 
takouto dámou bola „pani farárová“ Má-
ria Zochová. Mária Zochová pochádzala 
z meštianskeho prostredia Trenčína, ktorý 
bol priemyselným aj kultúrnym centrom. 
Vďaka osvietenému rodinnému prostrediu 
získala na tú dobu pomerne vysoké vzde-
lanie v Rakúsku a najmä na dievčenskej 
škole v Prahe. Máriin otec zastával v Mod-
re funkciu starostu. Takto sa cesty mladé-
ho modranského evanjelického farára Sa-
muela Zocha a Márie skrížili. Manželstvo 
Zochovcov bolo plné porozumenia a vzá-
jomnej podpory. Samuel Zoch bol vynika-
júcim partnerom, ktorý podporoval man-

želku vo všetkých aktivitách. umožnil jej 
založiť aj ženský spolok, ktorého členky sa 
stali pravou rukou cirkevného zboru, starali 
sa o kostol, cintorín, spoločenské udalosti 
a tak zmysluplne trávili voľný čas. Okrem 
práce v spolku sa venovala Mária Zocho-
vá početným charitatívnym akciám a zbier-
kam, v čase prvej svetovej vojny pomáha-
la rodinám, ktoré mali mužov a synov na 
fronte a tiež rodinám v hmotnej núdzi. „Pa-
ni farárová“ sa angažovala aj v miestnom 
chudobinci a najmä v sirotinci. Po strate 
jediného syna Stanka sa obetavá práca pre 
deti stala jej životným poslaním. Zaviedla 
viacero fondov na podporu detí a študentov, 
okrem týchto podpôr sa zasadila aj o pod-
pory mladých a najmä dožívajúcich farárov. 
aktívne pracovala v Červenom kríži, ktorý 
po vojne pomáhala obnovovať. S pomocou 
alice Masarykovej bola podporovateľkou 
viacerých ústavov a rodín, ktoré sa rozhodli 
vycestovať do zámoria. So životom Márie 
Zochovej napredovala aj emancipácia, kto-
rá súvisela s podporou výchovy žien. Má-
ria Zochová usporadúvala pre ženy kurzy 
vzdelávania, osvety a zdravovedy. Život 
Márie Zochovej nebol zďaleka priamočiary 
a bezstarostný, po smrti jediného syna stra-
tila aj výnimočného manžela, ktorý zomrel 
pre muža v najlepších rokoch. Sama pod-
ľahla ťažkej chorobe a vo veku 47 rokov 
zomrela. Životný príbeh Márie Zochovej 
je silný a pozoruhodný, z tohto dôvodu je 
dobré ho poznať a inšpirovať sa ním.

Vladimír Jurkovič (1865 - 1943)
listovaním v pomyselnom albume osob-
ností, ktoré poznačili život v Modre ne-
možno obísť evanjelického farára Vladimí-
ra Jurkoviča, ktorý bol bratom významného 
architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Po-
chádzal z početnej rodiny Juraja a emílie 
Jurkovičovcov z Brezovej. Starým otcom 
Vladimíra bol významný osvetový pracov-
ník Samuel Jurkovič a strýkom Miloslav 
Hurban. Vzdelanie detí bolo v Jurkovičov-
skej rodine prioritou, preto aj Vladimír do-
stal príležitosť študovať v Bratislave a Gy-
öri. Keď si mal voliť budúce povolanie 
rozhodol sa pre teológiu, ktorú ukončil na 
univerzite v Soproni a v erlangene. V roku 
1897 prišiel mladý farár do Modry - Krá-
ľovej. Vo farskom úrade slúžil takmer 40 
rokov. ako farár Kráľovú pozdvihol a vďa-
ka osobným kontaktom pomohol realizo-
vať viacero významných projektov. Jed-

ným z nich bola aj výstavba novej školy, 
ktorej otvorenie a posviacka sa konala 13. 
septembra 1903. Jurkovičova škola na Krá-
ľovej pretrvala až do 40. rokov 20. storo-
čia. Vladimír Jurkovič sa angažoval spolu 
s modranským farárom Samuelom Zochom 
aj v spoločenskom, kultúrnom a hospodár-
skom živote Modranov a Kraľovanov. Spo-
ločne so Zochom navštevovali roľnícke 
zjazdy v Skalici a pomáhali zakladať po-
travinové družstvá. Veľké úsilie pre obno-
vu vinohradov vyvinuli obaja v čase napad-
nutia viníc fyloxérou. Priamo z „kancľa“ 
kázali vinohradníkom ako majú vinohra-
dy ošetrovať a zakladať nové vinice. Farári 
boli v Modre osobnosťami, ktoré sa tešili 
všeobecnej úcte a vážnosti. Z tohto dôvodu 
aj Jurkovič prijal členstvo v mestskom za-
stupiteľstve aj v župnom výbore v Bratisla-
ve. Regionálna politika napokon priviedla 
Vladimíra Jurkoviča do Slovenskej národ-
nej strany, ktorá mala v tom čase pokroko-
vé vedenie aj myšlienky. ako jej člen sa po 
vzniku Československej republiky stal spo-
luzakladateľom pobočky Matice sloven-
skej v Modre. Hlavným poslaním Matice 
slovenskej v Modre sa stalo organizovanie 
kultúrnych, národno-spoločenských pod-
ujatí a vytváranie záujmovo-umeleckých 
združení určených najširším ľudovým vrs-
tvám. Jurkovič stál pri organizovaní ochot-
níckeho divadla, zábav, koncertov, športo-
vých pretekov, výletov, večierkov a besied 
o histórii, literatúre, hospodárstve a zdra-
votných témach. Okrem drobnej osvetovej 
práce sa Vladimír Jurkovič zaslúžil aj o za-
loženie obecnej knižnice v Modre, ktorá 
mala prvé sídlo v učiteľskom ústave. Osob-
ne sa zasadil aj o osadenie viacerých pa-
mätných tabúľ v meste. Vladimír Jurkovič 
po boku Samuela Zocha zrealizoval množ-
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stvo podujatí sociálneho, spoločenského 
a hospodárskeho charakteru. Pomáhali tam 
kde to bolo treba, počas vojny, v období 
kríz, alebo aj pri záchrane modranskej ke-
ramickej dielne. Farárovi Vladimírovi Jur-
kovičovi, podobne ako Samuelovi Zochovi 
patrí kľúčové miesto v historickej pamäti 
Modry. 

Alexander Filípek (1846 - 1927)
Modranské lesy sú späté s históriou mesta. 
už Juraj Schreiber začiatkom 18. storočia 
napísal, že mesto zo všetkých strán obkľu-
čujú háje, lesy, prerývané zrázmi a prie-
smykmi, vŕšky s vinohradmi, lúky plné ze-
lene, krovia, stromy a polia, čo všetko slúži 
k slasti a na potechu. uviedol aj porasty, 
ktoré tvorili modranské lesy - dubiny, jedli-
ny, borovicové a smrekové lesy pomiešané 
s javormi, jaseňmi a lipami. Je isté, že le-
sy okolo Modry boli nielen oázou pokoja, 
ale aj dobrým trhovým artiklom. Veď drevo 
tvorilo podstatnú časť mestských príjmov. 
Naši predkovia vedeli dobre hospodáriť 
a využiť lesy aj na aktívny oddych. Kus ži-
vota a najmä veľkú stopu v tomto prostredí 
zanechal aj alexander Filípek. S modran-
ským lesným prostredím sa zžil natoľko, že 
aj v pokročilom veku odmietol ponuku pre-
sťahovať sa do mesta a zostal žiť v Harmó-
nii. V roku 1868 prichádza do Modry mladý 
lesný inžinier z univerzity v Mariabrunne. 
Filípek bol plný ideálov, nasiaknutý roman-
tizmom a najmä rakúskym prostredím, kto-
ré bolo charakteristické systémom lesné-
ho hospodárstva, malebnosťou prostredia 
i klasickou architektúrou. ako lesný správ-
ca alebo radca pôsobil v úrade viac ako pol-
storočie. Počas tohto obdobia zmenil mod-
ranské lesy na nepoznanie a získal status 
verejne uznávanej mestskej elity. alexan-
der Filípek vnímal les nielen ako lesohos-
podár, cítil ho predovšetkým ako milovník 

prírody, čo sa odrazilo aj na prostredí, kde 
pracoval. Snažil sa z lesov vytvoriť este-
tický objekt a prilákať do nich ľudí. Okolo 
lesného úradu, kde žil, začal spolu s meš-
ťanostami Jánom Mayerom, Pavlom Bo-
rutom, Karolom Hollerungom a Karolom 
Taubingerom budovať letovisko známe ako 
Harmónia. Tak postupne v lesnom prostre-
dí vyrástli prvé vily, ktoré poskytovali od-
dych majiteľom aj výletníkom z Bratislavy, 
Budapešti a Viedne. Na prelome storočí sa 
stala Harmónia vyhľadávaným letoviskom 
a rekreačným miestom. alexander Filípek 
bol však najmä hospodárom, ktorý zosta-
voval lesohospodárske plány pre mesto 
aj súkromných majiteľov lesov, staral sa 
o ťažbu dreva, jeho spracovanie na mest-
skej píle a následný predaj. Správcovou 
snahou bolo, aby zostal les zdravý, nevy-
drancovaný, preto sa ťažba pod jeho vede-
ním viedla stupňovito podľa obnovujúcej 
metódy. Popri hospodárení si našiel čas aj 
na sprístupnenie lesa výletníkom, a to zria-
dením lesných chodníkov, cestičiek a vy-
stavaním mostov ponad potoky. Koncom 
19. storočia patrilo modranské lesné hos-
podárstvo k najlepším v Bratislavskej župe. 
alexander Filípek bol typom renesančného 
človeka. Venoval sa množstvu aktivít, kto-
ré boli úspešné, či v lesoch alebo v oblas-
ti spoločenského života. Vďaka správcovi 
bol založený prestížny spolok Meštianske 
kasíno aj prvý slovenský turistický spolok 
v uhorsku. alexander Filípek tvoril okolo 
seba kultúrne milieu, ktoré máme možnosť 
- hoci už veľmi poskromne - cítiť ešte dnes.  

Krištof Chorvát (1872 - 1897)
Slovenská ľudová kultúra zažíva dnes rene-
sanciu. etnológia, veda, ktorá sa našou ná-
rodnou črtou zaoberá, sa začala rodiť už na 
prelome 19. a 20. storočia. Priekopníkom 
v tejto oblasti bol Krištof chorvát, rodák zo 
Slovenského Pravna, pochádzajúci z rodi-
ny evanjelického farára. V rodine žilo po-
hromade až 20 súrodencov. Pri toľkých de-
ťoch sa snažil otec dať deťom kresťanskú 
výchovu a najmä zabezpečiť im budúcnosť. 
To bol aj dôvod, prečo sa mali stať syno-
via misionármi. Syn Krištof do misií neodi-
šiel iba pre chatrné zdravie. Dostalo sa mu 
vzdelania na školách v Banskej Štiavnici, 
lučenci, Hradci Královom. ako vynikajú-
ci študent pokračoval na štúdiách teológie 
v Bratislave a Rostocku. Kňazské skúšky 
zložil vo Viedni. V období poznačenom 
silnou maďarizáciou si chorvát zachová-
val svoju národnú príslušnosť, ba dokonca 
sa ňou hrdil, čím si získal náklonnosť slo-
venských študentov. Bol od narodenia vod-
covským typom a priatelia o ňom vraveli, 
že knihy neodkladal ani počas bežných den-
ných činností. V priebehu štúdii si najviac 

obľúbil kultúrne dejiny národov, stali sa mu 
východiskom pre štúdium tradícií vlastného 
národa. Našiel zberateľov, ktorí mu zbierali 
zvyky a tradície po celom území obývanom 
Slovákmi. Všetky peniaze míňal na knižky 
a počas štúdií nazhromaždil toľko vedec-
kého materiálu, akým neoplývali ani reno-
movaní profesori. Riaditeľ školy považoval 
chorváta „za radosť a chlúbu akadémie.“ 
Po zložení kňazských skúšok prišiel na ra-
du modranského evanjelického farára Pav-
la Zocha za farára do cirkevného zboru do 
Modry Kráľovej. Miesto prijal, najmä z dô-
vodu malého zboru, tiež pre blízkosť veľko-
miest Bratislavy, Viedne a Budapešti. Mladý 
farár mal tak možnosť kedykoľvek vyces-
tovať a venovať sa štúdiu a bádaniu. cha-
trné zdravie a najmä neustále strádanie sa 
odrazili na chorvátovom zdravotnom stave. 
Napriek opatere svojej sestry libuše, ktorá 
sa presťahovala na Kráľovú, 3. apríla 1897 
vo veku 25 rokov skonal na suchoty. Krištof 
chorvát skonal na začiatku profesionálneho 
života, napriek tomu zanechal viaceré hod-
notné práce. Vydal rozsiahle práce, ktoré sa 
stali základom pre štúdium národnej etnoló-
gie. V prácach sa venoval mytologickému 
dualizmu, Slovanskému peklu, pohrebným 
a svadobným zvykom a celkovo ľudovej 
kultúre Slovákov. Krištof chorvát bol slo-
venskými študentmi prirovnávaný k Ľudo-
vítovi Štúrovi, viedol priateľov k vzdelaniu, 
aby sa vedeli vyjadrovať, poznať cudzie ja-
zyky a najmä vedieť debatovať na všetky 
témy a tak sa dokázať brániť maďarským 
tlakom. Doba sa zmenila, stali sa z nás inte-
ligentní európania ovládajúci cudzie jazy-
ky, žijeme kozmopolitne, napriek tomu si 

uvedomujeme potrebu zachovania vlastnej 
identity, ktorú neustále hľadáme. Niekedy 
si stačí prečítať iba knižky a práce, ktoré 
ležia roky zabudnuté v knižniciach, medzi 
nimi aj štúdie mladého etnológa Krištofa 
chorváta pochovaného v Modre Kráľovej.
 Zuzana TICHÁ
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Mimoriadne stretnutie
Dňa 6. septembra sa uskutočnilo 
mimoriadne stretnutie spolužia-
kov zo Strednej vinársko-ovoci-
nárskej školy v Modre. Stretnu-
tie sa uskutočnilo po 64 rokoch 
od ukončenia štúdia a zúčastni-
lo sa ho už iba 6 spolužiakov, vo 
veku 83 a 84 rokov. Po dobrom 
obede v reštaurácii a prípitku 

v podobe dobrého vínka sme si 
zaspomínali na chvíle štúdia, ale 
sme sa aj porozprávali aj o tom, 
ako prežívame voľný čas, ktoré-
ho máme v terajšom živote neú-
rekom. už teraz sa tešíme na bu-
dúcoročné, rovnako mimoriadne 
stretnutie...

Irena FIALOVÁ

20. 11., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: Kultúrny dom Mod-
ra, organizátor: Miestny spolok Červeného kríža.

Nezabudneme
Hoci ste odišli a niet vás medzi 
nami, v našich srdciach zostanete 
s nami. už len kytičku kvetov na 
hrob vám môžeme dať a s láskou 
na vás spomínať. Dňa 28. 10. 2018 

si pripomíname 3. výročie úmrtia Viktora Orgona a 11. výročie úmrtia 
syna Viktora. S láskou a úctou spomína celá blízka rodina a priatelia.

Spomienka
Dňa 11. 10. 2018 si pripomíname 5. výročie úmrtia otca, deda a pra-
deda Rudolfa Witteka. Syn Ľubomír, dcéry alena a Marcela s rodi-
nami a družka Inka.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ces-
te s našou mamou, babkou, sestrou, tetou, dok-
torkou annou urbanovičovou, ktorá nás navždy 
opustila 8. 10. 2018. Ďakujeme za prejavy sú-

strasti a kvetinové dary.

Na základe zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spra-
vodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ako vy-
davateľ 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 evidované, archivované a následne 
po zverejnení likvidované. ako vydavateľ plníme povinnosti nám vyplývajúce 
z tlačového zákona a zo zmluvného vzťahu medzi vydavateľstvom a objedná-
vateľom inzercie. V prípade, ak niektoré osoby sa cítia byť dotknuté na svojich 
právach, nech nás kontaktujú na e-mailovej adrese: konatel@mediamodra.sk.

Mgr. Aneta Čaputová
realitná maklérka
Moja ponuka nehnuteľností v Modre

Riadková inzercia
 z Hľadám pani/slečnu na pra-

videlnú výpomoc s upratovaním 
domácnosti, 4€/hod.

Tel. kontakt: 
0915 745 666, Modra

 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 Hľadáme samostatného sto-

lára nábytkára do trvalého pra-
covného pomeru v Modre.

Bližšie informácie 
na tel.: 0908 725 096

 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 
č. t. 0950 834 355

 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 vínnu pivnicu 
v Modre. Tel.: 0905 696 787

 z Predám alebo prenajmem ga-
ráž pri cintoríne.

Tel.: 0908 152 030
 z Modra masáže - klasická ma-

sáž, reflexná masáž chodidiel, 
bankovanie, Dornova metóda.

Kontakt: 0949 176 090
 z Prenajmem pekné obchodné 

priestory v centre Modry o roz-
mere 75 m2.

Tel. č.: 0904 394 055

Pomôžete informáciami? 
Hľadám potomkov pani, ktorá sa 
narodila v r. 1920-1922 ako die-
ťa rodičov Margity alföldiovej 
rod. Kaplanovej a Michala al-
földiho. Rodičia menovanej po-
chádzali z obce Močenok (okres 
Šaľa). Otec zomrel pred r. 1928, 
matka žila s dcérou (hľadaná 
osoba) v Nitre, Wilsonova ul. 
11. Po smrti p. Margity - v apríli 
1934 vraj jej dcéra odišla z Nit-
ry (presný rok odchodu nie je 
známy) do Pezinka alebo Mod-

ry. Podľa dostupných informá-
cií, mnou hľadaná pani zomre-
la a nie je pochovaná v Modre. 
Neviem, či používala meno al-
földiová alebo po prípadnom so-
báši meno manžela, neviem ani 
jej krstné meno (údaje sa rôznia 
- môže to byť Margita, anna...). 
ak viete niekto, prosím, o uve-
denej osobe, príp. jej potomkoch 
akékoľvek informácie, dajte, 
prosím, vedieť. Kontakt: 0905 
96 77 25. Daniela PAGÁČOVÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m / I n z e r c i a
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PREZUJTE NA ZIMNÉ PNEUMATIKY
OSOBNÉ/VAN/AGRO/NÁKLADNÉ/MOTORKY

- predaj a obutie pneumatík na nákladné/osobné/agro

- predaj diskov ALU/OCEL na mieru do 24h

- predaj, diagnostika + montovanie TPMS senzorov od 25€

- zákaznícka miestnost pre vaše pohodlie

- platba kartou/v hotovosti

Modra-Králová (areál JRD smer Budmerice)

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

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”

Nádražná ul. (vedľa stavebnín) 

Šenkvice 900 81 Otváracie hodiny

Po - Pia: 08:00 - 16:00

So: 08:00 - 12:00

pozicovnasenkvice@gmail.com

stavebné náradie, záhradné náradie
lešenie, miešačky

0903 370 767

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

PNEUSERVIS 
Duoteam www.duoteam.sk 
 0908 028 152

!!ZIMNÁ AKCIA!!

pri kúpe sady pneumatík 

zľava 10% na prezutie
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Kultúrne podujatia v novembri
4. 11., 19.00 h: Hlasné čítanie, Konečne ko-
niec (1. svetovej vojny) - Fréderic Mitterrand: 
Zvrhnutí orli, miesto: Kultúrny dom Modra, 
organizátor: Klub hlasného čítania

7. 11., 17.00 h: Sofia a tekvička, Inscenované 
čítanie pre rodiny s deťmi (od 3 do 8 rokov) 
s Osmijankom z knižky od Pat Zietlow Mil-
lerovej spojené s výtvarnou dielňou, miesto: 
Mestská knižnica Modra, Kultúrny dom, orga-
nizátor: Kc - Mestská knižnica, vstupné: dob-
rovoľné

9. 11., 19.00 h: O láske, strhujúci duel Ja-
ny Krausovej a Karla Rodena vo francúzskej 
divadelnej komédii komorného charakteru 
s ľahko drastickým humorom., miesto: Kul-
túrny dom Modra, vstupné: 20 €/ predpredaj 
v Kc Modra a v sieti Ticketportal

10. 11., 11.00 - 21.00 h: Chute Malých Kar-
pát, festival otvorených vinárstiev, spájajúci 
najsilnejšie prvky Malých Karpát: víno, gas-
tronómiu a kultúru. Vstupné: 35 €/1 osoba, 50 

€/pár, organizátor: OZ chute Malých Karpát / 
www.chutemalychkarpat.sk

16. 11., 19.00 h: Oslava Dňa za slobodu a de-
mokraciu, diskusia Michala Kaščáka s la-
dislavom Snopkom a Jánom Hacajom. Poduja-
tie je pripomienkou udalostí z novembra 1989, 
miesto: Kino Mier Modra, organizátor: artfo-
rum Pezinok, Kc Modra, vstup voľný

16. 11., 10.00 h: Pars Poetry, Medzinárodný 
putovný festival poézie (14. 11. - 17. 11.) sa 
zastaví aj v Mestskej knižnici Modra, účinkujú 
Blazey Shurman (GB), alojz Marhoul a Zita 
Malaníková (ČR)

20. 11., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Miestny spo-
lok Červeného kríža 

22. 11., 19.00 h: Japonsko zvnútra, rozprá-
va umelec, cestovateľ a etnograf Ondřej lan-
da a hudba Duo Kerlek (účinkujú: Hico Nat-
suaki a Ondřej landa), miesto: Kultúrny dom 

Modra, organizátor: Kc Modra, vstupné: 2 € 
(na mieste)

23. - 24. 11., 12.00 - 21.00 h: Deň otvorených 
pivníc 2018, organizátor: Malokarpatská vín-
na cesta a Malokarpatské osvetové stredisko 
Modra 

23. 11., 19.00 h: Fragile - koncert, vstupné: 
13 € /predpredaj v sieti Ticketportal a v Kc 
Modra, miesto: Kultúrny dom Modra, organi-
zátori: Hlasy, s.r.o., Kc Modra 

25. 11., 17.00 h: Brežnevove pytačky, diva-
delné predstavenie divadla MoKraĎ, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: divadlo 
MoKraĎ, vstupné: dobrovoľné

29. - 30. 11. 2018: Violončelová jeseň 2018, 
celoštátna súťaž, miesto: Sobášna sieň, organi-
zátor: ZuŠ Modra

30. 11., 16.30 h: Svätokatarínska ochutnáv-
ka mladých vín,  vstupné: 10 € alebo 2 vzorky 
mladého vína ročníka 2018 (1 vzorka á 3 fľa-
še), záloha za pohár: 2 €, Kataríny vstup zdar-
ma., miesto: Kultúrny dom Modra, organizáto-
ri: Spolok Vincúr, www.vincur.sk. (kc)

1. 11. / ŠTV / 17.30
HOTEL TRANSYLVÁNIA 
3: STRAŠIDELNÁ DOVO-
LENKA
5€ / USA 2018 / 90 min / 
SD / MP

1. 11. / ŠTV / 19.30
TIEŇ JAGUÁRA – Filmklub 
K4  
4€ / SR 2018 / 67 min / OV 
/ MP 12

2. 11. / PIA / 19.30
DOKONALÝ BOZK
5€ / 2018 / 83 min / ČD 
/ MP 12                

3. 11. / SO / 15.30
AXEL A TAJOMSTVO PLA-
NÉTY KEPLER
5€ / Čína 2018 / 90 min / 
SD / MP

3. 11. / SO / 17.30
NIEČO NAVIAC
5€ / SR 2018 / 67 min / OV 
/ MP 12

3. 11. / SO / 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
5€ / USA 2018 / 134 min / 
ČT / MP 12

4. 11. / NE / 17.30
PAT A MAT ZNOVU V AKCII
5€ / ČR 2018 / 75 min / 
SD / MP

4. 11. / NE / 19.30
SVETLĚ MIESTA
5€ / SR 2017 / 54 min / OV 
/ MP 12

6. 11. / UT / 19.30
GOYA Z NÁRODNEJ GALÉ-
RIE V LONDÝNE –  ART
6€ / VB 2018 / 96 min / ČT 
/ MP 12

7. 11. / STR / 19.30
TRI DNI V QUIBERONE – 
Be2Can
5€ / NEM/FRA 2018 / 115 
min / ČT / MP 15

8. 11. / ŠTV / 19.30
THE ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW
4€ / VB 1975 / 100 min / ČT 
/ MP 15

9. 11. / PIA / 19.30
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI
5€ / USA 2018 / 110 min / 
ST / MP 15

10. 11. / SO / 15.30
GRINCH
5€ / USA 2018 / 90 min / 
SD / MP

10. 11. / SO / 17.30
JAN PALACH
5€ / ČR/SR 2018 / 124 min 
/ OV / MP 12

10. 11. / SO / 20.00
HUNTER KILLER: NEVIDI-
TEĽNÝ ZABIJAK
5€ / USA/VB 2018 / 121 
min / ČT / MP 12

11. 11. / NE / 17.30
LUSKÁČIK A ŠTYRI 
KRÁĽOVSTVÁ
5€ / USA 2018 / 100 min / 
SD / MP 7

11. 11. / NE / 19.30
DO PLAVIEK!
5€ / FRA 2018 / 122 min / 
ČT / MP 12

13. 11. / UT / 19.30
ZLODEJI – Be2Can
5€ / JAP 2018 / 121 min / 
ČT / MP 12

14. 11. / STR / 19.30
VEŽA. JASNÝ DEŇ. – Be-
2Can
5€ / POĽ 2017 / 111 min / 
ČT / MP 15

15. 11. / ŠTV / 19.30
TIESŇOVÉ VOLANIE – 
P100
4€ / DÁN 2017 / 85 min / 
ČT / MP 15

16. 11. / PIA 
BESEDA K 17. 9. 2018

17. 11. / SO / 15.30
KRÁLIK PETER
5€ / USA 2018 / 89 min / 
SD / MP

17. 11. / SO / 17.30
BALÓN
5€ / NEM 2018 / 125 min / 
ČT / MP 12

17. 11. / SO / 20.00
FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE ZLO-
ČINY
5€ / VB/USA 2018 / 134 
min / ST / MP 12

18. 11. / NE / 17.30
LUSKÁČIK A ŠTYRI 
KRÁĽOVSTVÁ – 3D
6€ / USA 2018 / 100 min / 
SD / MP 7

18. 11. / NE / 19.30
TEN, KTO ŤA MILOVAL
5€ / ČR 2018 / 100 min / 
OV / MP 12

20. 11. / UT / 19.30
MANET Z KRÁĽOVSKEJ 
AKADÉMIE UMENÍ – ART
6€ / VB 2014 / 90 min / ČT 
/ MP 12

21. 11. / STR / 19.30
TVÁR – Be2Can
5€ / POĽ 2017 / 91 min / ČT 
/ MP 15

22. 11. / ŠTV / 19.30
BYT – P100
4€ / USA 1960 / 120 min / 
ČT / MP 12

23. 11. / PIA / 19.30
FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE ZLO-
ČINY – 3D
6€ / VB/USA 2018 / 134 
min / ST / MP 12

24. 11. / SO / 15.30
PAT&MAT: ZIMNÉ DOBRO-
DRUŽSTVÁ
5€ / ČR 2018 / 90 min / 
SD / MP

24. 11. / SO / 17.30
CIRKUS RWANDA
5€ / SR 2018 / 75 min / OV 
/ MP 12

24. 11. / SO / 20.00
CREED II
5€ / USA 2018 / 100 min / 
ČT / MP 15

25. 11. / NE / 17.30
GRINCH – 3D
6€ / USA 2018 / 90 min / 
SD / MP

25. 11. / NE / 19.30
ÚSMEVY SMUTNÝCH 
MUŽOV
5€ / ČR 2018 / 92 min / OV 
/ MP 15

27. 11. / UT / 19.30
SÚMRAK – Be2Can
5€ / MAĎ 2018 / 144 min / 
ČT / MP 15

28. 11. / STR / 19.30
MLADÍ ZABIJACI
5€ / USA 2018 / 110 min / 
ČT / MP 15

29. 11. / ŠTV / 19.30
STUDENÁ VOJNA – P100
4€ / POĽ/FRA 2018 / 84 
min / ČT / MP 15

30. 11. / PIA / 19.30
ROBIN HOOD
5€ / USA 2018 / 117 min / 
ST / MP 15

TEŠÍME SA NA VÁS
V DECEMBRI

WWW.KINOMODRA.SK
ART – Umenie na plátne, Filmklub K4 – filmový klub, P100 – Projekt100, Be2Can – Výber festivalových filmov z Berlína, 
Benátok a Cannes 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 | NOVEMBER

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


