
Jesenné komunálne voľby máme za sebou
Primátorom sa opäť stáva Juraj Petrakovič
Sobota 10. novembra patrila na území celého Slovenska Komunál-
nym voľbám 2018. Modrania si volili primátora a poslancov vo 
dvoch volebných obvodoch, obvod č. 1: Modra a obvod č. 2: Krá-
ľová, Harmónia a Piesok. Účasť modranských voličov vo voľbách 
bola 43,45%, čo potvrdzuje záujem o veci verejné v našom meste. 
Jednoznačný náskok oproti svojim trom konkurentom zazname-
nal vo finálnom sčítaní Juraj Petrakovič, ktorému odovzdalo svoj 
hlas a prejavilo dôveru 2648 Modranov. Na pozíciách poslancov 
bodovali nezávislí kandidáti občianskej iniciatívy Lepšia Modra. 
Z nasadených deviatich nominantov boli zvolení všetci. 

Poslanecký tím dopĺňajú eš-
te dvaja kandidáti politických 
strán a dvaja nezávislí. Mestské 
zastupiteľstvo v Modre bude na-
sledujúce štyri roky pracovať 
v zastúpení štyroch žien a devia-
tich mužov. V našom meste bola 
v tohtoročných voľbách prevaha 
nezávislých kandidátov. O post 
primátora prejavili záujem šty-
ria kandidáti, dvaja nezávislí 
a dvaja nominanti politických 
strán. Už podľa prvotných in-
formácií zo Štatistického úradu 
SR sa stal novozvoleným primá-

torom Modry Juraj Petrakovič. 
Následne tento údaj potvrdili 
výsledky z Mestskej volebnej 
komisie a v nedeľu popoludní 
ich aj oficiálne odobrila Štátna 
komisia pre voľby a kontrolu fi-
nancovania politických strán. 
Súčasný primátor, nezávislý 
kandidát Juraj Petrakovič obhá-
jil svoj post a vďaka 2648 vo-
ličským hlasom sa stáva novým 
primátorom na nasledovné štyri 
roky. Poslanecký tím mestské-
ho zastupiteľstva mesta Modry 
bude tvoriť za 1. volebný obvod 

(Modra): Peter Jakabovič (1629 
hlasov), Ján Zigo (1523), Jakub 
Liška (1384), Naďa Kovárová 
(1363), Andrea Kukumbergová 
(1279), Ján Bača (1242), Viera 
Jančovičová (1019), Miroslav 
Ochaba (872), Peter Macháček 
(778), Ján Jašek (753) a za 2. vo-
lebný obvod (Kráľová, Harmó-
nia, Piesok): Marián Gavorník 
(441), Ján Juran (352) a Bože-
na Uherčíková (297). Najvyš-
šiu účasť vo voľbách 57,02 % 
zaznamenal okrsok č. 4 a to sú 
obyvatelia ulíc Hviezdoslavo-
va, Bratislavská, Zochova, Cpi-
nova, Dr. Bodického, Fr. Kráľa, 
Hečkova, Jesenského, Kolláro-
va, Kellenbergerova, Sládkovi-
čova, Bernolákova, Štefánikova, 
Vinárska, Sokolská, Ferdinanda 
Píseckého, Jána Bakoša. Nao-
pak, najmenšia účasť 36,33 % 
bola v okrsku č. 3: ulice Štúro-
va, Horná, Baštová, Dolná, Kos-
tolná, Moyzesova, Súkenícka, 

Komenského č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, mesto Modra. 
Ustanovujúce zasadnutie nové-
ho mestského zastupiteľstva je 
naplánované už na koniec no-
vembra 2018.

Jana KUCHTOVÁ

Uzávierka MZ
Decembrová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 5. de-
cembra 2018 do 12.00 h. Prosí-
me prispievateľov a inzerentov, 
aby kontaktovali redakciu e-ma-
ilom na zvesti@mediamodra.sk 
alebo telefonicky na čísle 0911 
999 784. Posledné tohtoročné 
vydanie bude distribuované do 
vašich poštových schránok, ako 
zvyčajne, ešte pred vianočnými 
sviatkami. Ďakujeme za každý 
tip na spracovanie a za záujem 
o inzertný priestor. (red)
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Primátor: úplné výsledky hlasovania podľa volebných okrskov
P. č. Meno kandidáta titul Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Okrsok 7 Spolu

1 Peter Majtán Ing. 35 26 32 46 54 46 26 265
2 Jaroslav Matovič JUDr. 22 30 57 34 51 19 21 234
3 Juraj Petrakovič Mgr. 378 285 445 582 386 410 162 2648
4 Atrúr Soldán JUDr. 18 30 29 50 20 28 8 183
Sumár 453 371 563 712 511 503 217 3330

Výsledky Komunálnych volieb 2018
Ako sme volili v Modre

Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Okrsok 7 Spolu
Osoby zapísané v zozname voličov 1020 1011 1566 1268 1070 1267 548 7750
Voliči, ktorým boli dané obálky 454 378 569 723 520 506 218 3368
Platné hlasy pre MsZ 452 373 562 723 513 502 218 3343
Platné hlasy pre primátora 453 371 563 712 511 503 216 3329
Volebná účasť 44,51% 37,39% 36,33% 57,02% 48,60% 39,94% 39,78% 43,46%

Volebný obvod č. 1 - Modra, poslanci MsZ: úplné výsledky hlasovania podľa volebných okrskov
Por. číslo Meno kandidáta Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 6 Spolu
1 Juraj Petrakovič, Mgr. 290 209 404 440 307 1650
2 Peter Jakabovič, Ing. 270 193 384 502 280 1629
3 Ján Zigo, Ing. 265 205 356 418 279 1523
4 Jakub Liška, Mgr. art., Mres 250 154 337 367 276 1384
5 Naďa Kovárová, PhDr. 214 174 340 363 272 1363
6 Andrea Kukumbergová, Bc. 210 165 299 365 240 1279
7 Ján Bača, Ing. 195 169 267 340 271 1242
8 Viera Jančovičová, PhDr. 180 119 259 275 186 1019
9 Miroslav Ochaba 154 144 220 191 163 872
10 Peter Macháček 145 96 189 225 123 778
11 Ján Jašek, Ing. 153 86 158 214 142 753
12 Artúr Soldán, JUDr. 102 98 124 177 96 597
13 Michal Kintler, Mgr. 88 98 117 139 119 561
14 Ján Chalabala 116 72 97 127 81 493
15 Ivan Čistý 93 66 101 160 69 489
16 Peter Majtán, Ing. 84 64 114 132 89 483
17 Jaroslav Matovič, JUDr. 60 78 112 91 65 406
18 Ivan Bojkovský, Mgr. 62 56 76 85 48 327
19 Juraj Brandobur 53 27 61 54 63 258
20 Andrej Bojko 19 23 27 55 23 147
21 Martin Mlynek, Ing. 28 12 34 29 25 128

zvolení poslanci MsZ náhradníci MsZ

Poslanci MsZ, volebný obvod č. 2 - Kráľová, Harmónia, Piesok: úplné výsledky hlasovania podľa VO
P. č. Meno kandidáta Okrsok 5 Okrsok 7 Spolu
1 Marián Gavorník, Ing. 299 142 441
2 Ján Juran, JUDr. 262 90 352
3 Božena Uherčíková, Ing. 229 68 297
4 Dominik Bučurič, JUDr. 166 49 215

zvolení poslanci MsZ náhradníci MsZ

P. č. Meno kandidáta Okrsok 5 Okrsok 7 Spolu
5 Igor Zelník, JUDr. 132 48 180
6 Martin áč, Mgr. 135 43 178
7 Anton Moroz, Ing. 56 47 103
8 Roman Oravec 56 28 84

zdroj: MsÚ Modra

Volebný obvod č. I
Volebný obvod č. II
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Rozhovor s primátorom Jurajom Petrakovičom
Komunálne voľby 2018 máme za sebou. Občania ukázali, že 
im na správe vecí verejných záleží a k volebným urnám prišli. 
Víťazom na poste primátora sa stal s 2648 hlasmi doterajší 
primátor Mgr. Juraj Petrakovič, 49 ročný ekológ, občiansky 
aktivista v OZ Modranská Beseda, spoluorganizátor podu-
jatí Slávnosť hliny, Rozprávková Modra, Dni modranského 
sirotinca, spoluautor viacerých publikácií a kníh. Vo voľbách 
obhájil uplynulé štyri roky.

Dovoľte mi zablaho-
želať vám v mene re-
dakcie MZ a v mene 
čitateľov k výsledku 
tohtoročných komunál-
nych volieb. Aké boli va-
še bezprostredné pocity 
už z priebežných výsled-
kov?
Mal som úprimnú radosť. 
Prvé priebežné výsledky 
sa nám zdali neuveriteľ-
né. Osobne som bol milo 
prekvapený z nášho úspe-
chu na Kráľovej. Chcem 
sa úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí prišli voliť 
a špeciálne tým, ktorí nás 
podporili. Ich dôveru si 
vážime, veľmi nás to po-
vzbudilo a preto sa s radosťou 
pustíme do ďalšej práce.

Do volieb ide kandidát so že-
laním uspieť. Mali ste troch 
protikandidátov, takže šance 
na zvolenie mal každý rovna-
ké. Ktorého z nich ste sa naj-
viac obávali?
Moji traja protikandidáti mali 
všetci dobré odborné predpo-
klady a skúsenosti, aby mohli 
vo voľbách uspieť. Dvaja z nich 
v súčasnosti pracujú v samo-
správe a tretí bol primátorom 
v minulom období. Ďakujem 
im všetkým za korektnú pred-
volebnú kampaň, ktorá sa, na-
šťastie, nedá porovnať s tou 
spred štyroch rokov.

Počet 2 648 hlasov z 3 330 
platných odovzdaných je pek-
né číslo. V predošlých voľ-
bách v roku 2014 to bolo 951 
hlasov pre vás. Čo podľa vá-
šho názoru prispelo k tomuto 
polepšeniu si o takmer 1 700 
hlasov od voličov?
ten rozdiel je naozaj neuveri-
teľný a ja ho vnímam s poko-
rou ako ocenenie toho, čo sme 

spolu za ostatné štyri roky do-
kázali. Ako výsledok dobrej 
spolupráce mojich kolegov 
v zastupiteľstve, na mestskom 
úrade, v mestských organizáci-
ách a spoločnostiach, ale aj ako 
vizitku výbornej spolupráce ce-
lej modranskej komunity.

Výsledok volieb svedčí o tom, 
že Modrania boli spokojní 
s doterajšou prácou primáto-
ra, ale aj s aktivitami a prácou 
poslancov iniciatívy Lepšia 
Modra, ktorá vás podporo-
vala. Viete už povedať, ktorý 
z novozvolených poslancov sa 
bude ktorej oblasti venovať?
Všetci tí, ktorí sa stotožnili 
s programom iniciatívy Lepšia 
Modra, na nasledujúce obdobie 
kandidovali ako nezávislí po-
slanci. Každý z nich má svoju 
odbornosť a ovláda zručnosti, 
ktoré môže využiť v poslanec-
kej práci pre rozvoj Modry. Po-
slanci, ktorí sa hlásia k iniciatíve 
Lepšia Modra, sú odborne zdat-
ní najmä v oblasti samosprá-
vy, ekonómie, územného plá-
novania, životného prostredia, 
architektúry, kultúry, školstva 

a športu. Volebný program sme 
pripravovali spoločne, čo je prvý 
dobrý predpoklad na výbornú 
spoluprácu.

Prejdime ku konkrétnym kro-
kom, ktoré plánujete realizo-
vať. Čo to bude v blízkej bu-
dúcnosti? A čo ďalšie priority?

Dokončíme začaté a pri-
pravené projekty, či už 
ide o nové detské ihris-
ko vo vnútrobloku na 
Komenského ulici alebo 
revitalizáciu verejného 
priestoru pred Kultúrnym 
domom na Kráľovej. 
Obstarávame realizáciu 
nových priechodov pre 
chodcov na Dolnej uli-
ci a začiatkom budúceho 
roku budeme pokračovať 
v rekonštrukcii Moyzeso-
vej ulice. Ďalej zrevitali-
zujeme centrálny verej-
ný priestor pred Biolkou 
na Kráľovej a začneme aj 
s revitalizáciou prírodné-
ho kúpaliska na Piesku, 

kde vybudujeme amfiteáter, v le-
soparku osadíme lavičky, altán-

ky a vybudujeme dva náučné 
chodníky. Budeme sadiť ďalšie 
stromy v meste, v chotári aj v le-
soparku. V budúcom roku by sme 
radi obyvateľom mesta predsta-
vili nový územný plán či projekt 
rekonštrukcie historickej radnice 
a revitalizácie centrálnej časti ná-
mestia.

V zastupiteľstve budú pôso-
biť staronoví poslanci aj no-
váčikovia. Ako budú nastave-
né vzájomné rozhovory? Mám 
na mysli: dosiahnuť, aby sme 
v Modre aj nasledovné štyri 
roky mali fungujúce zastupi-
teľstvo.
Zvoleným poslankyniam a po-
slancom srdečne gratulujem 
k volebnému úspechu. Všetkých 
osobne poznám a viem, že ma-
jú úprimný záujem pracovať 
pre naše mesto. Verím, že spo-
lupráca bude fungovať tak ako 
po ostatné štyri roky. Čoskoro 
sa stretneme pri príprave nového 
programového vyhlásenia a nad 
návrhom nového rozpočtu.
Ďakujem za rozhovor.

Jana KUCHTOVÁ

Pamätník Samuela Zocha 
na Štúrovej ulici

V Modre žilo niekoľko výraz-
ných osobností slovenských de-
jín a jednou z nich bol Samuel 
Zoch. tento evanjelický farár, 
správca evanjelického sirotinca, 
neskôr biskup Západného dištrik-
tu a prvý bratislavský župan bol 
autorom Martinskej deklarácie, 
známej aj ako Deklarácia sloven-
ského národa. Mesto chce tomu-
to významnému človeku osadiť 
bustu v spolupráci s evanjelickou 
cirkvou a.v. a ostatnými organi-
záciami, pri príležitosti výročia 
jeho narodenia a výročia vzniku 
Československej republiky.
Autorom bronzovej sochy vyso-
kej 72 centimetrov je Djordje La-
zić - uznávaný sochár a maliar, 
tvoriaci v Novom Sade, v Srb-
sku. Pamätník Samuela Zocha 
bude umiestnený vo verejnom 
priestore zeleného pásu Štúro-
vej ulice, priamo pred budovou 

evanjelickej fary, kde Zoch žil 
a pracoval. V súčasnosti je to par-
čík s nesúrodou zeleňou a kruho-
vým priestorom osadeným ka-
menným stĺpom. Parčík plánuje 
mesto Modra v najbližšom obdo-
bí kultivovať. 
Bratislavský samosprávny kraj 
prispel sumou 2 000 eur na zho-
tovenie návrhu a formy sochy aj 
na vyhotovenie bronzového od-
liatku. Rovnakou sumou sa na 
financovaní podieľa Cirkevný 
zbor Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania Modra. Zvy-
šok peňazí na zhotovenie bron-
zovej sochy, výrobu kamenného 
podstavca a práce spojené s osa-
dením sochy a podstavca dofi-
nancovalo mesto Modra vo výš-
ke takmer 6 000 eur. Slávnostné 
odhalenie je naplánované na 18. 
decembra 2018, v deň narodenia 
Samuela Zocha. (zt)
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Podporte v hlasovaní modranské projekty
Nadácia VÚB posudzovala 386 žiadostí v rámci programu ko-
munitných grantov. V Bratislavskom samosprávnom kraji vy-
brala dva projekty z Modry, ktorým môžete od 26. novembra 
do 9. decembra dať svoj hlas na webstránke komunitnegranty.
sk. Hlasujte o finančnej podpore pre Základnú školu Ľ. Štúra na 
kultiváciu okolia školy a pre mesto Modra na výstavbu turistic-
kého prístrešku pri rozhľadni na Veľkej Homoli.

Projekt ZŠ Ľ. Štúra: 
Spolu meníme okolie, 

v ktorom žijeme
Na školskom dvore pri ZŠ Ľ. 
Štúra chýbali hracie prvky, la-
vičky, kvalitný trávnik a stro-
my, ktoré by poskytovali de-
ťom tieň v letných mesiacoch. 
Rodičia a dobrovoľníci z OZ 
Kamoši sa preto rozhodli si-
tuáciu zmeniť. Vďaka podpo-
re od lokálnych podnikateľov, 
záhradných architektov a mes-
ta Modry, ako aj samotného ve-
denia školy získali počiatočný 
kapitál, zorganizovali brigá-
du a osadili prvé hracie prv-
ky, preliezačky a lavičky. teraz 
potrebujú získať financie na 

dobudovanie ďalších kompo-
nentov, vysadenie zelene a radi 
by založili aj vyvýšené záhony, 
o ktoré by sa deti starali. 

Projekt mesta Modry: 
Turistický prístrešok 
pod Veľkou Homoľou

Mesto Modra chce vybudovať 
nový turistický prístrešok na 
križovatke troch turistických 
chodníkov - značiek červe-
nej, zelenej a modrej, len pár 
metrov od novovybudovanej 
Rozhľadne Alexandra Filípka. 
Pôvodný prístrešok je už zasta-
raný a má poškodenú strechu. 
S pomocou dobrovoľníkov ho 
mesto plánuje odstrániť, vyčis-

tiť priestor v okolí a doplniť ho 
o interaktívne balančné prvky 
pre deti. Na turistickom chod-
níku na vrch Veľká Homoľa by 
časom mali pribudnúť lavič-
ky. Najmenších turistov pote-
šia drevené sochy a interaktív-
ne prvky, ktoré budú tematicky 
nadväzovať na obľúbené ihris-
ko na Zochovej chate, odkiaľ 
sa dá na rozhľadňu vyraziť.

Štyri projekty z každého kraja, 
ktoré vo verejnom hlasova-
ní získajú najvyšší počet hla-
sov, dostanú od Nadácie VÚB 
grant v požadovanej výške 
(maximálne 5 000 eur). Projek-
tu s najvyšším počtom hlasov 
z každého kraja nadácia navý-
ši grant o 100 percent, to zna-
mená, že môžeme získať až 10 
000 eur na víťazný projekt.
 (zt)

ĎAKUJEME ZA PODPORU!
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Symboly mesta Modry oslávili 25 rokov
Modranské mestské symboly znak (erb), vlajka, pečať a pri-
mátorská reťaz oslávili v tomto roku 25 rokov používania. 
Vtedajší primátor Modry Martin Smolenický privítal dňa 15. 
septembra 1993 na zasadnutí mestského zastupiteľstva pred-
sedu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR Dr. Petra 
Kartousa a manželov Čisárikových, ktorí vypracovali návrh 
vlajky, erbu a pečate mesta Modry. Návrh bol uznesením č. 
27/9/30 jednohlasne prijatý a schválený. Následne boli znaky 
mesta zaradené do Heraldického registra SR. 

tomu, aby mestské symboly 
spĺňali všetky predpísané ná-
ležitosti predchádzalo viace-
ro rokovaní, ktoré trvali viac 
ako pol roka. Martin Smolenic-
ký spomína: „Intenzívne som 
spolupracoval s viacerými od-
borníkmi, napríklad vtedajším 
riaditeľom Štátneho okresné-
ho archívu Dr. Jánom Dubov-
ským, manželmi Čisárikovými, 
ktorí identitu nášho mesta na-
vrhli. Heraldika vznikla vlast-
ne už v stredoveku, kedy každé 
vojsko muselo byť označené zá-
stavou a uniformou. U nás na 
Slovensku sme sa čoraz viac 
začali o heraldiku zaujímať eš-
te v minulom režime. Pre mestá 
a obce bolo dôležité, aby ma-
li nezameniteľné identifikačné 
znaky. A Modra nezaostávala 
a začali sme riešiť naše mest-
ské symboly aj my“. V polovici 
70-tych rokov minulého storo-
čia vyšiel vzorový štatút vte-
dajších mestských národných 
výborov, vďaka ktorému mohli 
mestá a obce používať mest-

ské erby. V roku 1975 vznikla 
pri Ministerstve vnútra SR He-
raldická komisia a po Nežnej 
revolúcii vyšiel v roku 1990 
zákon o Obecnom zriadení č. 
369/1990, podľa ktorého ma-
jú mestá a obce právo použí-
vať mestské symboly. Vtedajší 
primátor M. Smolenický po-
kračuje: „Každé mesto alebo 
obec na Slovensku si vymedzi-
lo zásady používania svojich 
symbolov všeobecne záväzným 
nariadením. Heraldický regis-

ter SR mal svoj význam najmä 
v tom, aby jeden znak alebo 
iným slovom erb nemohlo pou-
žívať viac miest a obcí.“ 
Ako vyzerajú mestské symboly 
Modry? Dnešná podoba vlajky 
je zložená z dvoch farieb, do-
minantnej zelenej a doplnená 
žltou. Nebolo tomu však vždy 
tak. Z niekoľkých dobových 

fotografií, ktoré zaznamená-
vajú sprievod mestom počas 
osláv vinobrania, je vidno, že 
modranská vlajka bola červe-
nožltá. Primátor Smolenický 
však po rozhovoroch s histori-
kom Dubovským vrátili Modre 
vlajku vychádzajúcu z pôvod-
ného znaku mesta Modry, na 
ktorom je dominantná zelená 
farba v spojení so žltou. Vlajky 
musia dodržiavať pomer strán 
2:3. Mestská vlajka má zástrih 
v dolnej časti do jednej tretiny. 

Na obecné vlajky znak mesta 
nepatrí, naopak, štátny znak sa 
používa na štátnej vlajke. 
Erb bol navrhnutý a následne 
graficky spracovaný manžel-
mi Čisárikovými. „Pri pred-
stavení prvej predlohy som sa 
mierne pousmial. Strapce hro-
zien totiž vyzerali skôr ako ma-
liny a tak sme dali vypracovať 
opravný návrh a následne sme 
do spolupráce zapojili Dr. La-
dislava Vrtela. Bol správcom 
heraldického registra, tajom-
níkom heraldickej komisie mi-
nisterstva vnútra, tiež autorom 
štátneho znaku SR a hlavným 
radcom SR pre heraldiku“.
Pečať vychádzala z erbu, pô-
vodne navrhnutá sa používa 
podnes. 
A Primátorská reťaz? „Mal 
som v tej dobe dobrého pria-
teľa, kolegu primátora Krem-
nice Mirka Nárožného. Spolu 
sme zašli do známej mincovne, 
kde nám na základe môjho ná-
vrhu, ktorý do konečnej podo-
by spracoval známy medailér 
Drahomír Zobek, vyrobili reťaz 
pre primátora Modry.“
 (jk, ms)

Na fotografii: Martin Smole-
nický, primátor Modry v ro-
koch 1990-1993, odprezentoval 
históriu používania mestských 
znakov súčasným poslancom.
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Mesto ocenilo úspešných študentov
V novembri, pri príležitosti 
Dňa študentstva, mesto Mod-
ra oceňuje úspešných žiakov 
a študentov, ktorí svojim ta-
lentom a vynikajúcimi výsled-
kami reprezentujú nielen ško-
ly, ale aj naše mesto. V tomto 
roku tomu nebolo inak. Pri-
mátor mesta Modry Juraj Pet-
rakovič spolu s viceprimáto-
rom Mariánom Gavorníkom 
a s poslankyňou a predsedníč-
kou Komisie školstva a mláde-
že Andreou Kukumbergovou 
odovzdali ocenenia úspešným 
žiakom a študentom zo základ-

ných a stredných škôl. Študenti 
boli ocenení za svoje výsledky 
v oblasti vzdelávania, umenia 
a športu. Na slávnostnom pod-
ujatí nechýbali chutné dobroty 
z pekárne Harmónia a jedálne 
Jeleň. Všetkým oceneným sr-
dečne gratulujeme a ďakujeme 
za krásnu reprezentáciu.
Ocenení boli: ZŠ Ľ. Štúra : 
Eliška Kráľová, Laura Gavor-
níková, ZŠ Vajanského 93: Ive-
ta Cibulová, ZUŠ: Klára Fe-
dorová, Gymnázium K. Štúra: 
Lucia Jenčíková, Jerguš Hol-
lan, Stredná odborná škola pe-

dagogická: Klára Malinková, 
Róberta Šmotláková, Stredná 

odborná škola vinársko-ovoci-
nárska: Jaroslav Halač, Martin 
Ševčovič.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ
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Deti z Kráľovej navštívili seniorov 
a otvorili výstavu Plody zeme
V októbri, ktorý je mesiacom 
úcty k starším, deti z Evanje-
lického a. v. cirkevného zbo-
ru v Modre-Kráľovej v ne-
deľu popoludní 28. októbra 
navštívili seniorov v obidvoch 
strediskách opatrovateľskej 
služby v Modre. Jeseň života 
im spríjemnili spevom piesní 
a prednesom básničiek, ktoré 
boli tematicky spojené s je-
senným zberom úrody. S pies-
ňami a literárnym pásmom 
sa predtým predstavili aj na 
otvorení výstavy Plody zeme 
v Kultúrnom dome v Kráľovej 
v sobotu 13. októbra a potom 
v nedeľu 14. októbra v miest-

nom evanjelickom kostole. 
Októbrové kultúrne vystúpe-

nia detí i mládeže boli oboha-
tené aj o výstavu ručných prác 

- plodov vytvorených počas 
tvorivých dielní. 
Ďakujeme OZ Kráľovan za 
jabĺčka z výstavy, ktoré deti 
rozdali seniorom počas náv-
števy. Mestu Modra ďakujeme 
za poskytnutie dotácie na tvo-
rivé dielne a kultúrne progra-
my, ktoré deti a mládež z Krá-
ľovej realizovali počas celého 
tohto kalendárneho roka.

Doc. S. HORŇANOVÁ, 
zborová farárka-seniorka

Máme nové športové prvky na „školáku“ 
V meste Modra pribudli vďa-
ka dotácii z participatívneho 
rozpočtu Bratislavského samo-
správneho kraja ďalšie športové 
prvky, tentokrát v areáli troch 
modranských základných škôl. 
Priestor sme doplnili o hrazdy, 
bradlá, zostavu na rúčkova-
nie, hojdačky, kladiny, futbalo-
vé bránky a pingpongový stôl. 
Darom sme dostali aj drevna-
té rastliny, ktoré plochu pekne 
rozčlenili. Ihrisko by sme na 
jar chceli doplniť ešte o mobi-
liár vo forme lavičiek a odpad-

kových košov. Celý projekt sa 
nám podarilo zrealizovať pre-
dovšetkým vďaka dobrovoľ-
níkom spomedzi rodičov a de-
tí základných škôl v Modre, 
za čo by sme im chceli veľmi 
pekne poďakovať. Rovnako by 
sme chceli poďakovať vedeniu 
mesta Modry, ktoré náš projekt 
podporilo zakúpením veľkej 
šplhacej zostavy, ktorá bude na 
ihrisko dodatočne nainštalova-
ná. tešíme sa, že pribudnutím 
týchto prvkov sa pre deti vytvo-
ril nový priestor pre hru a šport 

a veríme, že bude čoskoro dopl-
nený o ďalšie skvelé prvky, kto-
ré podporia ich správny rozvoj.

 Jana HRNČIARIKOVÁ,
v mene Kamoši, o.z.

Zimná údržba ciest a chodníkov
Mesto Modra je pripravené na zimnú sezónu. „Oddelenie verej-
noprospešných služieb má k dispozícii pôvodnú staršiu, ale funkčnú 
techniku. Je po revízii a v prevádzkyschopnom stave a naši pracovníci 
majú dlhoročné skúsenosti v tejto činnosti aj vo zvládaní prípadných 
kalamitných situácií“, povedal vedúci VPS Ladislav Ochaba. Mesto 
Modra má v správe údržbu ciest III. a IV. triedy a chodníkov v ma-
jetku mesta. V častiach Kráľová, Harmónia a na Piesku bývajú tie-
to práce zabezpečované dodávateľsky.

Novelou zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách, zá-
vady v schodnosti miestnych ko-
munikácií určených pre chodcov 
alebo v schodnosti chodníkov sú 
bez prieťahov povinní odstraňo-

vať správcovia miestnych komu-
nikácií. „S touto novinkou sa mu-
sí vysporiadať aj mesto Modra, 
preto prosíme obyvateľov o zho-
vievavosť, trpezlivosť a najmä 
spoluprácu. Mesto Modra sa bu-

de snažiť upravovať komunikácie 
k spokojnosti všetkých a s ohľa-
dom na bezpečnosť. Nedisponu-
jeme toľkými pracovnými silami 
a ani technickým zabezpečením. 
Situácie budeme aj napriek tomu 
riešiť operatívne“, dodáva La-
dislav Ochaba. 
Cesty II. triedy sú vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho 
kraja a tie budú udržiavať Regio-
nálne cesty Bratislava (RCB). Ide 
o ulice: Štefánikovu, Dukelskú, 
Dolnú, Štúrovu, Hornú, cesty me-
dzi Modrou a miestnymi časťami 

Kráľová, Harmónia a Piesok, časť 
trnavskej ul. smer na trnavu, Par-
tizánsku ulicu v smere do Dubo-
vej a Puškinovu ulicu. V štyroch 
strediskách v Bratislave, Senci, 
Pezinku a Malackách majú RCB 
pre zimnú sezónu 2018/2019 cel-
kovo k dispozícii 18 sypačov, tri 
traktory s pluhom, tri snehové fré-
zy a sedem nakladačov.
Dispečing zimnej údržby VPS 
Modra:
Ladislav Ochaba, vedúci verej-
noprospešných služieb: +421 903 
406 211.
Mestská polícia Modra: +421 911 
436 752 alebo skrátené tel. číslo 
159. (red, bsk)

Výsledky tvorivej súťa-
že Vinohradnícky strašák 
2018 (v rámci výstavy Plo-
dy zeme):
1. Samko a Matej Vargovci
2. Matej Ružek
3. Nikolka Horváthová.
Víťazom srdečne blahože-
láme!
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Zažite výhľad z novej rozhľadne Alexandra Filípka 

Nová turistická rozhľadňa na 
vrchu Veľká homoľa bola ofici-
álne sprístupnená širokej verej-
nosti v sobotu 3. novembra 2018. 
Novovybudovaná rozhľadňa je 
pomenovaná po lesnom radcovi 
Alexandrovi Filípkovi, ktorý sa 
pričinil o budovanie modranské-
ho lesoparku a vznik známych 
turistických letovísk Harmónia 
a Piesok.
Za prítomnosti stoviek milov-
níkov prírody, turistov z miest-
neho spolku, zástupcov mesta 
a mnohých ďalších slávnostne 
sprístupnil 20,4 metrovú vežu 
primátor Modry Juraj Petrako-
vič za prítomnosti zástupkyne 

Modranského turistického spol-
ku Veroniky Gavorníkovej a ga-
ranta výstavby za poslancov 
MsZ Jána Jašeka. Medzi náv-
števníkmi nechýbali ani mno-
hí dobrovoľníci, ktorí budovali 
predchádzajúcu stavbu, ako aj 
autor myšlienky vybudovania 
predošlej rozhľadne Milan Ru-
žek. Výstupu sa neobávali ani 
najmenší turisti či staršia gene-
rácia. turistickú rozhľadňu Ale-
xandra Filípka si v stredu 7. no-
vembra prišli obzrieť aj župan 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja Juraj Droba a primá-
tor mesta Pezinok Oliver Solga. 
Hostí na Veľkej homoli privítal 

modranský primátor Modry Ju-
raj Petrakovič.
Bratislavská župa prispela na 
novú rozhľadňu sumou 58 640 

eur a mestá Pezinok a Modra vy-
členili zo svojho rozpočtu rov-
nako po 30 516 eur. (jk)
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V Modre máme unikát - keramickú krížovú cestu
Nad Modrou sa týčia tri kríže 
a k nim od ovocného chodníka 
za Bratislavskou ulicou vedie 
nová krížová cesta umiestnená 
vo vinohradoch. Prvú novem-
brovú nedeľu požehnal pán de-
kan Jozef Mišík jednotlivé zasta-
venia spolu s veriacimi, autormi 
tohto diela, zástupcami mesta 

a ďalšími hosťami. S nápadom 
vytvoriť jedinečnú krížovú ces-
tu, ktorá rešpektuje kultúrnu 
identitu Modry spojenú s vinár-
stvom, vinohradníctvom, kame-
ňom, keramikou a hlinou prišla 
Agáta Petrakovičová Šikulová 
z Modranskej besedy. Modran-
ská beseda získala potrebné fi-

nancie na realizáciou tohto diela 
od Bratislavského samosprávne-
ho kraja a zvyšok dofinancovalo 
mesto Modra. Pracovníci mesta 
Igor tuček a Matej Kratochvíľa 
vybudovali celkom 12 zastavení 
krížovej cesty na základe archi-
tektonického návrhu Lucie Ma-
rušicovej. 

Keramické platne, ktoré zná-
zorňujú jednotlivé zastavenia 
na symbolickej ceste za ukri-
žovaním Ježiša Krista sú die-
lom majstrov keramikárov: 
Mariána Lišku, Jozefa Fran-
ka, Igora Mesíka, Jána Vigla-
ša a Jána Pečuka. (zt)
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Ľudia z Modry, 6. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom meste. 
Každý pondelok nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spolupráci s talentovanou 
Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modranom. Ďakujeme 
všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Architekt a interiérový dizajnér 
Matej Balážik (26)

Obdivuje tvorbu iracko-britskej architektky 
Zahy Hadid, z domácich je to architektonický 
ateliér GutGut Štefana Polakoviča a Lukáša 
Kordíka. Sám sa pri svojej práci snaží o mini-
malizmus a funkčnosť. „Nemám rád prepláca-
né priestory, takú tu ťažobu, keď máte pocit, že 
to na vás celé spadne. Páči sa mi industriálny 
štýl, ale aj jemné línie, jednoduchosť. Hlavne 
nech to je funkčné a pekné.“
Matej by chcel raz vo svojej kariére naprojek-
tovať stavbu strategického charakteru. Sníva 
o projekte letiska, ale vedel by si hravo pora-
diť aj s bratislavskou hlavnou stanicou, ktorej 
venoval svoju diplomovú prácu. „Je to brána 
do hlavného mesta a keď sem prídu ľudia zo 
zahraničia, musia byť zhnusení. Z urbanistic-
kého hľadiska by sa tam dalo urobiť veľmi pek-
né námestie a funkčne pretvoriť budovu i celý 
priestor.“

 Z budov v Modre oceňuje návrh a realizá-
ciu domu smútku pri kostole sv. Jána Krstite-
ľa, ktorý bol v roku 2009 nominovaný na ce-
nu Arch. Rovnomenný časopis o architektúre 
každoročne ocenením vyzdvihuje pozoruhod-
né diela domácej architektonickej scény. „Páči 
sa mi kombinácia použitých materiálov - sklo, 
oceľ, drevo, kameň a tiež citlivé zakomponova-
nie stavby do prírodného prostredia.“ Aktuál-
ne má Modra v súťaži ďalšiu nomináciu a to 
pamätník Zelený les - odkaz dejín dnešku na 
Kráľovej. Výsledky sa dozvieme už 6. novem-
bra. “Všetko je blízko a všetkých tu poznám - to 
mám na Modre najradšej,” hovorí Matej, keď 
sa ho pýtame na vzťah k svojmu mestu. Patrí 
k mladej generácii, ktorá večer rada „žije” 
a bistro v kine s letnou terasou je ich obľúbe-
ným miestom na posedenie. Ako mladý Mod-
ran by uvítal rekonštrukciu námestia a vznik 
nových kaviarničiek a vinární s terasami pl-

ných ľudí, ktorí by sa stali súčasťou jedinečnej 
atmosféry nášho mesta. 

Novinár Juraj Koník (35)
Víno a vinohrady sú v DNA väčšiny Modra-
nov. Obaja Jurajovi rodičia pochádzajú z vi-
nohradníckych rodín. Hoci v detstve prácu vo 
vinohrade nemal príliš v láske, teraz sa k nej 
vrátil. Spolu s rodičmi a manželkou sa starajú 
o vinohrad pod domom Vinca Šikulu. „Je to 
čarovné miesto. Pestujeme tam Veltlínske zele-
né a uvažujeme aj nad ďalšími odrodami. Kaž-
dý rok sa zíde celá rodina na vinobraní a z do-
pestovanej úrody predávame hrozno, burčiak 
a samozrejme víno,“ hovorí Juraj o svojom ná-
vrate ku koreňom. 
Vinohradníctvo a vinárstvo je skôr relax, živí 
ho novinárska práca. Patrí k výrazným osob-
nostiam tímu Denníka N. Za svoju prácu zís-
kal niekoľko novinárskych cien. Novinárčinu 
vníma ako poslanie aj vďaka dvom ľuďom, 
ktorí ho v mladosti veľmi ovplyvnili. „Dá sa 
povedať, že Palo Fandák bol môj detský vzor. 
V skautských táboroch nám vštepil morál-
ne zásady a naučil nás, čo sú pravé hodnoty 
v živote. Spomínam aj na pani farárku Ada-
movičovú-Olexovú. Bola to múdra, vzdelaná 
a scestovaná žena. Aj vďaka nej som pochopil, 
čo je v živote správne.“
Juraj priznáva, že vražda novinára Jána Kucia-
ka a jeho snúbenice otriasla novinárskou ob-
cou. „Táto udalosť odkryla úplne na kosť, aká 
hrozná je situácia v našej krajine a aká riziko-
vá je práca exponovaných novinárov, ktorí pra-
cujú na veľkých kauzách.“ Je zhrozený z toho, 
ako ďaleko to zašlo a dúfa, že táto tragédia 
zmení veci na Slovensku k lepšiemu. Medzire-
dakčná spolupráca na investigatívnych témach, 
občiansky aktivizmus a tlak verejnosti sú podľa 
neho v tomto smere veľmi dôležité.

Učiteľka anglického a ruského 
jazyka Elena Dugovičová (65)

Privítala nás v učebni svojho rodinného domu. 
tu učí malých aj veľkých Modranov cudzie ja-
zyky už 28 rokov. „Dom postavila moja babič-
ka po smrti manžela. Ja som k nej z Bratislavy 
chodila každý víkend. Mali sme mimoriadne 
blízky vzťah. Spoločne sme chodili na pre-
chádzky na Štúrovu lavičku, preto toto miesto 
milujem,“ spomína na krásne časy. 
Dedko pani Eleny bol Ferdinand Písecký, po-
bočník Milana Rastislava Štefánika a riaditeľ 
Učiteľského ústavu v Modre. Gény nepustia. 
Elena, ako rodená Bratislavčanka, si po vte-
dy sedemročnom anglicko-ruskom gymná-
ziu na Vazovovej 6 vybrala učiteľský smer na 
Univerzite Komenského. Desať rokov učila 
na Strojníckej priemyslovke v Bratislave. Do 
Modry prišla v roku 1977. Neskôr pracovala 
vo Výskumnom ústave liečiv a na tunajšom 
gymnáziu. Po nežnej revolúcii si otvorila súk-
romné jazykové kurzy. Učila, pracovala na od-
delení vedecko-technickej informácie, tlmoči-
la a prekladala. Učí s láskou stále. 
„Milujem umeleckú atmosféru nášho mesta 
a to, že ste za päť minút v lone prírody. Cítim 
sa tu veľmi dobre. Nemenila by som. Moje deti 
chodili na skaut, stavali si v okolí bunkre, mali 
krásne detstvo,“ hovorí pani Elena. Patrí k slo-
bodomyselným ľuďom a priznáva, že ju ob-
čas trápili žabomyšie vojny typické pre malé 
mesto. „Neskôr som získala nadhľad a presta-
lo mi to prekážať. Teraz sa na tom zabávam a k 
Modre som si vytvorila vrúcny vzťah.“ 
Elena Dugovičová je presvedčená, že cudzí 

jazyk sa dokáže naučiť každý. „Ak máte as-
poň základy a ste otvorený a vnímavý človek, 
v zahraničí vám stačia tri mesiace a hovoríte 
plynule cudzím jazykom.“ Odporúča jazyk aj 
napočúvať a veľa čítať. „Dvojjazyčné knihy, 
pesničky v angličtine, CD s nahrávkami, fil-
my, PC hry - dnes je k dispozícii veľa nástro-
jov, ktoré dokážu človeku v tomto smere po-
môcť.” Na veku podľa nej nezáleží, stačí mať 
len chuť. Učí deti od 5 rokov, mládež, dospe-
lých, ale aj dôchodcov. trénovať si mozog je 
prospešné v každom veku.
 Zuzana TICHÁ
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Život v materských školách

Vzdelávanie učiteľov 
z MŠ SNP

tak ako učitelia umožňujú de-
ťom počas celého roka rôzne 
akcie, výlety, exkurzie či diva-
dielka priamo v našej škôlke, 
tak aj učiteľom je umožnené 
vzdelávať sa. Je to vzdeláva-
nie zamerané na využitie di-
daktických pomôcok, na tanec, 
výtvarné činnosti atď. Dňa 23. 
októbra sa učitelia Materskej 
školy SNP a jej elokovaných 
pracovísk zúčastnili seminára 
v MŠ vo Svätom Juri. Semi-
nár bol zameraný na zdravie 
a pohyb, na podporu správne-
ho držania tela ako predpokla-
du na zdravý psychomotorický 
vývin dieťaťa. Učitelia si ma-
li možnosť zacvičiť s loptami, 
kruhmi, palicami a švihadlami. 
Vyskúšali si správne východis-
kové polohy pri cvičení podľa 
veku dieťaťa. Učitelia si obo-
hatili svoje doterajšie praktic-
ké skúsenosti a zamerali sa aj 
na cviky pre deti s chybným 

držaním tela - deformitu tru-
pu, ktoré je možné korigovať 
správnym cvičením. Vzdelá-
vame sa však aj v iných ob-
lastiach. V mesiaci októbri to 
bolo prírodovedné a technic-
ké vzdelávanie v materských 
školách v MŠ vo Vinosadoch. 
Koncom novembra bude v na-
šej MŠ kreditové vzdelávanie: 
Animácia ako nástroj pre nový 
rozmer vyučovania.

Beata KOZMONOVÁ, 
MŠ SNP

...a škôlka voňala 
jeseňou a padajúcim 

lístím
Občianske združenie Európ-
sky škôlkar v spolupráci s MŠ 
na Kalinčiakovej ulici pripra-
vili 24. októbra nezabudnu-
teľné chvíle - každoročný Deň 
rodiny a školy. Pre deti a ich 
rodičov či starých rodičov bo-
li v každej triede dopoludnia 
pripravené zaujímavé aktivity. 
Deti s pomocou rodičov a pa-

ni učiteliek s radosťou a od-
hodlaním vystrihovali, lepili, 
skladali, maľovali a vytvárali 
z prírodnín zvieratká, svetlo-
nosov, šarkaníkov a jesenné 
či strašidielkové dekorácie. 
Hoci nám počasie veľmi ne-
prialo, popoludní sme sa stre-
tli na školskom dvore pri vy-
rezávaní tekvičiek, ktoré sa 
pod šikovnými rukami malých 
i veľkých umelcov menili na 
veselých či zázračných svetlo-
nosov, strašidielka a zvierat-
ká. tešili sa z nich nielen de-
ti, ale aj rodičia. Po tvorivých 
aktivitách sme si vypustili ba-
lóniky napustené héliom a po-
hostili sa na zdravých dobro-
tách a výbornom teplom čaji 
z kuchýň našich mamičiek 

a pani kuchárok. Ďakujeme. 
Veríme, že sa deti aj rodičia 
cítili v našej škole príjem-
ne a že naše stretnutia a spo-
lupráca s nimi budú naďalej 
úspešné a „rodinné“.

Oľga ŠEBOVÁ, za kolektív 
MŠ a OZ Európsky škôlkar

Jeseň v kraľovanskej 
MŠ Partizánska 

Na začiatku jesene naše de-
ti absolvovali s ruksačikmi na 
chrbte turistickú vychádzku 
na Holý vrch. Obdivovali vý-
hľad na Kráľovú a snažili sa 
hľadať známe budovy. Cestou 
pozberali divé gaštany, žalude, 
farebné listy, kamienky, koná-
riky, všímali si okolie a vzá-
jomne si rozprávali postrehy. 
Jesenný vietor pomáhal deťom 
na Šarkaniáde, každé dieťa si 
prinieslo svojho šarkana a skú-

šalo svoju šikovnosť. Sem tam 
museli pobehnúť, aby šarkan 
vzlietol do výšky, radosť bo-
la veľká, ak sa šarkan vznášal 
nad hlavami. Naše deti si po-
zreli aj divadielko O lenivom 
líšatku, ktoré k nám prišiel za-
hrať divadelník. Nastal čas na 
upratovanie školského dvo-
ra a v sobotu 13. októbra sa 
uskutočnila brigáda. Rodičia 
si priniesli lopaty, hrable, fú-
riky, rýle, farby, štetce a pusti-
li sa do práce. Navážali zemi-
nu okolo pieskoviska, nového 
chodníka, ponatierali drevené 
domčeky, stĺpiky na plote, vy-
tvorili ohrádku na šišky okolo 
stromu, pohrabali ihličie. Za 
odmenu mohli ochutnať dob-
rý gulášik, ktorý pripravila pa-
ni kuchárka. Ďakujeme všet-
kým rodičom, ktorí pomáhajú 
skrášľovať prostredie mater-

skej školy. A o týždeň neskôr 
sme sa opäť stretli na tekvico-
vej párty, kde rodičia s deťmi 
vytvárali krásnych svetlono-
sov, deti kreslili a rodičia vy-
rezávali. Všetci potom ochut-
návali dobroty, ktoré napiekli 
usilovné mamičky. Svetlono-
sy počas celého týždňa ozdo-
bovali vchod do našej ško-
ly. Predškoláci sa zúčastnili 
exkurzie v ovocných sadoch 
v Dunajskej Lužnej spolu 
s predškolákmi z MŠ SNP 14. 
Získali nové poznatky, ako tre-
ba oberať jablká, pamätali si 
niektoré názvy odrôd a ochut-
návali. Svoje poznatky s nad-
šením odovzdali svojim ka-
marátom. tešíme sa, na ďalšie 
nové zážitky, ktoré prídu s prí-
chodom zimy.

Iveta LENNEROVÁ, 
za kolektív MŠFO
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Medzinárodný deň školských knižníc
Dňa 22. 10. 2018 sa žiaci 2. 
stupňa ZŠ Vajanského pripojili 
k oslave 14. ročníka Medziná-
rodného dňa školských knižníc 
tak, že sa zúčastnili literárnej 
súťaže, ktorú zorganizovali vy-
učujúce slovenského jazyka a li-
teratúry. Žiaci súťažili v päť-
členných družstvách. Na piatich 
stanovištiach hľadali knihy, 
s ktorými následne pracovali. 
V knihách zo školskej knižnice 
vyhľadávali podľa konkrétnych 
indícií správne odpovede a za-

pisovali ich do pripravenej taj-
ničky. Víťazmi sa stali nielen 
úspešní riešitelia, ale zároveň aj 
tí najrýchlejší a boli odmenení 
zaujímavými knihami. Všetkých 
žiakov takáto forma práce s kni-
hou veľmi bavila, pretože sa nie-
len učili, ale zároveň sa aj zabá-
vali a súťažili. Cieľom súťaže 
bolo žiakov motivovať k častej-
šiemu čítaniu kníh a častejším 
návštevám školskej knižnice. 

Jana OCHABOVÁ, 
ZŠ Vajanského 

Claudianum v Majolike
Slovenská ľudová majolika zažíva svoje znovuzrodenie. Denne 
sa točia hrnčiarske kruhy, v peciach sa pália výrobky a zruč-
né maliarky zdobia majolikovými vzormi ručnou prácou mož-
no i váš budúci darček. Okrem výroby sa postupne obnovili aj 
tvorivé dielne zamerané od najmladšieho návštevníka až po naj-
starších. Každému sa „majolikári“ venujú s trpezlivosťou a radi 
sledujú ako sa ľudia z vlastnoručne namaľovaných zvončekov, 
vázičiek alebo magnetiek tešia. Tvorivé workshopy sú obľúbené 
a tak sa v rámci arteterapie rozhodli prijať pozvanie Slovenskej 
ľudovej majoliky a navštíviť priestory podniku aj klienti denné-
ho Rehabilitačného strediska Claudianum v Modre. 

Štvrtkové dopoludnia bý-
vajú v Claudiane vyhradené 
práve arteterapii. V rámci 
tvorivých činností pracu-
jú klienti napríklad aj s hli-
nou. Barbara tomanovičo-
vá, ktorá vedie v Claudiane 
terapiu s použitím výtvar-
ných techník vysvetľuje: 
„Téma keramiky je nám 
celkom blízka. V zariadení 
máme aj vlastnú pec a ke-
ramiku si sami vyrábame. 

Našich klientov táto činnosť ba-
ví a niektorí sú v nej ozaj zruční. 
Originálne výrobky klientov tak 
zdobia nielen náš interiér, ale sú 
i súčasťou našej prezentácie na 
rôznych podujatiach. A čo je dô-
ležité, kontakt s hlinou má výraz-
ný terapeutický účinok, takže sme 
pozvaniu z Majoliky neodolali a s 
radosťou ho prijali. Táto návšteva 
v sebe spájala viac dôležitých as-

pektov: spoznávanie nových ľudí, 
nového miesta a príležitosť skúšať 
nové veci“. RS Claudianum den-
ne navštevuje dvanásť ľudí s po-
stihnutím a sú v aktívnom veku. 
Mnohí z nich si pri pohľade na 
keramické výrobky v dielni Slo-
venskej ľudovej majoliky po-
spomínali na detstvo doma alebo 
u starých rodičov. Zaujímavá bola 
preto debata pri štýlovom pohos-
tení podávanom priamo v kerami-
ke. Návštevníci z Claudiana vied-
li rozhovory o tom, ako sa kedysi 
keramika v domácnostiach málo 

používala a ako mala skôr dekora-
tívny charakter. Ochotní zamest-
nanci Majoliky im však ukázali, 
že keramické výrobky sú v bež-
nom živote plne využiteľné a ne-
treba sa báť ich zakomponovať do 
svojej kuchyne či jedálne. „Naši 
klienti si návštevu, tak exkurziu 
ako aj tvorivé chvíle v Majolike 
naozaj užívali. Boli spokojní, že 
im je venovaná pozornosť a naj-

mä trpezlivosť Katky a oboch Ma-
jek, ktoré pri nich stáli a učili ich 
práci s maliarskym štetcom. Naši 
klienti túžia najmä byť zapojení do 
bežného života a to sa im na tom-
to mieste vďaka Majolike splnilo. 
Srdečne ďakujeme za pozvanie 
a radi sa zastavíme opäť,“ dodáva 
Barbara tomanovičová.
tvorivý workshop bol súčasťou 
projektu Modranská majolika ako 
súčasť európskeho kultúrneho de-
dičstva, ktorý z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. (jk)
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Ocenenie pre maľovanú zastávku
Modranská autobusová zastávka 
na Dolnej ulici v smere na Šenkvi-
ce ožila pred pár týždňami vďaka 
dobrovoľníkom z Modranskej ľu-
dovej majoliky. Majolikovými 
vzormi pomaľovaná zastávka uro-
bila mestu Modre príkladnú re-
klamu po celom Slovensku. Dňa 
25. októbra 2018 ocenila Asociá-
cia public relations Slovenskej re-
publiky Slovenskú ľudovú majo-

liku Modra 2. miestom v kategórii 
Regional community relations 
za kampaň „Adoptovaná zastáv-
ka.” Naša Majolika si tak domov 
priniesla Cenu Prokop, z čoho je 
zrejmé, že nápad skrášliť a oživiť 
miesto, kde ľudia pri cestovaní 
trávia zopár chvíľ, bolo správne 
a tento PR počin si všimli aj od-
borníci v oblasti. Srdečne našej 
Majolike blahoželáme! (jk)
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Čo majú gymnazisti nové
Deň s lesníkmi

Dňa 11. októbra 2018 sa v našej 
škole konali aktivity s environ-
mentálnou tematikou. Zúčastni-
li sa ich triedy prima, sekunda, 
tercia a kvarta. Súčasťou bola 
výsadba stromčekov žiakmi, za 
pomoci lesných pedagógov zo 
štátneho podniku Lesy SR, Ing. 
Pavla Kovačiča, ktorý je absol-
ventom nášho gymnázia a Ing. 
Michala Slávika, v rámci pro-
jektu Stromy Poznania. Lesní 
pedagógovia poskytli žiakom 
informácie o význame a funkci-
ách lesa, priblížili prácu lesníkov 
a úlohy lesného hospodárstva 
a zdôraznili potrebu osobnej 
zodpovednosti za ochranu hod-
nôt lesa a prírody. Lesná peda-
gogika je environmentálne vzde-
lávanie, založené na zmyslovom 
vnímaní prírody všetkými zmys-
lami a zamerané na spoznáva-
nie prírody a života v prírode. 
Súčasťou aktivít bola aj tvorba 
vtáčích príbytkov žiakmi, ktoré 
budú rozmiestnené v školskom 
areáli, premietanie filmu o le-
se a prírode, diskusia a aktivity 
s lesníkmi. Každý žiak si na zá-
ver mohol vytvoriť svoj lesnícky 
klobúk. Vďaka lesným pedagó-

gom, ktorí nám pripravili zaují-
mavý program a vedeniu nášho 
gymnázia, sme prostredníctvom 
spoločne stráveného času preži-
li radosť a záujem o les, lesných 

obyvateľov, stromy a ochranu 
prírody, ktorej sme každý súčas-
ťou. Ďakujeme.

Náučná záhrada 
liečivých rastlín

Začiatok nového školského ro-
ku 2018/2019 sa na Gymnáziu 
Karola Štúra v Modre okrem 
iných aktivít niesol aj v zname-
ní realizácie Náučnej záhrady 
liečivých rastlín. Projekt Náuč-
ná záhrada uspel v Grantovom 
programe Nadácie Revia, pro-

stredníctvom OZ RR pri Gym-
náziu Karola Štúra v Modre. 
Realizácia prvej etapy Náučnej 
záhrady liečivých rastlín sa plá-
novala prostredníctvom žiakov 
školy, dobrovoľníkov a priate-
ľov školy už od júla 2018. Plá-
novalo sa umiestnenie a vzhľad 

záhrady. Pomocou brigádnikov 
sa uskutočnili prvé prípravné 
terénne práce. V ďalšej etape 
realizácie Náučnej záhrady sa 
na základe návrhu realizácie 
záhrady spoločne so žiakmi, 
vyučujúcimi a dobrovoľníkmi 
zabezpečil potrebný materiál 
na výsadbu a údržbu záhrady. 
Zrealizoval sa nákup materiá-
lu potrebného pre ďalšie terén-
ne a sadbové úpravy a násled-
ne sa v októbri urobili finálne 
úpravy terénu - vytýčenie zá-

hrady a výkopové práce, dovoz 
a rozmiestnenie zeminy pre vý-
sadbu liečivých rastlín. Spolu 
so žiakmi boli zasadené rôzne 
druhy rastlín, napríklad cesnak 
pažítkový, levanduľa lekárska, 
materina dúška - tymian, mä-
ta pieporná, medovka lekárska, 
pamajorán obyčajný, rebríček 
obyčajný, šalvia lekárska, roz-
marín lekársky a mnohé iné 
rastlinky, ktoré budú využívané 
rôznym, nielen tradičným spô-
sobom - pri liečbe a prevencii 
rôznych ochorení, ale aj pri re-
alizácii zážitkového neformál-
neho vyučovania. Na udržiava-
ní Náučnej záhrady liečivých 
rastlín sa budú podieľať žiaci 
a dobrovoľníci, všetci priatelia 
školy a vítaní sú aj návštevníci 
areálu. Vytvorením a údržbou 
Náučnej záhrady liečivých rast-
lín pri Gymnáziu Karola Štúra 
v Modre sa podporí environ-
mentálne povedomie, budova-
nie vzájomných vzťahov a dob-
rovoľníctva u žiakov, učiteľov, 
rodičov a širokej verejnosti 
a návrat a úcta k prírode. Vďa-
ka Nadácii Revia, žiakom, rodi-
čom a dobrovoľníkom, vznikol 
spoločný priestor pre aktívne 
spoločné využitie času na obja-
vovanie a skúmanie tajomstiev 
života v prírode. (dol, GKŠM)

Nový dvor v Centre
V posledných mesiacoch bolo v Centre voľného času veľmi ruš-
no. Vyše 220 detí trávilo čas v letných prímestských táboroch 
v 10 turnusoch. Telocvičňa i všetky priestory žili prázdninovým 
programom. Rovnako plne obsadený bol dvor, ihrisko, tram-
polína. Boli spoznávačky i stopovačky, oblievačky i naháňačky, 
deti si užili zábavy i oddychu po svojom. Animátori opäť muse-
li konštatovať, že deti sú tvory neunaviteľné. No všetkým bolo 
dobre. Ako sa skončilo leto, skončil čas radovánok, nastal čas 
práce. Tak sme sa rozhodli i v Centre zapracovať na tom, aby 
sme pre deti v novom školskom roku i pre budúce leto pripravili 
krajší a hlavne bezpečnejší priestor pre ich hry. 

Pustili sme sa do revitalizá-
cie dvora a ihriska. V októbri 
bol dvor plný ani nie tak vý-
skotu a naháňania sa detí, ako 
pracovného nasadenia dob-
rovoľníkov i pracovníkov fi-
riem. Výsledkom je veľký kus 
krásnej obnovenej zatrávnenej 
plochy, nový vysadený strom 
- platan, do ktorého vkladáme 

veľké nádeje tieňa v letných 
mesiacoch, nanovo vysadené 
kríky a nový povrch veľkého 
ihriska. Len pre zaujímavosť, 
kombinácia zelenej (trávo-
vej) a červenej (ihriskovej) je 
veľmi pekná. Začali sme i no-
vý projekt, v ktorom budeme 
pokračovať i v budúcom ro-
ku, a to je obnovenie priesto-

ru „malého” ihriska, ktoré slú-
ži najmä deťom z Materského 
centra.
to, že sa nám podarilo práce 
dotiahnuť do tejto fázy, je treba 
pripísať radostnej ochote mno-
hých ľudí, konkrétnej pomoci 
konkrétnych rúk dobrovoľníkov, 
sponzorskej pomoci manželov 
Jakabovičovcov a grantovému 
finančnému zázemiu, ktoré nám 
poskytlo BSK dotáciou z parti-
cipatívneho rozpočtu, Nadácii 

Volkswagen Slovakia, Nadácii 
Jána Korca a Malokarpatskej na-
dácii Revia. Na financovaní prác 
sa tiež podieľal náš zriaďovateľ 
OZ Sabuž a veľmi nápomocné 
nám bolo i mesto Modra. Preto 
i touto cestou za všetky deti, rodi-
čov i starých rodičov, pre ktorých 
je náš dvor príjemným miestom, 
rada odovzdávam naše „ďaku-
jeme“ a tešíme sa na spoločné 
stretnutia u nás na dvore.

Erika STRELINGEROVÁ
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nedeľa 2. 12., 18.00 h
Adventný koncert Preßburger Klezmer 
Band 
Nemecký evanjelický kostol 
Nenechajte si ujsť energický hudobný kok-
teil, ktorý je podmanivo namiešaný zo ži-
dovskej, slovenskej, balkánskej a orien-
tálnej hudby, ako aj z cigánskeho folklóru 
- to všetko s originálnou esenciou súčasných 
moderných štýlov, ako jazz, reggae a lati-
no. Preßburger Klezmer Band patrí medzi 
popredných predstaviteľov európskej scény 
world music. Mesto Modra Vás srdečne po-
zýva na mestský vianočný koncert. 
organizátor: Mesto Modra, KC Modra, 
ECAV Modra 
vstupné: dobrovoľné

každá adventná nedeľa od 2. 12 do 23. 12. 
o 15.00 h 
Svetlo pre Kráľovú 
Národná ulica, Modra - Kráľová 
Stretnutie občanov spojené so zapaľovaním 
sviec na adventnom venci na Národnej ulici 
v Kráľovej.
organizátori: Občania Kráľovej

pondelok 3.12., 19.00 h
Adventný poetický večer 
Pozývame vás na stretnutie so zahraničnými 
básnikmi v priestoroch galérie. 
miesto: Moodra Galéria, Štúrova 68 
organizátori: Moodra Galéria, Spoločnosť 
priateľov poézie

streda 5. 12., 18.00 h
Tešíme sa na Vianoce
Kultúrny dom Modra (malá sála)
prestavenie žiakov hudobného odboru ZUŠ 
Modra
organizátor: ZUŠ v Modre

štvrtok 6. 12., 18.00 h 
Rozsvietenie stromčeka Mikulášom
priestranstvo pred KD Modra 
Pozývame vás na priateľské mikulášske 
stretnutie, ktoré sa bude tento rok konať na 
priestranstve pred Kultúrnym domom. Spo-
lu s deťmi z DFS Magdalénka si zaspievame 
koledy, počkáme na Mikuláša, spoločne roz-
svietime vianočný stromček a zohrejeme sa 
pohárom punču. 
organizátor: Kultúrne centrum, Mesto Modra

sobota 8. 12., 17.00 h 
Teras pekne šeci spolu prichádzame g 
vášmu stolu
Kultúrny dom Modra 
Sviatočný vianočný program modranského 
Detského folklórneho súboru Magdalénka. 
organizátor: DFS Magdalénka
vstupné: deti od 6 rokov/1,50 €, dospelí 4 €

sobota 8. 12., 13.00 h
Predvianočné stretnutie
Kultúrny dom Kráľová
podujatie venované deťom, spojené s pre-
dajom vianočných dekorácií
17.00 h: Stretnutie s Mikulášom
Organizátor: OZ Kraľovan (kontakt: 0902 
691 781)

nedeľa 9. 12., 17.30 h 
Mimi a Líza: Záhada vianočného svetla
Kino Mier Modra, Kalinčiakova 4
Mimi a Líza sú tu opäť! tentoraz vo vianoč-
nej rozprávke plnej čarovného svetla. 
Dve veselé kamarátky zažili už množstvo 
zábavy v tajomstvách fantazijných svetov. 
tentoraz zažijú čosi nezvyčajné. Budú ces-
tovať v čase, aby našli čarovné vianočné 
svetlo... 
Vstupné: 5€ / 60 min

streda 12. 12., 18.00 h
Tanec medzi vločkami 
Kultúrny dom Modra (veľká sála)
Vianočné vystúpenie žiakov tanečného od-
boru Základnej umeleckej školy v Modre.
organizátor: ZUŠ v Modre

piatok a sobota, 14. - 15. 12. 
Vianočné zastavenie 
nádvorie historickej radnice 
mestské vianočné trhy a charitatívna zbier-
ka pečiva
organizátor: KC Modra, Mesto Modra 

nedeľa 16. 12., 17.30 h 
Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá
Kino Mier Modra, Kalinčiakova 4
Blíži sa zima a naši známi kutilovia to nemôžu 
nechať len tak. Zaskočí ich snehová nádielka 
a tak potrebujú vymyslieť nový stroj na sneh. 
V zime sa zíde aj horúca sauna, tak prečo by 
si jednu nevyrobili. Príďte sa s celou rodinou 
pozrieť na to ako si Pat a Mat poradia s vianoč-

nou výzdobou a ako oslávia Silvestra. 
Vstupné: 5 € / 60 min

streda 19. 12., 18.00 h 
Vianočná show ADT crew
Kultúrny dom Modra (veľká sála)
tanečná skupina ADt vás pozýva do ich 
vianočnej rozprávky. 
organizátor: ADt crew
Vstupné: 5 €

pondelok 31. 12., 23.30 h 
Silvester
Pred historickou radnicou, Štúrova 54
spoločná rozlúčka so starým rokom, 
ohňostroj
organizátor: Mesto Modra

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

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

Vianočná 
zbierka pečiva

Mesto Modra v spolupráci Kultúrnym cen-
trom a Mestským centrom sociálnych slu-
žieb pripravujú aj počas tohtoročného 
Adventu tradičnú charitatívnu Vianočnú 
zbierku pečiva a koláčov pre sociálne slab-
ších spoluobčanov. Každý môže prispieť 
prinesením koláčikov a to počas konania 
vianočných mestských trhov s názvom Via-
nočné zastavenie 2018. Kolegovia z Mest-
ského úradu v Modre vaše dary ochotne pre-
vezmú a to v sobotu 15. decembra v čase od 
10.00 do 13.00 h. Obdarovaní zo sociálne 
slabších rodín, klienti domovov sociálnych 
služieb a oddelení v nemocnici budú mať 
vďaka vášmu dobrému srdcu krajšie sviatky. 
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí podporia 
túto charitatívnu myšlienku. Podrobné infor-
mácie získate u Moniky Bartošovej z MsÚ 
na tel.: 033/6908 614 alebo v Kultúrnom 
centre, tel.: 033 647 21 12. (red)

ADVENT A VIANOCE V MESTE

Adventná Modra
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DRUHÝNÁKLAD

DRUHÝDRUHÝ
DISKODISKO

ŠUPA

BAR PIVEČKO (KINO MODRA)

22. DECEMBRA 2018

20:00

piatok 14. 12., od 17.00 do 20.00 h 
17.00 h  Slávnostné otvorenie hudbou v podaní Základnej 

umeleckej školy v Modre 
18.00 h   Koledy, Laudate Dominum, ECAV Modra 

sobota 15. 12., od 10.00 do 20.00 h 
10.00 h – 13.00 h Vianočná charitatívna zbierka pečiva (radnica)
10:30 h Vianočné vystúpenie, Spojená škola Modra 
11.00 h Vianočný čas, ZŠ Vajanského Modra 
12.00 h Koledníci, ZŠ Ľ. Štúra v Modre
13.00 h Vianočný príbeh, CZŠ Narnia Modra
14.00 h ZUŠ Modra, Detský spevácky zbor a Tanečný odbor
15.30 h Zimná rozprávka, Divadlo Agapé pre deti (Martin Žák) 
16.30 h Vitaj nám Ježiško narodzený, DFS Magdalénka 
17:30 h Dobrá novina, Súkromné centrum voľného času v Modre 
18.00 h   Vianočné zastavenie, pásmo z dielne o. z. ĽUSK 
19.00 h Ad Una Corda, koncert chrámového zboru z Pezinka 

VIANOČNÉ TRHY MESTA MODRA NA NÁDVORÍ HISTORICKEJ RADNICE

Sprievodný program 

○ prehliadka výstavy BALADA, maľby Agáty
Šikulovej Petrakovičovej na skle (piatok – sobota) 

○ živý orloj nadácie REVIA v partnerstve
 s OZ Amavet,  sobota po zotmení (17:00 – 18:00)

○ tvorivé dielne s Majolikou pre deti,
sobota 15.00 – 18.00 h

○ stánok Artforum a Antikvariát Mestskej knižnice 
ponúknu najkrajší vianočný darček 

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

a mnohé ďalšie

Kontakt a informácie: Kultúrne centrum Modra, 033/ 647 21 12, kontakt@kcmodra.sk, www.kcmodra.sk

Svetlo pre Kráľovú - zapaľovanie 
sviec na adventnom venci

Advent v Modre Kráľovej bu-
de aj tento rok v znamení za-
paľovania sviec na advent-
nom venci medzi kostolmi 
na Národnej ulici. Prvú svie-
cu zapálime v prvú adventnú 
nedeľu 2. decembra a pokra-
čovať budeme každú advent-
nú nedeľu až do 23. 12. - vždy 

v rovnakom čase o 15.00 hod. 
V tomto roku sa budeme za-
mýšľať nad témami pamäť, 
slušnosť, zmierenie, pokora. 
Veríme, že k príjemnej atmo-
sfére prispeje aj malé občer-
stvenie po programe, ktoré sa 
už stalo tradíciou a potešíme sa 
každému príspevku od našich 

gazdiniek a vinárov. Pozý-
vame všetkých obyvateľov 
Kráľovej - súčasných aj bý-
valých, Modranov, priate-
ľov a známych. Príďte me-
dzi nás, priveďte aj svoje 
deti, stretnime sa, stíšme sa 
v adventnom čase v radost-
nom očakávaní Vianoc.
Projekt „Svetlo pre Kráľo-
vú“ sa uskutočňuje opäť aj 
vďaka finančnej podpore 
Revie - Malokarpatskej ko-
munitnej nadácie. Srdečne 
ďakujeme.
Božena UHERČÍKOVÁ, 

za občiansku iniciatívu 
Svetlo pre Kráľovú
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na INFO a rezervácia 

vstupeniek: 

Kultúrne centrum Modra 

033 647 21 12

kontakt@kcmodra.sk 

www.kcmodra.sk  

sobota 12. január 2019 

19.00 h Kultúrny dom     Modra
dress code: spoločenské 

oblečenie či doplnok v štýle 

prvej republiky, slávnostný 

kroj, spoločenské šaty

V štýle Prvej 

Československej 

republiky

orchester FATS JAZZ BAND

Dobová  módna prehliadka / DJ 

výborné jedlo, lahodné vína

Prídte s nami otvorit plesovú sezónu!

o 18.00 h
sobota 1. december 2018

Kultúrny dom Modra

tance: z Čierneho Balogu 
školu tanca vedie: Igor Hajdučík  (člen tanečného súboru SĽUK)

do tanca hrá: ľudová hudba MUZIČKA 

 
Tanečný dom je neformálna výuka ľudového tanca, 

ktorá vyústi do spontánnej tancovačky.

 
Účasť na tanečnom dome si nevyžaduje predchádzajúcu 

skúsenosť s tancom. Môžete prísť sami alebo s partnerom. 
Stačí Vám chuť do tanca! Pohodlná obuv a sukňa pre ženy 

je určite vítaná.

Projekt z verejných 
zdrojov podporil

vstupné: 4€ 

www.kcmodra.sk
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Darujte knihu a buďte knižným patrónom
Nadácia Revia hľadá knižných 
patrónov, ktorí venujú knihy de-
ťom a otvoria tak okno do sve-
ta múdrosti a fantázie. Kniha je 
vždy dobrým darčekom a ešte 

lepším, ak je to tá vysnívaná. Už štrnásty rok deti zo sociál-
ne znevýhodnených rodín po celom Malokarpatskom regióne 
posielajú knižné želania do Nadácie Revia, ktorá hľadá „kniž-
ných patrónov“ plniacich tieto ich túžby. 

Aj vy sa ním môžete stať od 
konca novembra do konca de-
cembra v projekte Otvor srdce, 
daruj knihu, zakúpením ozna-
čenej knižky v kníhkupectvách 
Folly v OC Kocka v Modre, 
Artforum na Kollárovej ulici 
a Panta Rhei v OC Plus v Pe-
zinku, či v Archbooks na Ná-
mestí slobody 19 v Bratislave. 
Prostredníctvom Nadácie Re-
via budú knihy doručené do 
rúk mladých čitateľov. „Knihy 
otvárajú naše srdcia a mysle. 
A naše srdcia a mysle otvára-

jú knihy. Kniha sa pred naši-
mi očami mení na okno do zá-
zračného sveta... So svojím 
životom, s našimi radosťami 
či starosťami nie sme sami. Sú 
s nami hrdinovia kníh. Spolu 
s nimi si kladieme otázky, pre-
čo sme na svete, čo čakáme od 
života a čo chceme dať svetu 
okolo nás.“ hovorí spisovateľ 
a dlhoročný partner projektu 
Márius Kopcsay.
Počas 13-tich predvianočných 
období bolo v projekte obda-
rovaných 2008 detí knihami 

za 17 765 €. toto obdivuhod-
né číslo chceme aj vďaka vám 
opäť zvýšiť. Darujte knihu de-
ťom, ktorých možnosti sú limi-
tované a ich darčekmi sú zvy-
čajne základné veci na prežitie. 
Chceme aby si pod stromče-
kom našli o príbeh, či o kniž-
ného hrdinu viac. „S nami sa 
sny plnia. Najkrajší darček je 

ten, ktorý dáme. Aj na knižku 
od vás ktosi čaká. Kúpte mu 
ju!“ - Veronika Šikulová, spi-
sovateľka a ambasádorka pro-
jektu. 
Viac info nájdete na našej 
stránke www.revia.sk.

Lucia FINKOVÁ, 
Nadácia Revia

Po stopách dávnej minulosti 
s historikom Pavlom Dvořákom
Vo štvrtok 13. decembra od siedmej hodiny večer bude patriť 
Malá sála kultúrneho domu histórii. Konkrétne obdobiu pro-
titureckých vojen a stavovských povstaní. Formou prednášky 
príde odprezentovať svoju najnovšiu knihu Posledný Turek 
z edície Stopy dávnej minulosti historik, prozaik, publicista, 
autor literatúry faktu a scenárista Pavel Dvořák. 

Pavel Dvořák patrí k najvýznam-
nejším autorom formujúcim žá-
ner literatúry faktu na Slovensku. 

Zaslúžil sa o popularizáciu slo-
venských dejín a prezentáciu his-
torického diania na konkrétnych 

ľudských osudoch a dramatic-
kých udalostiach. Pre jeho tvor-
bu je charakteristické, že zložité 
historické fakty, dátumy a uda-
losti dejín vie čitateľovi podať 
príťažlivo a s ľahkosťou. Dvořák 
je aj autorom literárnych predlôh 
k televíznym a rozhlasovým re-
láciám z rôznych období našich 
dejín a mnohých publicistických 

seriálov o histórii Slovenska. 
Spolu napísal vyše dvadsať kníh 
a tisícky článkov, nakrútil asi sto 
televíznych filmov a rozhlaso-
vých relácií.
Prezentácia najnovšej knihy 
a prednáška Pavla Dvořáka o po-
rážke Osmanov a vyhnaní po-
sledného turka zo Slovenska 
bude spojená s autogramiádou 
a predajom kníh autora. 
Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre

Prezentácia pedagogickej školy počas jesene
Ako každý rok, aj túto jeseň od 
28. 9. do 19. 10. sa Stredná odbor-
ná škola pedagogická zúčastnila 
na podujatí pre žiakov deviatych 
ročníkov s názvom Deň župných 
škôl v Avione a následne Župná 
škola pre teba v Pezinku, Sen-
ci a Malackách. V stánku našej 
školy našli záujemcovia všetky 
potrebné informácie o študijných 
odboroch a mohli sa priamo od 
učiteľov a žiačok dozvedieť zau-
jímavosti o fungovaní školy, rôz-

nych organizovaných aktivitách, 
ktoré nám oživujú bežné školské 
dni či o pestrom školskom živo-
te. Kto sa nehanbil prísť, čakala 
ho aj sladká odmena - medovníky 
upečené priamo v našej škole od 
našich žiakov. Najlepšie je však 
vidieť na vlastné oči, tak niekto-
ré naše šikovné dievčatá ukázali 
svoj talent v speve, hre na husle, 
cheer či scénickom tanci. 

Martina PUKANČÍKOVÁ, 
SOŠPa FO

tO
: A

R
C

H
íV

 Š
K

O
Ly

FO
tO

: A
R

C
H

íV
 R

EV
IE



16
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z  h i s t ó r i e

Z histórie Modry 
V tejto časti seriálu sa postupne predstavujeme osobnosti našej histórie, ktoré 
v Modre žili a zanechali tu významnú stopu.

Mária Gavorníková 
(1908 - 1977)

Pri slove jasnovidka si väčšina z nás pred-
staví éterickú ženu so sklenenou vešteckou 
guľou v ruke. Nie je tomu celkom tak. Nie-
ktorí z nás majú nevšedný dar vedieť sa 
vcítiť do druhého človeka alebo predvídať 
určité udalosti. takúto vlastnosť majú iba 
veľmi empatickí a citliví ľudia. Jasnovidec-
tvo je schopnosťou vidieť veci a udalosti, 
ktoré sa v budúcnosti udejú, alebo naopak 
tie, ktoré sa v minulosti stali. Mnohé de-
taily bežného života nám unikajú, ale sú 
medzi nami ľudia, ktorí ich dokážu citlivo 
zachytiť a vnímať. Ženou so schopnosťou 
prekračovať hranice času bola aj Mária Ga-
vorníková. Pani Mária sa narodila v oby-
čajnej rodine robotníka Augustína Sečkára. 
Ľudovú školu vychodila v Modre a vzde-
lanie si doplnila súkromným štúdiom. Istý 
čas pracovala ako domáca v rodine grófa 
telekiho v Maďarsku. Po narodení prvej 
dcéry zostala ako žena v domácnosti doma 
a po druhej svetovej vojne, v období, ke-
dy sa na nezamestnaných hľadelo ako na 
nepriateľov režimu sa zamestnala v Jednot-
nom roľníckom družstve. Svoje schopnosti 
predpovedať budúcnosť si uvedomila v ob-
dobí, keď sa stala domácou pani. Najskôr 
to boli len pocity, ale neskôr si začala za-

pisovať sny, ktoré sa stávali predpoveďa-
mi. Jej vlastnosť ju prekvapila, ale ako ve-
riaca katolíčka ju pokladala za dar. Zápisky 
sa zberali a s ich množstvom vzrastala aj 
literárna kvalita zapisovateľky, ktorá prá-

ce vyskúšala ponúknuť vydavateľovi. Jej 
prvé rozprávania boli uverejnené v časopi-
soch Dennica, Hlas Ľudu, Nová žena, No-
vý svet, Vesna, alebo Slovenka. Máriu Ga-
vorníkovú zaujímali čisto ženské otázky, 
najmä postavenie žien v spoločnosti, kto-
rá sa iba stávala občianskou. V 30. rokoch 
sa zaradila medzi ženské autorky, vydala 
svoje prvé knižky Spoveď žien, V krajine 
sedmokrások, divadelné hry Siréna a Sed-
liaci, tri sny Ježiškove a viacero jednoak-
toviek, poviedok, noviel a rozprávok. V 40. 
rokoch vyšla knižka Zápisky 1936, ktorá 
bola dokumentárnou prácou. Šlo o pocity, 
ktoré dávala na papier až do roku 1936. Sú 
predzvesťou druhej svetovej vojny a živo-
ta vydatej ženy s každodennými radosťa-
mi a smútkami. Práve posledná z kníh je 
dokladom nevšedného daru predvídať veci 
budúce, skryté pred očami ostatných ľudí. 
Zápisy sú až apokalyptickým pohľadom do 
budúcnosti. Ako hlboko veriaca žena pou-
žívala Mária Gavorníková svoje vízie iba 
s úmyslom človeku, alebo národu pomôcť. 
Povzbudzovala ľudí k aktivitám, ktoré ma-
li priniesť priaznivý účinok a ochrániť ich 
pred nepriazňou osudu. Jedinečná žena 
Mária Gavorníková komunikovala v me-
dzivojnovom období aj s vysokopostave-
nými predstaviteľmi vlády, nikdy svoj dar 
nezneužila. Svoj život dožila v tichosti 
v kruhu svojich detí v Modre. 

Ján Bakoš (1906 - 1965)
Vinohradnícka Modra má veľa osobnos-
tí, ktoré pomaly odchádzajú spolu s pa-
mätníkmi. Mnohí z týchto ľudí presiahli 
náš región a tak to bolo aj v prípade deb-
nárskeho majstra Jána Bakoša. Jeho sudy 
poznali vinári na Morave, v Čechách i vo 
Viedni. Majiteľom ich odvážal vlak zo sta-
nice Modra - Šenkvice. Majster Ján Bakoš 
bol rodeným Modranom a k debnárskemu 
remeslu sa dostal azda z dôvodu, že deb-
nárov vinohradnícke mesto potrebovalo. 
Otec mal zámočnícku dielňu, nuž remesel-
ná práca bola Jánovi Bakošovi blízka. Po 
vyučení si založil v roku 1931 vlastnú živ-
nosť a za čas aj rodinu. Mladému debnáro-
vi sa darilo, aj preto sa jeho dielňa postupne 
modernizovala. Okrem jednoduchých dlát, 
píl a hoblíkov si postupne dokúpil mecha-
nické debnárske nástroje a rozbehol veľ-
ký remeselný podnik. U majstra Bakoša 
sa vyučilo viacero vynikajúcich debnárov. 
Okolo majstra pracovalo až do dvadsať to-
varišov. Chlapi vozili dubové „fošne“ zo 

stredného Slovenska, drevo opracovávali, 
pílili a ukladali na sušenie. Z vysušeného 
dreva sa vyrábali sudové „dúžky,“ ktoré 
sa spájali železnými obručami, sťahovali 
a vypaľovali. V dielni sa vyrábali sudy pre 
miestnych vinárov i veľkorozmerné sudy 
pre veľkých podnikateľov s vínom. Práca 
šla majstrovi od ruky a remeslo prospero-
valo až do roku 1948, kedy štát Bakošovu 
dielňu znárodnil. Majster zostal zo dňa na 
deň bez práce, vyhlásili ho za modranské-
ho boháča a musel odísť na nútené práce do 
pracovného tábora k Prahe. Neodchádzal 
sám, v tomto čase opustilo domovy viacero 
modranských živnostníkov, ktorých nech-
celi vziať dokonca ani do modranského 
družstva. Bakošova manželka Emília s tro-

ma deťmi začala hospodáriť sama. Prosiac 
štátnych úradníkov o prepustenie manžela 
a otca prečkala celý rok bez muža. Maj-
ster Ján Bakoš neprišiel z tábora zlomený, 
debnárstvu venoval všetok voľný čas popri 
práci družstevného údržbára. Neľahký ži-
vot debnárskeho majstra Jána Bakoša bol 
predčasne ukončený pracovným úrazom na 
jeseň 3. októbra 1965, kedy je v pivniciach 
najviac práce. Keď odchádza majster od 
svojho remesla, lúči sa s ním rodina, pria-
telia, dielňa i jeho výrobky. Azda v tú jeseň 
zaslzili aj sudy v modranských pivniciach. 

Karol Lenhardt (1845 - 1920)
Na dolnom predmestí stojí stará budova 
evanjelického gymnázia. Väčšina ľudí si ju 
spája so štúrovskou históriou Modry, má-
lokto vie, že v tejto budove začala písať 
svoju históriu aj ďalšia škola. Je to škola, 
ktorá patrila medzi prvé uhorské ústavy, 
ktoré vychovávali učiteľov, známy učiteľ-
ský ústav. Budova gymnázia poskytova-
la útočisko profesorom a študentom až do 
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roku 1887, kedy sa s veľkou parádou pre-
sťahovala do novo vystavanej priestrannej 
budovy novej školy s internátom. Nadše-
nie učiteľov a najmä študentov však sko-
ro opadlo, pretože triedy otočené na sever 
boli chladné a škole chýbali toalety a tep-
lá voda. Okrem technických nedostatkov 
vládol chaos aj v prvých rokoch vyučova-
nia, študenti nemali rovnaké dosiahnuté 
vzdelanie, vyučovacím jazykom bola nem-
čina a neskôr maďarčina a to spôsobova-

lo najmä slovenským mladíkom 
problémy. V roku 1876 sa stal 
riaditeľom školy profesor Karol 
Lenhardt, ktorý ústav riadil až 30 
rokov. Ako absolvent rakúsko-
-uhorského školstva zavádzal do 
učebných osnov model klasické-
ho vzdelania zameraný na výuč-
bu klasických jazykov, histórie, 
aritmetiky, estetiky a najmä pe-
dagogiky. Karol Lenhardt bol vý-
borným pedagógom a rozhľade-
ným človekom. Napriek tomu, že 

škola bola počas jeho riaditeľovania „ma-
ďarskou,“ nikdy nepodceňoval študentov 
iných národností. Ako riaditeľ nemeckej 
národnosti žil v zmiešanom modranskom 
prostredí, kde sa všeobecne akceptovali ľu-
dia rôznych národností aj vierovyznania. 
Sám mal viacero priateľov medzi národne 
uvedomelými Modranmi, aktívne sa s nimi 
stretával na výletoch v Meštianskom kasí-
ne i na Panskom dome v lokalite Piesok. 
Pre Lenhardtove povahové vlastnosti si pe-

dagóga obľúbili aj študenti, mali jeho vše-
obecnú dôveru, ktorú riaditeľ nikdy nezne-
užil. Počas správy riaditeľom Lenhardtom 
vyšli z ústavu výborne pripravení absolven-
ti a paradoxne aj národne uvedomelí Slo-
váci. Pre svoj tolerantný prístup k študen-
tom si získal vo vyšších školských kruhoch 
veľa nepriateľov. V roku 1901, v čase naj-
silnejšej maďarizácie, prišiel do ústavu uči-
teľ maďarského jazyka a literatúry Aladár 
Mandola. Pre slovenských študentov nasta-
lo ťažké obdobie, a nielen pre nich, terčom 
Mandolových útokov sa stal aj riaditeľ ško-
ly. tlaky na tolerantného a srdečného riadi-
teľa boli také silné, že sa napokon rozhodol 
zo školy odísť. Penziu trávil vo svojom do-
me na námestí s veľkou ružovou záhradou 
susediacou s mestskými hradbami, na výle-
toch a pri debatách s mestskou uvedomelou 
inteligenciou, kde sa rozprávalo nemecky 
a slovensky.

Zuzana TICHÁ 
v spolupráci so 

SNM-Múzeom Ľ. Štúra

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

Pietna spomienka na 44 vojakov 
z Kráľovej padlých v 1. svetovej vojne
V nedeľu 11. novembra uplynulo 100 rokov od ukončenia 1. sve-
tovej vojny podpísaním prímeria. Pri tejto príležitosti priatelia 
z Klubu Melanchton pripravili pietnu spomienku na 44 vojakov 
z Kráľovej, ktorých životy vyhasli na bojiskách 1. svetovej vojny. 

Pietna spomienka sa konala po-
poludní za pekného jesenného 
počasia pri pomníku padlým v 1. 
svetovej vojne na Partizánskej 
ulici, ktorý je dielom majstra 
Jána Koniarka. Už pred progra-
mom sme položili k pomníku ve-
niec a zapálili 44 sviec. Program 
sa symbolicky začal zvonením 
zvonov na kostole evanjelického 

kostola, pokračoval vystúpením 
spevokolu CZ ECAV v Modre-
-Kráľovej, odzneli básne Joze-
fa trtola, modlitba za všetkých 
padlých, ale najmä odzneli me-
ná všetkých 44 padlých vojakov, 
ktoré sú vytesané na pomníku. 
touto krátkou spomienkou sme 
si pripomenuli významné výro-
čie, ktoré si v ten deň pripomí-

nali v mnohých štátoch Európy.
Poďakovanie patrí dobrovoľní-

kom, ktorí vyčistili pomník a je-
ho okolie, zabezpečili výzdobu 
a pripravili dôstojnú pietnu spo-
mienku venovanú padlým pri 
príležitosti 100. výročia ukonče-
nia 1. svetovej vojny.
 Božena UHERČÍKOVÁ

Posedenie pre jubilantov
Jeseň býva tradične spojená aj 
s oslavou našich jubilantov, kto-
rí sa v tomto roku dožívajú ži-
votného jubilea 70, 75, 80, 85, 
90, 95 a viac rokov. Popoludnie 
pre oslávencov pripravil Mest-
skú úrad v Modre v spolupráci 
s Komisiou sociálnou a zdravot-
nou pri Mestskom zastupiteľstve 
v Modre a konalo sa 23. októbra 
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra. Ju-

bilantov privítal primátor mesta 
Juraj Petrakovič a po kultúrnom 
programe z dielne detí našich 
škôl nasledoval slávnostný 
obed. Seniorom srdečne blaho-
želáme a želáme pevné zdravie, 
veľa lásky a spoločne stráve-
ných chvíľ v kruhu svojich naj-
bližších. Ďakujeme všetkým 
nemenovaným, ktorí prispeli 
k tejto milej oslave. (jk) FO
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Prvý jesenný výšlap OZ Priatelia lesa
Členovia OZ Priatelia lesa, ktoré združuje 6 trampských 
osád v Modre a okolí sa rozhodli pokračovať v tradícii 
výšlapov a po jarnom nasledoval tradičný jesenný. Tento 
rok s pozmenenou a predĺženou trasou - štart: Bowling Har-
mónia - Kukla - Čermákova lúka - Zbojnícke - Tisové skaly 
- Zámčisko s cieľom v Harmónii.

Ráno sme vyrazili z Modry vo 
dvojici Arťo a Koník s tým, že 
sme chceli byť na štarte medzi 
prvými, čo sa nám však nepo-
darilo, pretože krátko pred de-
viatou nás už čakala skupinka 
trnavákov v zložení Babulo 
a Kako. tesne za nami prichá-
dzali Luboš a Katka, ktorí si 
vykračovali, ako to oni sami 
pomenovali, „swingovým” kro-
kom. Pred Bowlingom našu 
partiu doplnili Kutáč a Mates, 
ktorý nás poctil návštevou od 
protinožcov z bydliska v Syd-
ney. Zostavu doplnili Johny 
texas a Orlie Brko z Bratislavy 
a ďalší kamaráti yetty a Danka 
z t. O. Guľové Eso, t. S. Kin-
ťo, Pedro, Crko, Peťo a v zá-
vere dobiehajú dvaja Peťovci 
z Pezinka, ako vždy dobre na-
ladení. Vydali sme sa po zele-
nej v ústrety malokarpatským 
končiarom. Pomedzi rekreačné 
chaty a penzióny sa vnoríme do 
bukovo-dubových lesov, v kto-
rých sa zjavujú aj prvé hubové 
objavy v podobe bedlí a dubáka, 
ako správne poznamenal Johny, 
šlo o jeho zamaskovaného se-
mišového stromového bratran-
ca. Nasleduje krátka občerstvo-
vacia prestávka. V miernom 
minimálnom stúpaní dokráča-

me k sedlu tri kopce. tu si dá-
vame ďalšiu prestávku, zajedá-
me poživeň nesenú v batohoch 
a tiež si dáme aj niečo ostrejšie, 
aby sa ruksaky odľahčili. Zave-
líme na odchod a po modrej po-
kračujeme k vrcholu Kukly. Po 
ľavej strane sa objavujú prvé 
skalky a najzaujímavejšou je 
skala nazvaná Čertove zuby. Za 
ňou sa za neutíchajúceho vetra, 
ktorý Orlie Brko premenoval na 
malokarpatský orkán, blížime 
k hrebeňu Kukly a po chvíli sa 
pred nami vynára krásna scené-
ria s vrcholovou rovinkou, kde 
sa nachádza rozhľadňa. Mo-
mentálne je bezkonkurenčne 
jedinečnou dominantou v tej-
to časti Malých Karpát. Cestou 
míňame opustené táborisko, na 
ktoré už dlhšiu dobu nikto ne-
zavítal. Zanechávame chmúrne 
myšlienky a táborisko za sebou 
a to už naše trampské boty mie-
ria tentoraz po žltej značke cez 
hmlou pokrytý les a popada-
né lístie. Krátky oddych si dá-
vame na Komárke. Odtiaľ po 
modrej mierime k parkovisku 
na Zochovej chate, kde popri 
Furmanke po schodoch, ktoré 
pamätajú ešte časy Karpatské-
ho vlka okolo starej nemeckej 
škole mierime na Čermákovu 

lúku. Krátka zastávka na Žlťá-
ku a popri huncokárskom cinto-
ríne šliapeme smerom k rampe 
a ďalej pokračujeme po lesnej 
cestičke vytrvalo vpred. Od 
Čermáčky mierime mimo znač-
ky, aby sme ukázali kamarátom, 
čo OZ Priatelia lesa tento rok 
vykonali. Napravo sú štátne le-
sy, naľavo modranské - musím 
poučiť prítomných kamarátov. 
Všetko čo uvidíte padnuté na 
ceste hádžte prosím vždy napra-
vo v smere jazdy. Ako tak pre-
chádzame popri úhľadne uspo-
riadaných kopách dreva, pýta sa 
ma kamarát Peťo: „Očúvaj Ar-
ťo, a čo s tým budú vlastne tí le-
sáci robiť?“ Na to našlapujúc na 
pravú nohu odpovedám: „Nič, 
Peťo, nechajú to zhniť, aby sa 
naplnil kolobeh prírody“. Musí 
sa ešte veľa učiť od nás mod-
ranských čundrákov o biodiver-
zite a symbióze človeka a lesa. 
Filozofické úvahy sú zbytočné, 
pretože sa o chvíľku vynárame 
na Zbojníckom a onedlho sa 
svižným tempom blížime k Vá-
penke. Pradávno tu boli pece 
na pálenie vápna. Od Vápenky 
po žltej, okolo opustenej búd-
ky Noví Orli šliapeme k tiso-
vým skalám. tieto sú „poskla-
dané“ z troch oddelených častí 
skalného hrebeňa a v roku 1977 
boli vyhlásené za chránené úze-
mie. Zreteľná šipka modrej far-
by nám prikazuje zmeniť smer 
doľava k záveru nášho výšla-
pu - k hradisku Zámčisko. Pre-
kračujeme potok a ocitáme sa 

na čistinke, kde 
sú vidieť stopy 
víchrice a kala-
mity z mája ro-
ku 2010, ktorá 
zasiahla Malé 

Karpaty. tu sa začína spúšťať 
mierny dážď a tak sa po krát-
kej porade rozhodujeme, že 
navštívime zrub Pavučina, na 
ktorom kamaráti Fero a Samo 
vytrvalo opravujú a renovujú 
celú búdku. Po zalomení palcov 
a ohodnotení fungl novej tera-
sy, po lesnej zvážnici mierime 
do Harmónie, vynoríme sa pri 
rampe a pomedzi chaty okolo 
strelnice a bývalého lesnícke-
ho učilišťa po asfaltke mierime 
k cieľu nášho výšlapu - do ba-
ru Sandra (pôvodne jedna z pr-
vorepublikových víl, ktorej pô-
vodný názov sa však nepodarilo 
identifikovať). Skupinu vediem 
ja s Koníkom, aby sme pred 
vstupom obdarovali každého 
camrátkom a pamätným listom. 
Vo vnútri sa už zvítame so sku-
pinou hudobníkov z trnavy. My 
máme svojich 20.2 km prejde-
ných a viac ako 28.000 krokov 
nachodených. Veru dôstojne 
sme oslávili aj krásne okrúhle 
100. výročie vzniku spoločnej 
republiky a za zvuku gitár sta-
rých trampských songov, ktoré 
spieval kamarát Mates do dlhej 
noci spomíname na krásne strá-
vený deň.
Ďakujeme VÚC-BSK za po-
skytnutie dotácie na I. trampský 
jesenný výšlap OZ Priatelia le-
sa. Artúr SOLDÁN

(Kamarát Arťo), 
predseda OZ Priatelia lesa

Ako vidím ja čitáreň Knihu-ha-ha
Hoci je už november, veľmi rada 
si spomínam na letné mesiace v ja-
zykovej čitárni Kniha-ha-ha. Som 
na materskej dovolenke a často 
som sem s dcérkou vo štvrtok 
podvečer chodievala. túžila som 
si oprášiť angličtinu zo strednej 
školy. Bolo krásne počasie a di-
voká záhrada pod mohutnými bre-
zami na Kalinčiakovej bola ako 
z rozprávky. Vždy som si v kniž-
nici našla pre mňa vhodný titul 
aj s CD. Majú tam odstupňované 

knižky podľa úrovne vedomostí. 
V záhrade som si našla tiché záku-
tie a jeden z pomocníkov mi ob-
slúžil CD prehrávač. Nasadila som 
si slúchadlá a už som bola vo ví-
re angličtiny. Neskôr som si trúf-
la aj na anglicko-český dvojjazyč-
ný originál! A moja dcérka? Bolo 
o ňu dobre postarané. tá sa s an-
gličtinou hrala na matracoch tuli, 
stavala z kociek zvieratká, skla-
dala puzzle, kreslila alebo komo-
lila riekanky. V čitárni sa striedali 

rôzni záujemcovia, rodinky s deť-
mi, jednotlivci aj dvojice. Určite si 
prišli na svoje. Sama som v Modre 
vyštudovala na Pedagogickej aka-
démii 2 odbory, animátor voľného 
času a učiteľstvo v MŠ, takže viem 
oceniť túto prácu s ľuďmi. Veľmi 
rada by som sa poďakovala za to, 
že máme v Modre takéto úžasné 
miesto, kde sa môžeme ponoriť do 
cudzojazyčného čítania za odbor-
nej asistencie.

Andrea JAKUBCOVÁ
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Merema opäť úspešná
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného býva-
nia Merema získal finančnú podporu Nadácie SPP v grantovom 
programe Opora určenom na skvalitnenie života ľudí so zdra-
votným znevýhodnením a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

V našom zariadení poskytuje-
me sociálne služby orientova-
né na človeka. Víziou Meremy 
je podpora individuality našich 
klientov. Zameriavame sa na 
využívanie holistického prístu-
pu, s rešpektovaním a podporou 
osobných prianí, snov a potrieb 

s maximálnym využitím poten-
ciálu každého prijímateľa soci-
álnych služieb. Pripravujeme sa 
na prechod z inštitucionálneho 
prostredia na nový spôsob živo-
ta v komunite. Súčasťou proce-
su je aj príprava na pravidelnú 
systematickú pracovnú aktivitu. 

Ladislav Fučela je aktív-
ny muž v produktívnom 
veku. Je zručný, pracovi-
tý, komunikatívny a veľmi 
priateľský. Má veľa kama-
rátov a známych aj vďaka 
svojej otvorenosti, humoru 
a láskavej povahe. Napriek 
neľahkému osudu a odlú-
čeniu od rodiny si náš Lac-
ko udržiava optimizmus, 
dobrú náladu a víziu lepšej 
budúcnosti. Pod vedením 
pracovníkov nášho zaria-
denia cieľavedome pracu-
je na svojom osobnostnom 
progrese. Osvojuje si zruč-
nosti súvisiace so starost-
livosťou o domácnosť, učí 
sa variť a ide mu to skve-

le. Lackovou prácou v sezón-
nom období sú aktivity v našom 
záhradnom centre, kde pestuje-
me rôzne druhy ovocia, zeleni-
ny a byliniek. Práve tu sa zrodil 
nápad spracovávať dopestované 
produkty sušením. Náš projekt 
bol podporený vďaka filantro-
pickým aktivitám Nadácie SPP, 
s ktorou úspešne spolupracujeme 
už 9 rokov. Kúpili sme sušičku 
potravín, mixér a množstvo po-
môcok a náš Ladislav pestuje, 
zbiera, čistí, krája a suší. Mixo-
vaním ovocia a zeleniny na pyré 

a jeho následným sušením pri-
pravuje takzvanú ,,kožu“, ktorá 
je vitamínovou bombou. Sušené 
potraviny balíme do estetických 
obalov a ponúkame ich priate-
ľom, známym a ľuďom, ktorí 
Lacka podporujú a pomáhajú mu. 
A tak pán Lacko Fučela pracuje 
a je úspešný. tak ako my všetci, 
aj on túži po zmysluplnom živo-
te, chce byť užitočný, rešpekto-
vaný, ocenený, chce mať rovnaké 
príležitosti, dôstojnosť, ale tiež 
práva a povinnosti ako ostatní ľu-
dia v komunite. Vďaka finančnej 
podpore nadácie a zanieteným 
ľuďom v Mereme sa mu to darí. 

Darina ROHAĽOVÁ

Strieborný glóbus z Bergama
Už po štrnásty raz sa v dňoch 
18. - 20. októbra 2018 uskutoč-
nila v talianskom Bergame sve-
tová súťaž vín Emozioni dal 
Mondo Merlot e Cabernet In-
sieme. V preklade Emócie sve-
ta. Merlot a Cabernej spolu. Ide 
o jediný vínny projekt na zeme-
guli, kde súťažia výlučne tieto 
dve svetové modré odrody Vi-
tis vinifera. tohto roku sa súťa-
že zúčastnilo 321 vín z 21 krajín 
sveta. Vína hodnotilo osem de-
saťčlenných odborných komisií 
z 27 krajín. Vínam bolo udele-
ných 74 zlatých medailí a šam-
piónom sa stal Cabernet Sauvig-
non od kalifornského výrobcu J. 
Lohr Vineyard and Wines Esta-
tes Seven Oaks 2016. Súčasťou 
konkurzu bola aj vedecká vino-
hradnícko-vinárska konferencia 

na tému Pohľad na budúcnosť 
vinohradníctva a vinárstva. Od 
genetiky k senzorickej analýze. 
V jej závere Lombardská ob-
chodná komora ocenila prácu 
dvoch vinárov-vedcov, ktorí sa 
zaslúžili o dobré meno vína vo 

svete. Strieborným odznakom 
Emozioni dal Mondo boli oce-
není Dr. Roger Francis Aquilina 
z Malty a váš emeritný profesor 
Fedor Malík. Obom oceneným 
srdečne blahoželáme.

Péter SARKÁNY

Ocenené 
Víno Kmeťo

Vinárstvo Víno Kmeťo bolo aj 
tento rok úspešné na medzinárod-
nej súťaži AWC Wiena. Ocene-
né boli dve vína a to striebornou 
a zlatou medailou. Úspech je o to 
väčší, že sa nášmu modranskému 
vinárstvu podarilo obstáť v kon-
kurencii 12.402 vín z 39 krajín 
sveta. Ocenenie si Víno Kmeťo 
odnáša za Rizling vlašský r. 2017 
- strieborná medaila a Dunaj r. 
2016 - zlatá medaila. (km)

Voľné pracovné miesto
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného býva-
nia Merema, Pri starom mlyne 1, Modra - Harmónia príjme do 
pracovného pomeru 2 zdravotné sestry. Celoročná nepretržitá 
prevádzka.
Vzdelanie: vysokoškolské alebo stredné odborné s maturitou 
Benefity: skrátený týždenný pracovný čas 35 hod., +2 týždne 
dovolenky nad rámec ZP, príspevok zamestnávateľa na DDP
Možnosť nástupu: ihneď
Platové ohodnotenie: podľa platných predpisov Zákona o vý-
kone práce vo verejnom záujme.
Kontakt: Čepcová Zuzana, 033/6473601, 0911 766 389
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Šachisti vstúpili do extraligy 
remízou a výhrou

Uplynulý víkend odohrali mod-
ranskí šachisti prvé dvojkolo ša-
chovej extraligy. V úvodnom 
zápase remizovali s Inbestom Du-
najov 4:4. Výsledok so silným sú-
perom je nakoniec miernym skla-
maním, pretože „Modrané“ siahali 
až do konca poslednej partie po 
všetkých troch bodoch. V nedeľu 
čakali Modru šachisti Dubnice. 
Proti Dubnici sa Modre dlhodo-
bo nedarí, zápas mal zvláštny ná-

boj. Kliatbu sa Modranom podari-
lo prelomiť a po víťazstve 5,5:2,5 
si pripísali do tabuľky 3 body. Po 
úvodných zápasoch je stopercent-
ný obhajca z Dunajskej Stredy 
a nováčik Mladosť Žilina. Modre 
patrí o skóre za Dunajovom prie-
bežná štvrtá priečka. V nedeľu 11. 
11. sa darilo aj C tímu Modry, kto-
rý vyhral v 3. lige nad tímom ŠK 
Dúbravan z bratislavskej Dúbrav-
ky vysoko 7:1. (vk)

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”
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Mikulášsky žolíkový turnaj
Jednota dôchodcov Slovenska 
v Modre pozýva seniorov z Mod-
ry na Mikulášsky žolíkový tur-
naj. Podujatie sa uskutoční 
v sobotu 8. decembra o 9.00 
v priestoroch Klubu seniorov 
v Mestskom centre sociál-
nych služieb na Súkeníckej 
ulici. Záujemcovia o turnaj 
sa môžu prihlásiť v klube do 
1. decembra 2018. Prevádz-
kové hodiny klubu sú v uto-

rok od 15.00 do 19.00, v stre-
du od 14.00 do 17.00 a v piatok 
15.00 do 19.00 hod. (red)
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Lampiónový sprievod 
31. októbra 2018 sa už po pia-
tykrát malí aj starší „pútnici“ 
zúčastnili Lampiónového sprie-
vodu Modrou. tentoraz bol ve-
novaný baniam a ťažkej práci 
baníkov v Malých Karpatoch. 
Presne o 17.00 deti rozsvie-
tili svoje lampióny a s iskrou 
v oku sa spoločne s baníkom 
vydali na cestu po banských 
chodníkoch, stretali banských 
škriatkov - permoníkov a ví-

ly - jaskynky. Deti sa dozvede-
li o baniach v Modre-Harmónii 
a na Pieskoch. Zistili, že Modra 
bola v minulosti známa nielen 
vínom a keramikou, ale aj pod-
zemnou ťažbou drahých ko-
vov. Na jednotlivých stanovis-
kách deti plnili úlohy, za ktoré 
im škriatkovia darovali kľúče 
od podzemia, aby mohli odva-
lením kameňa vypustiť vodu 
zo zatopených štôlní. Spoločne 

sme večer zakončili na 
nádvorí Starej radnice 
pri teplom čaji a slad-
kostiach, ktoré deťom 
ponúkala pani Marta 
Dugovičová. Podujatie 
usporiadalo OZ ĽUSK 
v spolupráci s Mestom 
Modra a KC Modra. 
Na bezpečnosť poduja-
tia dozerali aj členovia 
Mestskej polície Mod-
ra, za čo im patrí poďa-
kovanie. 

(pele)

Pezinčania na výstave Modra-hlavné mesto vína
Ako je už dobrým zvykom, or-
ganizuje Klub sprievodcov mes-
ta Pezinok popri inej činnosti 
aj exkurzie na podujatia v na-
šom regióne, kde majú návšte-
vy susedov v Modre prioritu. 
tak ako k Pezinku, aj k Modre 
patrí oslava celoročnej práce vi-
nohradníkov a vinárov - vino-
branie. V tomto roku mali hos-
tia možnosť prezrieť si výstavu 
Modra, hlavné mesto vína, ktorú 
úspešne pripravil kolektív vino-
hradníkov, vinárov, múzejníkov 
a ďalších aktivistov pod vede-
ním skúsených organizátorov V. 
Jančovičovej, prof. F. Malíka, F. 
Macha, ktorú pripravili ako vý-
bornú prezentáciu danej témy. 
Výstavu otvoril primátor Juraj 
Petrakovič, ocenil prácu viná-

rov i organizátorov a priamo 
počas vernisáže im boli odo-
vzdané ďakovné listy. O náv-
števníkov nebola núdza a tak 
sa výstava predĺžila i počas me-
siaca október. Skupina Pezin-
čanov si v Modre prezrela his-

torické jadro mesta, navštívila 
informačné centrum, kde ich 
privítala pracovníčka M. Kišo-
ňová, ktorá im poskytla cenné 
informácie, propagačné materi-
ály i Modranské zvesti, o ktoré 
majú záujem aj mnohí Pezin-

čania. Následne ich odprevadi-
la do výstavného priestoru, kde 
ich pozdravil kurátor výstavy 
F. Mach, porozprával o cieľoch 
výstavy a plánoch do budúc-
nosti. Pripomenul, že na prípra-
ve a inštalácii výstavy sa po-
dieľali aj Pezinčania, ktorých 
exponáty prispeli k úspechu vý-
stavy, Anton Vizner - dlhoroč-
ný pedagóg a amatérsky drevo-
rezbár a Peter Ronec - zberateľ, 
ktorý na výstave prezentoval 
časť zbierky vínnych etikiet od 
modranských vinárov. Priate-
lia z Pezinka v závere návštevy 
vyslovili svoje dojmy z výstavy 
ústne i zápisom do návštevnej 
knihy a vyjadrili presvedčenie, 
že do Modry prídu radi opäť. 

Peter RONEC, red. 

Modranské veršobranie 2018
tradičné Modranské veršob-
ranie sa konalo 16. októbra. Aj 
v tomto roku sme oberali úro-
du plodov i básní. Návštevníci 
podujatia mali opäť príležitosť 
si nájsť verše napísané na vini-
čových listoch. Po celý deň sme 
sa venovali oberaniu a odovzdá-
vaniu plodov umeleckej tvori-
vosti, stretnutiam s interpretmi 
a básnikmi. V dopoludňajších 
hodinách sa konalo divadelné 
predstavenie. Mladí herci, pro-
fesionáli uviedli divadelnú hru 
Zranené srdcia romantikov - Ja 
a môj brat zo života Jána a Sama 
Chalupkovcov, literárnu tému so 

závanom romantizmu 19. storo-
čia v réžii Renáty Jurčovej a v 
produkcii Zuzany Bilskej. V hre 
vystúpili herci Matej Babej 
a Viktória Petrášová. Hudbu zlo-
žil a na gitare sprevádzal Michal 
Kinik. Na predstavení sa zúčast-
nili žiaci ZŠ Vajanského a štu-
denti stredných škôl. Popolud-
ní sa Veršobranie presunulo do 
priestorov knižnice. Pod názvom 
Veselé básne o smutných zami-
lovaných sa uviedol Jano Cíger 
z Madokýša, prvé prestavenie 
venoval najmenším deťom zo 
školského klubu Slniečko pri ZŠ 
Ľ. Štúra, porozprával o Matejo-

vi Hrebendovi. Deti sa zapojili 
do programu kreslením portétu 
a obrázkov. Ďalšie vystúpenie 
patrilo študentom Pedagogickej 
školy. témou bola historická po-
stava M. Hrebendu, ale i tvorba 
pre deti, hosť sa s nadšením po-
delil so skúsenosťami s knižnou 
tvorbou, porozprával študent-
kám o tom, čo budú onedlho po-
trebovať v praxi pri práci s det-
skou knihou. Ďalšou udalosťou 
bolo stretnutie Jana Cígera so 
stredoškolákmi z modranské-
ho gymnázia. Porozprával im 
o skúsenostiach s tvorbou. Ani 
tu nevynechal Mateja Hrebendu, 

postavu, ktorú obdivuje ako šíri-
teľa knižnej tvorby v minulosti 
a s príznačným vtipom prečítal 
ukážky zo svojej tvorby. 4Večer 
patrilo pozvanie do knižnice ši-
rokému publiku. Pod názvom 
Básnici v knižnici nás navštívili 
a predstavili svoje najnovšie vy-
dané knižky Miro David, Martin 
Chudík, Jozef trtol, Jano Cíger 
a Ľubomíra Miháliková, ktorá 
podujatím sprevádzala. 
Poďakovanie patrí Mestu Mod-
re, KC Modra, ECAV Modra, 
Klubu nezávislých spisovateľov 
a Spoločnosti priateľov poézie. 
Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia.

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ
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Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
manželom, bratom a synom Valeriánom Jurčovi-
čom, ktorý nás opustil 5. októbra 2018. Úprimne 
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na 
ktoré tisíckrát v duchu spomíname. Aj keď odišiel, 
nie je medzi nami, v našich srdciach žije stále s na-
mi. Dňa 30. 11. 2018 si pripomíname 4. výročie 
úmrtia nášho syna a brata Martina tótha. S láskou 

na neho spomínajú mama a súrodenci s rodinami.

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

Verejné ospravedlnenie
Vážená rodina Šebová. to, čo 
sa stalo, je veľká tragédia, kto-
rá zasiahla naše životy. Deň 
13. 6. 2016 bude navždy dňom 
vašej najväčšej straty, straty ži-
vota vášho milovaného Mare-
ka Šeba. Jeho život vyhasol na 
motorke a ja som bol vodičom 
auta, ktoré toto žiaľ spôsobilo. 
Nedokážem slovami vyjadriť 
svoju nesmiernu ľútosť nad 
tým, čo sa stalo a táto myš-

lienka zostane vo mne navždy. 
Preto by som sa chcel touto 
cestou verejne ospravedlniť 
vašej rodine a aj všetkým do-
tknutým osobám za spôsobenú 
bolesť, ktorú ste utrpeli stratou 
milovaného Mareka Šeba. Je 
mi to úprimne veľmi ľúto. Dú-
fam, že mi budete vedieť jed-
ného dňa odpustiť.

S úctou 
Marek KLOBUŠICKÝ

Spomíname
V novembri uplynul rok odvtedy, čo dožil svoj život náš manžel, 
otec a dedko Milan Zigo. Budeme radi, ak si s nami naňho spome-
niete. Rodina Zigová

Tichá spomienka
Dňa 15. 11. 2018 uplynul rok od úmrtia Milana 
Peška. S láskou a úctou na neho spomíname a za 
tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje-
me. Smútiaca rodina 

Spomienka
Milovali sme ťa a ty si miloval nás, tú lásku v na-
šich srdciach nezničí ani čas. Zbohom nestihol si 
povedať, len žiaľ v srdciach nás všetkých zanechať. 
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, čím ďalej 
ubieha, tým viacej chýbaš nám. Spi sladko, drahý 
náš, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každuč-
ký deň. So smútkom v srdci sme si 4. novembra 2018 pripomenuli 
8. výročie, kedy nás vo veku 59 rokov navždy opustil náš milova-
ný manžel, ocino a dedko Ladislav Kubiš. S láskou a úctou spomí-
na manželka, dcéry Katarína a Zuzana s rodinou, syn Juraj, vnúčik 
Adamko a ostatná smútiaca rodina. ten, kto ho poznal, spomenie si, 
ten, kto ho mal rád, nezabudne...

Spomíname
Odišla tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Dňa 20. novembra 2018 si 
pripomenieme 7. výročie úmrtia našej milovanej 
mamy, svokry a babky Vlasty Jelemenskej, rodenej 
Hynkovej. tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej pro-
sím tichú spomienku. S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Tichá 
spomienka
Dňa 15. 11. 2018 uplynulo 26 ro-
kov, čo nás opustil dedko a otec 
Eduard Kratochvíla a 1. 12. 2018 
uplynú 2 roky, odkedy nás opusti-
la prababička, babička a mamička Oľga Kratochvílová. Kto ste ich 
poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. Dcéra Ružena 
s rodinou a syn Eduard. 

Tichá spomienka
Úsmev v tvári, iskra v oku, láskavosť a dobro na 
každom kroku rozdával. taký bol náš tatinko Jozef 
Číž z Modry. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosí-
me, tichú spomienku. Rodina Čížová.

Tichá spomienka
Spomíname na teba, lebo spomienky sú, ktoré sa 
zo života nevymažú. Dňa 29. 11. 2018 si pripome-
nieme 6. výročie úmrtia Evy Richterovej. S láskou 
a úctou spomína manžel s rodinou. Kto ju poznal, 
venujte jej tichú spomienku.

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

Riadková inzercia
 z Pomôžem vám s upratova-

ním bytu, domu alebo kancelá-
rie v doobedňajších hodinách 
v Modre a okolí.

Kontakt: 0910 188 085
 z Predám novovybudovanú 

10 - ročnú vinicu odroda rizling 
vlašský o výmere 1430 m2 v lo-
kalite Firigel. Cena dohodou.

Tel. č.: 0902 118 260
 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 a vínnu pivnicu 
v Modre. Tel.: 0905 696 787

 z Predám alebo prenajmem ga-
ráž pri cintoríne.

Tel.: 0908 152 030
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Mgr. Aneta Čaputová
realitná maklérka
Moja ponuka nehnuteľností v Modre

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

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)

PNEUSERVIS 
Duoteam www.duoteam.sk 
 0908 028 152

!!ZIMNÁ AKCIA!!

pri kúpe sady pneumatík 

zľava 10% na prezutie
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Podujatia v decembri
1. 12., 18.00 h: Tanečný dom 
Modra,  miesto: KD Modra, 
organizátor: DFS Magdalénka 
a KC Modra, vstupné: 4 €

Od 2. 12. do 23. 12. o 15.00 h, 
Svetlo pre Kráľovú, každú ad-
ventnú nedeľu, Stretnutie ob-
čanov spojené so zapaľovaním 
sviec na adventnom venci na 
Národnej ulici v Kráľovej., or-
ganizátori: Občania Kráľovej

2. 12., 18.00 h: Vianočný kon-
cert - Preßburger Klezmer 
Band, miesto: Nemecký evanje-
lický kostol, organizátor: Mesto 
Modra a KC Modra, vstupné: 
dobrovoľné

3. 12., 17.00 h: Smejko a Tan-
culienka, miesto: KD Modra, 
organizátori: Divadlo Maska, 
vstupné: 9 € v KC alebo cez sie-

ti tootoot (https://tootoot.fm/
sk/) 

3. 12. o 19.00 h: Adventný po-
etický večer,   miesto: Moodra 
galéria, Štúrova 68, organizátori: 
Moodra galéria, Spoločnosť pria-
teľov poézie

5. 12., 18.00 h: Tešíme sa na 
Vianoce, prestavenie žiakov hu-
dobného odboru ZUŠ Modra 
miesto: KD Modra, malá sála, or-
ganizátor: ZUŠ v Modre, www.
zusmodra.sk

6. 12., 18.00 h: Rozsvietenie 
stromčeka Mikulášom, miesto: 
priestranstvo pred KD Modra, 
Sokolská 8, organizátor: Kul-
túrne centrum a Mesto Mod-
ra, +421 33 647 21 12, www.
kcmodra.sk

8. 12., 17.00 h: Teras pekne še-
ci spolu prichádzame g vášmu 
stolu, miesto: KD Modra, organi-
zátor: DFS Magdalénka, vstupné: 
deti od 6 rokov/1,50 €, dospelí 4 €

8. 12., 13.00 h: Predvianočné 
stretnutie, 17.00 h: Stretnutie 
s Mikulášom, miesto: KD - Krá-
ľová, organizátor: OZ Kráľovan, 
0902 691 781

9. 12., 19.00 h: Hlasné čítanie, 
Milan Zigo: Príbehy veľkých 
myšlienok, miesto: KD  Modra, 
organizátor: Klub hlasného čítania

10. 12., 17.30 h: Bezpečný in-
ternet pre deti a zodpovedných 
rodičov, seminár z cyklu Narnij-
skej univerzity, určený pre širokú 
verejnosť. tému uvedie psycho-
logička Mária tóthová Šimčáko-
vá, miesto: trieda 1.y. CZŠ Nar-
nia Modra, SOŠ Pedagogická v 
Modre, organizátor: CZŠ Narnia 
Modra

12. 12., 18.00 h: Tanec medzi 
vločkami, vianočné vystúpenie 
žiakov tanečného odboru ZUŠ 
Modra, miesto: KD Modra, veľká 
sála, organizátor: ZUŠ v Modre

13. 12., 19.00 h: Pavel Dvořák - 
Stopy dávnej minulosti, miesto: 
KD Modra, organizátor: KC - 
Mestská knižnica 

14. - 15. 12. 2018: Vianočné za-
stavenie, miesto: nádvorie histo-
rickej radnice, organizátori: Mesto 
Modra, KC Modra

19. 12., 18.00 h: Vianočná show 
ADT crew, miesto: KD Modra, or-
ganizátor: ADt crew, Vstupné: 5 €

31. 12., 23.30 h: Silvester, miesto: 
Modra, pred historickou radnicou, 
organizátor: Mesto Modra

31. 12., 20.00 h: Silvestrovská 
zábava, miesto: KD Kráľová, 
organizátor: OZ Kraľovan, 0902 
691 781. (kc)

1. 12. / SO / 15.30
DILILI V PARÍŽI
5€ / FRA 2018 / 95 min / 
SD / MP

1. 12. / SO / 17.30
DRUHÁ STRANA VŠETKÉ-
HO – 20. MFF BA
5€ / FRA/SRB 2017 /
103 min / ČT / MP 15

1. 12. / SO / 20.00
DIEVČA – 20. MFF BA
5€ / BEL 2018 / 105 min / 
ČT / MP 12

2. 12. / NE / 17.30
ČERTOVSKÉ PERO
5€ / ČR 2018 / 99 min / 
SD / MP

2. 12. / NE / 19.30
VDOVY
5€ / USA 2018 / 129 min / 
ST / MP 12

4. 12. / UT / 19.30
REMBRANDT – ART 
6€ / VB 2014 / 97 min /
ČT / MP 12

5. 12. / STR / 19.30
BOHEMIAN RHAPSODY
5€ / USA 2018 / 134 min / 
ČT / MP 12

6. 12. / ŠTV / 19.30
FOXTROT – P100
4€ / Izrael 2017 / 108 min / 
ČT / MP 15

7. 12. / PIA / 19.30
FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE ZLO-
ČINY
5€ / VB/USA 2018 / 134 
min / ST / MP 12

8. 12. / SO / 15.30
SUPERTAXÍK
5€ / Malajzia 2018 /
90 min / SD / MP

8. 12. / SO / 17.30
KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA
5€ / ČR/SR 2018 /
92 min / OV / MP

8. 12. / SO / 20.00
SMRTEĽNÉ STROJE
5€ / USA 2018 / 128 min / 
SD / MP 12

9. 12. / NE / 17.30
MIMI A LÍZA: ZÁHADA 
VIANOČNÉHO SVETLA
5€ / SR/ČR 2018 /
58 min / SD / MP

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

11. 12. / UT / 19.00
SILNÉ REČI
12€  - ticketportal.sk

12. 12. / STR / 19.30
ZÁHADA SILVER LAKE – 
Be2Can
5€ / USA 2018 / 140 min / 
ČT / MP 15

13. 12. / ŠTV / 19.30
CLIMAX – P100
4€ / FRA 2018 / 95 min / 
ČT / MN

14. 12. / PIA / 19.30
AQUAMAN
5€ / USA 2018 / 143 min / 
ST / MP 12

15. 12. / SO / 15.30
SPIDER-MAN: PARALELNÉ 
SVETY
5€ / USA 2018 / 95 min / 
SD / MP 7

15. 12. / SO / 17.30
VIANOCE A SPOL.
5€ / FRA 2017 / 99 min / 
ČD / MP 12

15. 12. / SO / 20.00
ROBIN HOOD
5€ / USA 2018 / 117 min / 
ST / MP 15

16. 12. / NE / 17.30
PAT&MAT: ZIMNÉ DOB-
RODRUŽSTVÁ
5€ / ČR 2018 / 90 min / 
SD / MP

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

18. 12. / UT / 19.30
VINCENT VAN GOGH – ART
6€ /  VB 2018 / 90 min /
ČT / MP 12

19. 12. / STR 
DEŇ KRÁTKEHO FILMU

20. 12. / ŠTV / 19.30
AŽ PŘIJDE VÁLKA –
Filmklub K4
4€ / ČR 2018 / 76 min / 
SD / MN

21. 12. / PIA / 19.30
BUMBLEBEE
5€ / USA 2018 / 110 min / 
SD / MP 12

23. 12. / NE / 17.30
GRINCH
5€ / USA 2018 / 90 min / 
SD / MP

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

27. 12. / ŠTV / 19.30
TEHERÁNSKE TABU –
Filmklub K4
4€ / NEM/RAK 2017 / 90 
min / ČT / MN

28. 12. / PIA / 19.30
BUMBLEBEE – 3D
6€ / USA 2018 / 110 min / 
SD / MP 12

29. 12. / SO / 15.30
MIMI A LÍZA: ZÁHADA 
VIANOČNÉHO SVETLA
5€ / SR/ČR 2018 /
58 min / SD / MP

29. 12. / SO / 17.30
ČERTOVSKÉ PERO
5€ / ČR 2018 / 99 min / 
SD / MP

29. 12. / SO / 20.00
AQUAMAN – 3D
6€ / USA 2018 / 143 min / 
ST / MP 12

30. 12. / NE / 17.30
SPIDER-MAN: PARALELNÉ 
SVETY – 3D
6€ / USA 2018 / 95 min / 
SD / MP 7

30. 12. / NE / 19.30
SMRTEĽNÉ STROJE – 3D
6€ / USA 2018 / 128 min / 
SD / MP 12

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

WWW.KINOMODRA.SK
20. MFF BA – 20. Medzinárodný filmový festival Bratislava, ART  - Umenie na plátne, Filmklub K4  - filmový klub, 
P100 - Projekt100, 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 | DECEMBER

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

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


