
Vitajte na Modranskom vinobraní a Slávnosti hliny
Leto pomaly končí a modranské vinice hýria rôznofarebnými 
listami, a dozretými strapcami hrozna. Za jesennou úrodou je 
celoročná práca. Jej vrcholom je oberačka a s ňou spojená zá-
bava s oslavou – vinobraním. To naše modranské zažijete už 
čoskoro v dňoch 9. – 11.  septembra a bude netradične prepoje-
né s krásnou Slávnosťou hliny – Keramickou Modrou. 

Obe podujatia sa v uskutočnia 
v rovnakom termíne, o oslavu 
tradícií nebude núdza. Centrom 
keramického jarmoku bude Sú-
kenícka ulica a vinobranie bude 
tento raz sústredené pred kul-
túrnym domom na Sokolskej 
a v priľahlých uličkách. Oslava 
vinobrania býva veľkolepá, vy-
jadruje úctu k vinohradníctvu 
a pripomína neľahkú celoroč-
nú prácu našich vinohradníkov 
a vinárov. Slávnosť hliny je za-
sa oslavou hrnčiarskeho remes-
la a keramického majstrovstva. 
Majolika a víno k Modre patria 
od nepamäti. Ruka v ruke spolu 
fungujú. Novinkou bude i spo-
ločný komentovaný alegorický 

sprievod v sobotu o 15.00 so za-
čiatkom pred kultúrnym domom. 
Smerovať bude cez Sokolskú, 
Kukučínovu, k Dukelskej až na 
Súkenníckú ulicu.

Modranské vinobranie
Príďte sa poprechádzať ulička-
mi mesta, podporiť remeselníkov 
a vinárov. Zaspomínajte s nami na 
niekdajšie prešovačky, ochutnajte 
čerstvo lisovaný mušt a spoznaj-
te víťazov súťažnej prehliadky 
Víno Modranského vinobrania. 
Odovzdávanie ocenení bude po-
čas slávnostného otvorenia v pia-
tok o 17.00 na nádvorí historickej 
radnice. V meste bude cítiť dob-
roty a príjemnú náladu, ku ktorej 

prispeje aj hudobný program situ-
ovaný na dvoch pódiách: Kulturák 
a Radnica. Formát prepojenia 
dvoch najväčších modranských 
mestských podujatí sa osvedčil už 
v minulom roku, kedy sa vzhľa-
dom na pandémiu konali menšie 
podujatia: VínoHranie a Slávnosť 
hliny. Užívajte si jesennú Modru, 
pozvite rodinu a známych. Budú 
kolotoče, slamené ihrisko či flor-
balový turnaj na starom trhu. Vi-
nárov nájdete vo Vínostane na ná-
mestí aj v podbrániach. Viac ku 
skladbe programu prezradil riadi-
teľ KC Modra Ján Sklenár v člán-
ku na strane 21. 

Slávnosť hliny
V jeden termín sa stretne sláv-
nosť majstrov keramikárov 
s oslavou plodov vinohradov – 
vinobraním, preto bude hrnčiar-
sky jarmok od piatku do nedele. 
Už vo štvrtok majstri keramikári 
namaľujú majolikové dekory na 

Súkennícku ulicu. Príďte si ich 
obzrieť. Súčasťou programu bu-
dú tvorivé keramické dielne, ke-
ramický dvor, ukážky keramic-
kého remesla, súťaže, pouličné 
divadielko a iné zábavné aktivity, 
sprístupnené budú výstavy a ex-
kurzie v keramických dielňach. 
Tohtoročná Keramická Modra 
nesie tému „Keramický dekor 
inšpirovaný porcelánom“, kto-
rej bude venovaný aj medziná-
rodný odborný seminár v Slo-
venskej ľudovej majolike, ktorý 
v závere ukončí slávnostné otvo-
renie výstavy diel z medzinárod-
ného sympózia umelcov v rámci 
projektu Deň hliny – Čaro hliny 
(SK–NO). Slávnosť hliny – Ke-
ramická Modra je súčasťou Dní 
európskeho kultúrneho dedič-
stva.
Podrobné programy oboch podu-
jatí nájdete na stranách 22 a 23.

Jana KUCHTOVÁ,  
Redakcia MZ
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Župa dokončila rekonštrukciu 
kaštieľa, otvorený bude v októbri
Kaštieľ v Modre, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prešiel komplexnou re-
konštrukciou vonkajších, ako i vnútorných priestorov. Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK) tu vytvorí centrom pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, žiakov, kera-
mikárov, neziskové organizácie, ale i širokú laickú a odbornú verejnosť.

„Modra je priam predurčená na to, aby sa 
stala takýmto centrom regiónu. Donedávna 
schrátraný kaštieľ sme obnovili do podoby, 
ktorú si táto unikátna historická pamiatka 
zaslúži. Budovu, kde sídli aj župné Malo-
karpatské osvetové stredisko, sme komplet-
ne zrekonštruovali. Obnovili sme strechu, 
okná a historickú fasádu. Komplexnou ob-
novou prešli aj vnútorné priestory, ktoré 
budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie akti-
vity. Sú bezbariérové s moderným vybave-
ním a každá miestnosť bude mať iné zame-
ranie, čím podporíme aj tradičné remeslá, 
lokálne produkty i gastronómiu. Vlajkovou 
loďou celého projektu je vytvorenie digitál-
no-dokumentačného centra,“ uviedol pred-
seda Bratislavského samosprávneho kraja 
Juraj Droba.
V kaštieli vznikne nový kultúrno-kreatívny 
priestor pre malé javiskové formy, vináreň 
s vlastnou pivnicou a vinotékou, rôzne vý-
stavy a podujatia. Prezentovať sa tu môžu 
lokálni vinári i vinohradníci a poslúži aj ako 
reprezentatívny priestor pre oficiálne náv-
števy župy. Súčasťou bude aj digitálno-do-
kumentačné centrum so študovňou. Vďaka 
digitalizácii sa bude zachovávať kultúrne 
bohatstvo Malokarpatska a prihraničného 
rakúskeho regiónu Weinviertel. Oba regió-
ny spája vinárska a vinohradnícka histó-

ria a blízke sú si aj lokálnymi produktami 
a tradičnými remeslami. Spoločne však svo-
je historické dedičstvo nebudú partneri len 
uchovávať, ale aj naďalej rozvíjať. Snahou 
BSK je tak harmonicky prepojiť inovácie 
s tradíciami.
Kaštieľ v Modre začala župa rekonštruovať 
v úzkej spolupráci s Krajským pamiatko-
vým úradom v auguste 2018 a aktuálne ho 

čaká kolaudácia. Zároveň sa pripravuje aj 
kompletná revitalizácia záhrady. Tá by mala 
byť hotová do konca roka. Rekonštrukcia je 
projektom Heritage SK–aT, ktorý je spoluf-
inancovaný z prostriedkov Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-a Slo-
venská republika – Rakúsko. Celkové ná-
klady dosiahli 2 720 000 eur. Náklady na 
rekonštrukciu kaštieľa a záhrady boli 2 400 
000 eur a na interiérové vybavenie 320 000 
eur. Z operačného programu Interreg SK/aT 
v rámci projektu Heritage získal BSK exter-
né zdroje na rekonštrukciu kaštieľa a záhra-
dy vo výške dva milióny eur.
Vynovený kaštieľ bude pre verejnosť otvo-
rený už začiatkom októbra, kedy sa usku-
toční slávnostné otvorenie so sprievodným 
programom. (bsk)

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

Z 25. zasadnutia MsZ 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Modry viedol 
14. júla 2022 primátor Juraj Petrakovič. Poslanci rokovali 
aj o nasledovných bodoch. 

Uznesením č. 726-759/25/ 
2022 zamenilo mesto Modra 
Bratislavskému samosprávne-
mu kraji pozemky pod cesta-
mi na Šúrskej ulici a pozem-
ky v areáli zrekonštruovaného 
kaštieľa v Širokom na Hornej 
ulici. Modra za ne dostane do 
majetku Dukelskú a Štefáni-
kovu ulicu. Šúrska ul. by mala 
do času vybudovania obchva-
tu fungovať pre odklon ťažkej 
dopravy.

V súvislosti s voľbami do or-
gánov samosprávy mesta urči-
li poslanci, že rozsah činnos-
ti primátora mesta v budúcom 
funkčnom období pre obdobie 
2022–2026 bude na plný úvä-
zok. 
V ďalšej časti rokovania 
poslanci zobrali na vedomie 
vyhodnotenie obchodnej ve-
rejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzatvorenie zmluvy 
o nájme nebytových priesto-

rov a to bufetu na Piesku, vrá-
tane priľahlej terasy, pre víťa-
za súťaže – nájomcu Volanka 
Group s.r.o., Pezinok za ná-
jomné 1072 eur mesačne. 
V rámci interpelácií poslancov 
informoval zástupca primáto-
ra Marián Gavorník o aktivi-
tách s partnerskými mestami 
Overijse, Benátky nad Jizerou 
a Hustopeče. Poznamenal, že 
mesto Modra má snahu odo-
vzdať BVS, a.s. do majetku 
a správy prečerpávaciu stani-
cu na Trnavskej ul.. Spomenul 
aj návštevu zástupcov mesta 
na Ministerstve hospodárstva 
SR v otázke ďalšieho naklada-
nia s budovou Hotela Modra 
zo strany ministerstva. Primá-

tor dodal, že prebieha roko-
vanie s evanjelickou cirkvou 
o možnej kúpe novej budovy 
sirotinca a aj rokovanie s Uni-
verzitou Komenského v Brati-
slave o využití budovy bývalej 
SZU v Harmónii s následnou 
možnosťou vybudovania par-
kovacieho domu na časti po-
zemku, ktorý je vo vlastníctve 
UK. Mesto rokuje s nemocni-
cou o pozemkoch, ktoré má vo 
vlastníctve, s možnosťou vy-
budovania parkovacieho do-
mu na nich. Na možný parko-
vací dom je spracovaná štúdia.
Kompletné znenie uznesení 
a zápisnica zo zasadnutia sú 
zverejnené na www.modra.sk.

(red)
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Onedlho začína nový školský rok 
Organizácia školského roka 2022/2023 v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry je 
vypracovaná v zmysle § 6 ods. 8 písm. c) zákona č. 596/ 2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v súlade so Sprievodcom škol-
ského roka 2022/2023, ktorý vydalo Ministerstvom školstva 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ktorý obsahu-
je organizačné pokynmi pre školský rok 2022/2023.

Školský rok sa začína 1. septem-
bra 2022. Školské vyučovanie 
v I. polroku začína 5. septembra 

2022 a končí 31. januára 2023. 
Vyučovanie v 2. polroku začne 1. 
februára a končí sa 30. júna 2023.

Zápis do prvého 
ročníka základnej 

školy
Deti do prvého ročníka ZŠ sa 
budú môcť zúčastniť zápisu 
v dňoch 19. a 20. apríla 2023 
v čase od 14.00 h do 18.00 
h (VZN č. 7/2015, ktorým sa 
určuje miesto a čas zápisu detí 
do základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Mod-
ry). 

Prijímanie detí 
do materských 

škôl
Do MŠ sa prijímajú deti aj 
priebežne alebo pre nasledujú-
ci školský rok. Miesto, termín 
podávania žiadosti ako aj pod-
mienky prijímania detí zverej-
ňuje riaditeľ po dohode so zria-
ďovateľom a po prerokovaní 
s pedagogickou radou. 

(red, gal)

Voľby 2022 budú 29. októbra
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký 
deň ich konania a to sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 h do 
20.00 h (v minulosti sme volili až do 22.00 h).

Prvýkrát sú voľby spojené. 
V jeden deň, v jednej volebnej 
miestnosti bude môcť obyvateľ 
voliť primátora mesta, poslan-
cov mestského zastupiteľstva, 
župana aj poslancov vyššieho 
územného celku. 

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samo-
správy obce má občan Sloven-
skej republiky a cudzinec, ktorý 
má trvalý pobyt v obci a najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku. Právo voliť do 
orgánov samosprávnych krajov 
má občan Slovenskej republiky 
a cudzinec, ktorý má trvalý po-
byt v obci, ktorá patrí do územia 
samosprávneho kraja, alebo má 
trvalý pobyt vo vojenskom ob-
vode, ktorý patrí na účely vo-

lieb do orgánov samosprávneho 
kraja do jeho územia a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku. Prekážkou práva 
voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dô-
vodu ochrany verejného zdravia, 
ak osobitný zákon v čase pandé-
mie neustanoví inak.

Volebné obvody, 
miestnosti, kandidatúra
Mestské zastupiteľstvo v Mod-
re uznesením dňa 14. 7. 2022 
určilo v Modre 2 volebné obvo-
dy, v ktorých sa bude voliť 13 
poslancov. 10 poslancov v ob-
vode č. 1 a 3 poslanci v obvode 
č. 2. Mesto v súlade zo zákonom 
zverejnilo počet obyvateľov ku 
dňu 18. 7. 2022 – 9231 obča-
nov. Minimálny počet podpisov 

voličov podporujúcich kandida-
túru nezávislého kandidáta pre 
voľby poslancov MsZ a voľby 
primátora mesta na podpisovej 
listine je 200. Jedna okrsko-
vá volebná komisia bude spra-
covávať obe voľby. Z dôvodu 
obmedzených priestorových 
možností pre volebnú miest-
nosť v Harmónii, sa zlúčil ten-
to okrsok s okrskom v Kráľo-
vej. Po novom bude teda šesť 
okrskov a budú číslované v no-
vom poradí – v Modre okrsky 
č. 1. – 5., na Kráľovej okrsok 
č. 6. Ulice zaradené do jednot-
livých okrskov budú zverejne-
né. Každá domácnosť dostane 
do schránky v zákonnej lehote 
oznámenie o čase a mieste ko-
nania volieb. Primátor mesta 
menoval zapisovateľku Mest-
skej volebnej komisie Mgr. Evu 
Horváthovú, kontakt – Kance-
lária prvého kontaktu, Štúro-
va 59. t. č. 033/6908 327, 0911 
852 144, ktorá je v súlade zo 
zákonom oprávnená preberať 

kandidátne listiny politických 
strán a nezávislých kandidátov 
na poslancov a primátora mesta.
Informácie k voľbám do orgá-
nov samosprávy obcí, ako aj 
k voľbám do orgánov samo-
správnych krajov, vrátane vzo-
rov a tlačív pre obce, volebné 
komisie i kandidátov sú publi-
kované na webovom sídle Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej 
republiky https://www.minv.
sk. (red)

Volebná 
inzercia

Nasledujúce vydanie mesační-
ka Modranské zvesti bude veno-
vané aj kandidátom vo voľbách 
2022. Záujemcovia môžu využiť 
možnosť volebnej inzercie, kto-
rej podmienky oznámi redakcia 
e-mailom. Kontakt: zvesti@kc-
modra.sk. Uzávierka pre poda-
nie tejto inzercie bude v piatok 
9. septembra do 9.00 ráno.

Redakcia MZ

Termíny prázdnin (neplatí pre MŠ)
Prázdniny Posledný deň vyučovania Termín prázdnin Začiatok vyučovania 

jesenné 27. október 2022 28. október – 31. október 2022 2. november 2022

vianočné 22. december 2022 23. december 2022 – 
7. január 2023 9. január 2023

jarné 17. február 2023
(Bratislavský kraj) 20. február – 24. február 2023 27. február 2023

veľkonočné 5. apríl 2023 6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023

letné 30. jún 2023 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023
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Vinársko-ovocinárska škola v čase 
prechodu z Bratislavy do Modry
V roku 2022 si pripomíname 100. výročie prechodu vinár-
sko-ovocinárskej školy z Bratislavy do Modry, kde sídli dodnes. 
Pripomeňme si okolnosti, ktoré predchádzali vzniku školy a ako 
vyzerala výučba v jej prvorepublikových začiatkoch.

Vznik špecializovaného vinár-
skeho školstva v našom regióne 
súvisel s jednou z najväčších ka-
tastrof vinohradníctva v druhej 
polovici 19. storočia. Zrýchlenie 
prepravy medzi amerikou a Eu-
rópou parníkmi po roku 1850 
a využívanie železnice umožnilo 
nielen rýchly prenos tovarov, ale 
aj nepôvodných chorôb. Nechrá-
nené európske vinice sa stali obe-
ťou chorôb, akou bola múčnatka 
(oidium) a predovšetkým fyloxé-
ra. Tá začala svoje „skazonosné 
vinobranie“ v bohatých francúz-
skych viniciach v 60. rokoch 19. 
storočia. Na prelome 70. a 80. 
rokov 19. storočia sa objavila aj 
v Uhorsku. 
Vinohradníci sa pustili do már-
neho boja. Spočiatku likvidova-
li len vyschnuté kríky, postupne 
bolo potrebné siahnuť po výdo-
bytkoch vtedajšej vedy. Vinič sa 
vydymoval sírouhlíkom až ku 
koreňom rastliny. Bola to ne-
bezpečná procedúra, vyšší ob-
jem chemikálie mohol poškodiť 
a zahubiť rastlinu, no spôsobiť aj 
problémy pracovníkom, ktorí tú-
to injektáž robili. 
Omnoho účinnejšie sa zdalo byť 
štepenie európskych odrôd viniča 
na americký vinič odrody Riparia 
portalis, ktorý bol voči fyloxére 
odolný. Zachránili sa síce európ-
ske vinice, aj sa zvýšila úrodnosť, 
ale zároveň zrejme bola ovplyv-
nená chuť vína, ktorá sa stala 
ľahšou. To si všimli už súčasníci, 
aj preto sa tomuto postupu pesto-
vatelia niektorých tradičných od-
rôd výrazne bránili. Dnes tak už, 
až na pár výnimiek, nepoznáme 
aká bola pôvodná chuť vín pred 
fyloxérovou katastrofou. Zvýše-
ný dovoz amerických podpníkov 
rozšíril po Európe ďalšiu choro-
bu viniča – peronospóru. Na ňu 
sa podarilo veľmi rýchlo nájsť 
odpoveď v používaní postre-
ku síranu meďnatého, povestnej 
modrej skalice.

Všetky tieto moderné metódy 
sa sledovali aj v Uhorsku, pre-
tože od vinohradníckej produk-
cie ekonomicky záviselo veľké 
množstvo obyvateľstva vo via-
cerých regiónoch krajiny. V ma-
lokarpatskej oblasti začali v 70. 
rokoch 19. storočia vznikať vi-
nohradnícke spolky, ktoré svoj-
im členom zabezpečovali osvetu 
a sprostredkovali aj nákup ame-
rických podpníkov. Veľmi rýchlo 
sa však prešlo od osvety priamo 
k výchove odborníkov. Bol to 
práve Bratislavský vinohradníc-
ky spolok, ktorý založil v roku 
1884 v chotárnej časti Bratislavy 
„Vierziger“ vinohradnícko-zá-
hradnícku školu (Oficiálny ná-
zov bol Uhorská kráľovská vi-
nárska a záhradnícka odborná 
škola – Magyar királyi szőlészeti 
és kertészeti szakiskola). Zabez-
pečil pre ňu pozemok a budovy, 
štát prispieval na platy učiteľom. 
V roku 1902 prevzal štát ško-
lu do svojej starostlivosti. Bola 
premiestnená do nového areálu 
v blízkosti dnešnej hlavnej že-
lezničnej stanice, kde boli vybu-
dované tri moderné pavilónové 
budovy (architektom bol Gyula 
Pártos, okrem iného autor budo-
vy hlavnej pošty na Nám. SNP). 
V strednom pavilóne sa nachá-
dzali učebne, lisovňa, pivnice 
a byt riaditeľa. V druhej budove 
boli byty učiteľov, vincúra, škol-
níka a izba pre robotníkov. V tre-
tej budove sa nachádzal druhý byt 
učiteľa, spálne, byt pre kuchár-
ku a slúžku, jedáleň, nemocnič-
ná izba (pre študentov) a dielňa. 
Na pozemku školy sa nachádzal 
dvojhektárový vinohrad, oko-
lo budov bol park a ovocný sad. 
areál školy existuje dodnes, sídli 
v ňom Ústredný kontrolný a skú-
šobný ústav poľnohospodársky 
a nachádza sa na Matuškovej uli-
ci. Škola mala od mesta Bratisla-
vy prenajaté vinice, na ktorých 
bol vybudovaný tzv. štátny ame-

rický vinohrad. Dodávaním révy 
naštepenej na americký podpník 
aktívne prispievala k obnove po-
škodených viníc.
Zmeny, ktoré priniesla fyloxéra 
a iné choroby, boli ďalekosiah-
le. Ovplyvnili viaceré zaužívané 
agrotechnické postupy. Pri novej 
výsadbe sa dodržiavala vzdia-

lenosť 90 až 100 cm medzi jed-
notlivými pňami, čo malo zabrá-
niť prenosu fyloxéry. Pretože po 
roku 1894 sa stala peronospóra 
trvalou hrozbou vinohradníctva, 
postrek roztokom modrej skalice 
sa robil už pravidelne. Pri práci 
sa začali používať dovtedy ne-
poznané nástroje, ako napríklad 
vinohradnícke nožnice, piestové 
striekačky na chemické postreky 
či na aplikáciu sírouhlíka, mlyn-
čeky na hrozno či mechanické li-
sy. V pivniciach sa objavili prvé 
betónové tanky na vykvasenie 
muštu. Zaviedlo sa meranie cuk-
ru v mušte, čo bola novinka ty-
pická pre koniec 19. storočia. 
Vinárska škola pri vyučovaní 
odporúčala neskorší zber hroz-
na, v malokarpatskej oblasti bolo 
preto na prelome 19. a 20. storo-
čia typické oberať po 10. októbri. 
Hrozno malo priemernú hladinu 
cukru v mušte okolo 18–20 % 
klosterneuburgskej mierky.
Po skončení prvej svetovej voj-
ny a pripojení Bratislavy k Čes-
koslovenskej republike škola na 
krátko prerušila svoju činnosť. 
Pod novým názvom Štátna škola 
vinársko-ovocinárska bola otvo-
rená 20. októbra 1919 za prítom-
nosti agrárneho politika Dr. Pavla 

Blahu, ktorý mal na starosť poľ-
nohospodárstvo na Ministerstve 
s plnou mocou pre správu Slo-
venska (vládny úrad na Sloven-
sku). Pôvodní učitelia v škole 
svoje miesta opustili z dôvodu 
odchodu do Maďarska, resp. do 
penzie. Personál školy bol dopl-
nený novými učiteľmi z české-
ho prostredia. Novým riaditeľom 
školy sa stal albín arnold, od-
borný učiteľ Zemskej hospodár-
skej akadémie v českom Tábo-
re. Do školy nastúpilo 29 žiakov. 

Deň pred oficiálnym začatím vy-
učovania sa v škole konala „gar-
denparty“ pre významných hostí 
vtedajšieho politického a vojen-
ského života. Zúčastnil sa jej mi-
nister poľnohospodárstva Karel 
Prášek, ďalej Dr. Vavro Šrobár, 
minister s plnou mocou pre sprá-
vu Slovenska, vojenský veliteľ 
na Slovensku francúzsky gene-
rál Eugène Mittelhauser, viacerí 
poslanci parlamentu a iní hostia.
Už 24. augusta 1921 však mi-
nisterstvo rozhodlo presťahovať 
školu do Modry. Priamy kon-
text tejto zmeny nie je známy. 
V Modre bola veľmi vhodná ne-
hnuteľnosť, ktorá sa dala využiť 
práve na tento účel. V roku 1912 
zakúpil riaditeľ cisárskej kan-
celárie a dvorský radca arthur 
rytier von Polzer (1870–1945) 
budovu bývalého mlyna s obyt-
nými budovami, dodnes ľudovo 
nazývanú kaštieľ. Objekt roman-
tizujúco prestaval a dal vybudo-
vať aj vzácnu záhradu, v ktorej sa 
prepájali vtedy moderné znalosti 
ovocinárstva s využitým okras-
ných plôch. Rytier von Polzer bol 
vysokým hodnostárom cisárske-
ho dvora a tiež dôverníkom no-
vého cisára Karola I. Po rozpade 
monarchie odišiel z politického 
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života a objekt kaštieľa, ktorý sa 
už nachádzal na území cudzieho 
štátu, sa rozhodol predať. O pre-
chode budovy do rúk štátu a jej 
zmene na účel vinárskej školy 
svedčí aj skutočnosť, že škola za-
mestnala ešte pred úradným zak-
nihovaním predaja záhradníka, 
ktorý sa mal starať o záhradu. 
Československý štát kúpil budo-
vu a k nej patriace pozemky za 
485.000 korún 8. februára 1922. 
Vinársko-ovocinárska škola sem 
bola presunutá v tom istom roku. 
Nástup do novej školy bol 1. ok-
tóbra 1922. Slávnostné otvorenie 
„kaštieľa“ sa konalo 18. novem-
bra 1923 za účasti vysokých štát-
nych a verejných činiteľov, ako 
bol minister poľnohospodárstva 
Milan Hodža, poslanec Pavol 
Blaho, evanjelicky biskup Samu-
el Zoch. Mesto Modra darovalo 
škole 10 katastrálnych honov po-
zemku – viaceré vinice v katastri 
mesta a priestor pre ovocinársky 
sad za cintorínom. Okrasné kveti-
nárstvo a sadovníctvo sa realizo-
valo priamo v záhrade pri škole. 

S presťahovaním školy do Modry 
došlo k opätovnej výmene učiteľ-
ského stavu a tiež osoby riadite-
ľa, ktorým sa stal adolf Fischer, 
odborný učiteľ z vinársko-ovoci-
nárskej školy v Mělníku.
Organizácia školského roku a vý-
učba v čase prechodu školy do 
Modry bola dvojročná, žiaci na-
stupovali po dovŕšení 16. roku. 
Školský rok sa začínal 1. októbra 
a končil 31. júla. V zmysle dočas-
ných stanov bolo úlohou školy 
vychovávať samostatných pod-
nikateľov v poľnohospodárstve 
a tiež, aby absolventi boli po-
mocnými silami (myslené odbor-
níkmi) pre podnikateľov v oblasti 
vinárskej ... zdokonaliac sa v rati-
onálnom hospodárstve viničnom 
a pivničnom, v technológii vi-
nárskej a obchode s vínom a prí-
slušnými produkty...; tiež v ob-
lasti ovocinárskej ... zadovážiac 
vedľa vedomostí pomologických 
a pestiteľských, hlavne dôkladné-
ho výcviku a znalosti v príslušnej 
technológii a obchode produkty 
ovocinárskymi. 

Vyučovacie predmety sa delili na 
teoretické a praktické. Teoretické 
predmety boli všeobecného cha-
rakteru (jazyk československý, 
vlastiveda, národné hospodár-
stvo, počty, ale aj náuka o sluš-
nom chovaní), potom nerastopis 
a pôdoznalstvo (geológia), poľ-
nohospodárska botanika, chémia. 
Hlavné predmety boli vinárstvo, 
vinársky priemysel, ovocinár-
stvo, ovocinársky priemysel, se-
menárstvo, záhradníctvo, včelár-
stvo, náuka o chorobách rastlín, 
vinárske a hospodárske účtovníc-
tvo, obchodná náuka a družstev-
níctvo, ale aj kreslenie a krasopis. 
Praktické predmety predstavo-
vali cvičenia v poľnom vyme-
riavaní, botanike a ampelografii, 
pestovaní vínnej révy, chémii, vi-
nárskom priemysle, v ovocinár-
stve, zeleninárstve a účtovníctve. 
Teoretické predmety sa vyučo-
vali v lete dopoludnia od 7 do 
11 hodiny, v zime od 8 do 12 
hodiny. Poobede sa konali nie-
len teoretické, ale najmä praktic-
ké cvičenia, a to v lete od 14 do 

18 hodiny a v zime od 13 do 17 
hodiny. V čase dôležitých poľ-
nohospodárskych prác sa mohlo 
praktické vyučovanie stanoviť na 
celodenné. V rámci pivničného 
hospodárstva mali žiaci možnosť 
sledovať a starať sa o víno, uči-
li sa ako liečiť choré víno. Škola 
skúšala nové postreky, v cvičnom 
vinohrade boli neštepené korene, 
na ktorých sa žiaci učili apliko-
vať sírovodík. Súčasťou výučby 
boli aj odborné exkurzie do iných 
škôl a podnikov. Učitelia zaško-
ľovali aj miestnych vinohradní-
kov, deti z Bratislavy chodili na 
oberačku do školských viníc, kde 
im boli vysvetlené nové postupy. 
Konali sa odborné prednášky vo 
viacerých vinohradníckych ob-
ciach (Vajnoroch, Šenkviciach). 
aj z týchto riadkov vidieť, že vý-
učba v škole bola špecializovaná 
a orientovaná na prax.

Michal DUCHOŇ, vedúci 
Archívu mesta Bratislavy

Na fotografii: Nové sídlo školy 
v Modre.

Stredná odborná škola
vinársko - ovocinárska
v Modre ponúka 4-ročné štúdium s maturitou

podnikanie agroturistikasomelierstvo
4227 M 02 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO

4227 M 03 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO

4227 M 05 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO 

vinárska prevádzka

N
ov

in
ka

!  4227 M01 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO

Modra, Kostolná 3     +421 33 647 25 79
www.svosmo.edupage.org     fb.com/svosmo.sk

Staneš sa majstrom v príprave 
a servírovaní ušľachtilých
nápojov, či v zladení jedla 
s jednotlivými druhmi vín.

Naučíme ťa umeniu výroby kvalitných vín a budeš ovládať 
najnovšie vinárske technológie a spôsoby ošetrenia vína.

Odbor ako stvorený pre tých, 
ktorí majú podnikavého ducha 
a radi sa púšťajú do 
vlastných projektov.

Zaujímavé štúdium zamerané 
na vinársku turistiku 
a poskytovanie služieb v oblasti 
cestovného ruchu.



6
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

Detský tábor a výlet v Eko Parku aj pre ukrajinské deti
Posledný júlový týždeň sa na pôde evanjelického cirkevného zbo-
ru v Modre–Kráľovej opäť uskutočnil denný biblický tábor. Sú-
časťou programu bol aj vzdelávací výlet do Eko Parku Piešťany, 
ktorého súčasťou je kontaktná ZOO a detské ihrisko. Na pozva-
nie sa ho zúčastnili aj deti a ich rodičia spomedzi ukrajinských 
odídencov ubytovaných v Modre–Harmónii v pastorálnom obvo-
de evanjelického cirkevného zboru v Modre–Kráľovej. 

Počas tábora deti spoznávali 
biblické vrchy (Mórija, Sínaj, 
Karmel, Tábor a Golgotu) pod 
vedením zborovej farárky. Veno-
vali sa tiež ekologickým témam 
ako triediť odpad a šetriť život-
né prostredie. Súčasťou táboro-
vého programu bola aj exkurzia 
v Pekárni Harmónia pod vede-
ním Petra Kolaroviča, návšteva 
Modranskej špajze – bezobalo-
vého obchodu v Modre či pe-
čenie posúchov v novej farskej 
kuchyni s lajdinontkou Vlastou 
Bartošovou. Nechýbali ani tvori-
vé dielne – vrátane netradičných 
techník ako mandala, landart 
alebo kyanotýpia pod vede-
ním ley loviškovej či jazda na 
koňoch z RoyalDaisy. Na tábor 

zavítali aj pracovníci Chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty, 
ktorí deti poučili o miestnej fló-
re a faune vrátane praktických 

ukážok listov a živočíchov. Tá-
bor vyvrcholil v nedeľu 31. jú-
la Službami Božími, na ktorých 
detskí účastníci tábora predvied-
li, čo sa naučili a zaspievali nie-
koľko piesní.
Všetkým menovaným jednot-
livcom a organizáciám ďaku-

jeme za čas, ktorý venovali 
deťom. Za finančnú podporu 
a spoluprácu pri príprave tábo-
ra ďakujeme rodičom detí. Za 

pomoc počas tábora ďakujeme 
aj Debore Horňanovej, Barbo-
re Hornáčkovej, konfirmandom 
a sestrám presbyterkám. Za fi-
nančnú podporu práce s deťmi 
a mládežou v Modre–Kráľovej 
ďakujeme nášmu mestu Mod-
ra, ktoré dotáciou podporilo 
projekty miestneho evanjelic-
kého cirkevného zboru a OZ 
„Poľné ľalie“ v Modre–Kráľo-
vej, a to konkrétne: Vzdelávací 
výlet pre deti a mládež, Detský 
letný tábor, Enviromentálna 
výchova mladých a Celoroč-
né kultúrne aktivity a verejné 
vystúpenia detí a mládeže. Ďa-
kujeme aj Revii – Malokarpat-
skej komunitnej nadácii za po-
skytnutie finančnej podpory na 
zakúpenie a zabudovanie pro-
jekčnej techniky v rámci pro-
jektu „Nová dekáda Zeleného 
lesa“ na biblické a ekologické 
vzdelávanie mladých v komu-
nitnom centre.

Sidonia HORŇANOVÁ, 
zborová farárka 

Zverina v tábore 
Alebo „zversky“ dobrý rodinný tábor v Modre
Nebojte sa, hoci to znie divoko, o žiadne zverstvo v tomto 
prípade nešlo, len o inšpiráciu. Tábor bol totiž realizovaný 
podľa materiálov pre letné tábory, ktoré pripravilo Edukač-
no-misijné centrum na základe animovaného filmu Zoo-
topia – a ten je zveriny plný. Hlavným posolstvom filmu je 
myšlienka, že „každý sa môže stať čímkoľvek“, pretože pri 
ozajstnom odhodlaní a poriadnom nasadení sa to napriek na-
šim predpokladom, predsudkom a názorom ostatných, dá. 

ako sa na každý poriadny tá-
bor patrí, ani tu nechýbala tá-

borová hymna, ktorá nás vždy 
znovu utvrdzovala v tom, že 

„s Bohom nie si ktokoľvek“, 
ale s Ním máš vždy svoju hod-
notu. Stretnúť sme sa mohli 
naozaj s kýmkoľvek: s ma-
lým, no predsa výnimočným 
pastierom Dávidom, ktorého 
Pán Boh „hľadiac na srdce“ 
urobil kráľom; s obrom Goli-
ášom, ktorého silu a sebaisto-
tu premohlo Božie poverenie 
a dôvtip; so Zacheom, ktorý 
dostal od Pána Ježiša šancu 
znovu začať, hoci bol ľuďmi 
opovrhovaný a nechcený. Tá-
bor priniesol množstvo paralel 
medzi biblickými postavami 
a filmovými zvieratkami. Na-
učil nás, že ani ten, kto vyzerá 
strašidelne, nemusí byť straš-
ný. a naopak, ten kto vyzerá 
slabo, môže oplývať nesmier-
nou silou, pretože človek má 
s Božou pomocou šancu zme-
niť sa a konať veľké veci. Ke-
ďže na našom tábore bolo pre 
nás veľmi dôležité aj budova-
nie a prehlbovanie vzájom-
ných vzťahov, dôležitou boli 
aj spoločné zážitky, rozhovo-
ry a hry. Tak sa z nás na chvíľ-

ku stali „chodúľové“ žirafy, či 
hopsajúce zajace, Dávidovia, 
ktorí trénovali presnosť svo-
jej mušky na makete Goliáša, 
hľadači strateného, skladači 
nájdeného, speváci, či stro-
my v našom vlastnom vymys-
lenom „palmovom pralese“. 
Mimoriadne nasadenie bolo 
patrične ocenené nanukom, či 
chutnou šiškou. Počas tábora 
sme navštívili Motýliu záhra-
du, ktorá nemala ďaleko od 
raja, vodný mlyn Jelka, zrú-
caninu hradu Korlátko spolu 
s okolitými rozhľadňami, His-
tory park s úchvatným bludis-
kom, alebo nočné kino na fa-
re. Celý program sme zavŕšili 
bohoslužbou na Čermákovej 
lúke, po ktorej nasledova-
la opekačka. Bolo nám spolu 
krásne. Rodinné stretnutie ľu-
dí dobrej vôle, spojených Bo-
žou láskou. Vďaka Pánu Bohu 
za tak požehnaný a zmyslupl-
ne strávený čas. Už teraz sa 
veľmi tešíme, čo nás čaká 
opäť o rok.

Petra KOŠALKOVÁ FO
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Vyhrajme mestský park
Po ihrisku Žihadielko chceme 
v Modre skúsiť šťastie opäť. 
Zapojili sme sa do projek-
tu spoločnosti lidl s názvom 
„Čistinka.“ Na budúci rok po-
staví tento obchodný re-
ťazec päť moderných 
mestských parkov vy-
bavených workoutovou 
zónou, multifunkčným 
ihriskom, grilovacím 
kútikom aj detským ih-
riskom. 
ako získame hlasy? Za 
nákupy v lidli. Od 15. 
8. do 25. 9. 2022 dosta-
nete za každých 20 eur 
nákupu kartičku s hlaso-
vacím kódom. Na strán-
ke https://cistinka.lidl.sk 

si zo zoznamu miest vyberiete 
Modru a prostredníctvom kódu 
odovzdáte svoj hlas. Počet kar-
tičiek sa násobí výškou hodno-
ty nákupu. (red)

Oslava života Huncokárov
Sobota 23. júla patrila Hun-
cokárskym slávnostiam na 
Zochovej chate. Oslavu ži-
vota pôvodných obyvate-
ľov Piesku tradične pripravi-
lo mesto Modra na rozľahlej 

lúke pri niekdajšej nemeckej 
škole. V rámci popoludnia 
odzneli zaujímavé prednášky 
o Huncokároch, liečivých by-
linkách, aj horninách pochá-
dzajúcich z tejto časti Malých 

Karpát. Deti potešilo interak-
tívne predstavenie Divadla 
agapé. 
Ďalsie sprievodné aktivity sa 
konali v neďalekom Holzhac-
ker Haus, kde sa stretli rodiny 

pôvodných obyvateľov, ktoré 
prijali pozvanie členov OZ Po-
tomkovia Huncokárov a Pen-
zión Huncokár naproti hostil 
country kapely, ktoré hrali až 
do neskorého večera. (jk) 

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
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Cenník inzercie
MODRANSKÝCHZVESTÍ

info: zvesti@kcmodra.sk

platný od 1. 4. 2021

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €
18,5x25,6cm 198 €

9,1
x6
,1c
m
35

€

5,9x12,6cm 42 €
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Odpočet činnosti poslancov a primátora 
mesta Modry 2018 – 2022
Modra má za sebou náročné volebné obdobie, ktoré ovplyvnili takmer dva roky 
života s Covidom, z ktorého sa samosprávy ešte nestihli spamätať a prišla vojna 
na Ukrajine. Energetická kríza na seba nenechala dlho čakať a my sa musíme 
pripraviť na ťažkú zimu a očakávaný nárast cien energií. V nasledovnom odpočte 
vám prinášame sumarizáciu hlavných investičných projektov a činností, ktoré sa 
nám napriek všetkému podarilo zrealizovať za takmer štyri roky.

Chodník na Štefánikovej ulici
V roku 2019 pokračovala rekonštrukcia 
druhej tretiny pravostranného chodníka 
na Štefánikovej ulici v smere z Bratislavy. 
Mesto opäť koordinovalo práce s Bratislav-
skou vodárenskou spoločnosťou, ktorá naj-
skôr zrekonštruovala vodovod a vodovodné 
prípojky. Následná obnova chodníka bola 
spojená s vysadením nového stromoradia 
z dvoch desiatok javorov poľných. Chod-
ník lemuje živý plot tak, ako je tomu v prvej 
tretine. Celkovo sa výška investície vrátane 
výsadieb vyšplhala na vyše 102 tis. eur.

Vnútroblok Komenského
V roku 2020 mesto ukončilo revitalizáciu od-
stavných plôch vo vnútrobloku na Komenské-
ho ulici. Obyvatelia parkujú na novouprave-
ných plochách z vegetačnej dlažby o výmere 
362 m2. Súčasťou prác bola aj obnova asfal-
tových povrchov na jestvujúcich chodníkoch 
v celkovej výmere 205 m2. Celková cena prác 
predstavovala 38 414 eur. Počas rekonštruk-
cie predajne lidl v Modre dobudovala spoloč-
nosť v spolupráci s mestom ďalšie parkovacie 
státia s vegetačnou dlažbou.

Revitalizácia Moyzesovej ulice
V prípravnej fáze mesto koordinovalo nie-
koľko činností viacerých investorov, od 
rekonštrukcie a dobudovania kanalizácie, 
cez kompletnú výmenu všetkých inžinier-
skych sietí až po rekonštrukciu zatrubne-
ného toku a výmenu osvetlenia. V prvej 
etape revitalizácie od Dukelskej po Bo-
dického ulicu bol 
v celej šírke upra-
vený povrch ulice, 
komunikácia, par-
koviská, chodníky, 
vysadené vzrastlé 
stromy. Celkové ná-
klady na stavbu vo 
výške takmer 362 
tis. eur boli znížené 
sankciou za nedodr-
žanie lehoty výstav-
by o viac ako 8 600 
eur.

Komenského a Sokolská ulica
Na Komenského ulici sa v I. etape realizo-
vanej v roku 2020 v úseku od križovatky 
s Vajanského ulicou po križovatku s Druž-
stevnou ulicou opravovali vozovka, chodní-
ky, parkoviská za viac ako 157 tis. eur. V ro-
ku 2021 sme nadviazali II. etapou, v rámci 
ktorej sa v úseku od Družstevnej ulice po 
ulicu SNP opäť opravovali vozovka, chod-
níky, parkoviská a spevnené plochy. Stavbu 
sme koordinovali s BVS, a.s., kvôli poklád-
ke vodovodu v uvedenom úseku. Celkové 
náklady na stavbu predstavovali takmer 50 
tis. eur. Ďalšou ulicou, ktorá v roku 2020 
získala nový asfaltový kryt za viac ako 35 
tis. bola Sokolská ulica v úseku od križovat-
ky s ulicou Dr. Bodického po križovatku so 
Sládkovičovou ulicou. Prácam predchádza-
la rekonštrukcia plynovodu v réžii SPP.

Hrnčiarska, Družstevná 
a Baštová ulica

Hrnčiarska ulica má novú vozovku komu-
nikácie, nový chodník ležiaci v zeleni pred 
bytovým domom aj príjazdové chodníky 
k jednotlivým vchodom a vyznačené par-
kovacie miesta. Projekt si vyžadoval no-
vé odvodnenie a zastabilizovanie prekrytia 
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potoka vo vozovke. Výška investície pred-
stavovala vyše 140 tis. eur. V rámci rekon-
štrukcie plynových rozvodov v réžii SPP sa 
podarilo obnoviť 175 m asfaltového chodní-
ka na Družstevnej ulici a 125 m dláždeného 
chodníka na Baštovej ulici spolu za približ-
ne 12 000 eur vďaka spolupráci a vzájomnej 
koordinácii prác.

Dolná ulica a prístupová 
cesta na Zberný dvor

Vozovka na Dolnej ulici má nový asfaltový 
kryt za takmer 53 tis. eur. Prístupová ces-
ta na Zberný dvor získala úplne nový betó-
nový povrch s kompletným konštrukčným 
podkladom, ktorému predchádzalo odvod-
nenie v celkovej hodnote takmer 58 tis. eur.

Priechody pre chodcov
Investícia vo výške 47 tis. eur z mest-
skej pokladnice išla na dva nové bezpeč-
né priechody pre chodcov na Dolnej uli-
ci na regionálnej ceste a na dva priechody 
v rovnakej úrovni na miestnej komunikácii 
Dolná v blízkosti cintorína a lipovej aleje 
s frekventovanou dopravou. Priechody na 
Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici 
s výškou obrubníkov 120 – 150 mm sme 
upravili na bezbariérové. Investícia predsta-
vovala niečo vyše 13 tis eur.

Úprava spevnených 
plôch v Lipovej aleji

Spodná časť lipovej aleje, plocha pred vstu-
pom do cintorína a okolie súsošia Golgoty 
dostali nový dláždený povrch v kombinácii 
s mlátovými povrchmi. Upravili sme aj prí-
jazd do cintorína a domu smútku, odstav-
né plochy pred cintorínom a doplnili verej-
né osvetlenie. Rozšírili sme plochy zelene 
s vodozádržnou funkciou a vysadili vzrastlé 

stromy. Celková cena investície predstavo-
vala vyše 144 tis. eur. Dotácia BSK v rámci 
tejto investície bola 14 tis. eur.

Verejný priestor pred 
Biolkou a predĺženie 

chodníka na Partizánskej ulici
Centrálny priestor v Modre–Kráľovej pô-
sobí usporiadane vďaka prepojeniu jednot-
livých častí chodníkmi s bezpečnými prie-
chodmi pre chodcov. Funkčné využitie mu 
na chvíľkový oddych dodali pergoly a vy-
sadené stromy. Súčasťou priestoru je stojan 
na bicykle, smetný kôš, informačná tabuľa 
s mapou. V centrálnej spevnenej časti je 
šachta s odnímateľným poklopom pre osa-
denie vianočného stromu. Celkové nákla-
dy na projekt predstavovali takmer 85 tis. 
eur, z toho 11 tis. eur zaplatil BSK. Za one-
skorenie odovzdania diela musel dodávateľ 
zaplatiť mestu sankciu vo výške viac ako 8 
tis. eur. Neskôr sme vybudovali aj nové zá-
bradlie v blízkosti Biolky za takmer 3 tis. 
eur. Pôvodne vybudovaný chodník pozdĺž 
Partizánskej ulice po priechod pre chodcov 
sme predĺžili až po autobusovú zastávku na 
Kráľovej oproti CBa. Súčasťou prác bola aj 
obnova povrchu zastávky SaD a nadväzu-
júcich úsekov chodníkov s asfaltovým povr-
chom v celkovej výške viac ako 17 500 eur.

Mestská veža
Mesto Modra po rekonštrukcii strechy do-
končilo aj umelecko-remeselnú obnovu fa-
sády mestskej veže súbežne s obnovou fasá-
dy Rímsko-katolíckeho kostola sv. Štefana 
Kráľa, ktorú financovala cirkev. Mesto do 
opravy fasády mestskej veže investovalo 
39 777 eur.

Zastávky v Harmónii 
a na Zochovej chate

Na parkovisku na Zochovej chate sa turisti 
pred nepriazňou počasia môžu pri čakaní 
na autobus schovať v novej zastávke. Sú-
časťou stavby drevenej konštrukcie s pre-
strešením s valbovou strechou s vikiermi je 
novovybudovaná spevnená plocha nástu-

piska zastávky vrátane chodníka a priecho-
du pre chodcov. Výška investície takmer 
37 tis. eur.
aj zastávka v Harmónii smerom na Piesok 
prešla renováciou. Pôvodnú drevenú kon-
štrukciu prístrešku sme odstránili, pribudli 
nové drevené stĺpy, sedlová strecha s vikie-
rom vrátane oplechovania spolu vo výške 
10 685 eur. Realizáciu zastávky smerom do 
Modry–Kráľovej zabezpečil Hotel pod li-
pou s finančným príspevkom mesta vo výš-
ke 12 tis. eur. Opravili a vybudovali sme 
chýbajúci úsek chodníka medzi vjazdom 
do hotela a existujúcim chodníkom pri 
križovatke vrátane základovej konštruk-
cie pre zastávku. Investícia predstavovala 
takmer 45 tis. eur.

MŠ Kalinčiakova a MŠ SNP
MŠ Kalinčiakova má kompletne zrekon-
štruovanú strechu, vrátane zateplenia 
a lokálnych opráv fasády. Výška investí-
cie: 60 715 eur. Podarilo sa tiež komplet-
ne zrekonštruovať hygienické zariadenie 
v MŠ SNP vrátane vybudovania samo-
statného WC pre pedagogický personál. 

Opravy stáli 9 804 
eur. MŠ SNP má tiež 
kompletne zrekon-
štruovanú strechu so 
zateplením v hodno-
te vyše 55 tis. eur. 
V MŠ SNP – eloko-
vané pracovisko Par-
tizánska sa podarilo 
zrekonštruovať elek-
troinštaláciu za vy-
še 16 tis. eur vrátane 
murárskych a ma-
liarskych prác.
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MŠ Sládkovičova
Ďalšia rekonštrukcia hygienických zaria-
dení pre deti a pedagogický personál vráta-
ne rozvodov a sanity sa uskutočnila v MŠ 
Sládkovičova. V prvej etape bolo nevyhnut-
né zrekonštruovať poškodené kanalizačné 
potrubie pod budovou školy, ktoré už bolo 
v havarijnom stave. Rekonštrukcia stála 69 
213 eur. V druhej etape sa opravila zvyšná 
časť kanalizácie bezvýkopovou metódou 
s pomocou sanačného rukáva. Výška in-
vestície: 5 748 eur. Rekonštrukciou so za-
teplením prešla aj časť fasády MŠ vrátane 
rekonštrukcie bleskovodu za takmer 32 tis. 
eur.

ZŠ Vajanského
V havarijnom stave bolo aj vodovodné po-
trubie v ZŠ Vajanského, v rámci rekonštruk-
cie sa podarilo opraviť rozvody vody v bu-
dove, obklady a sanitu vo výške 22 216 eur. 
Väčšia časť a to 13 940 eur bola financo-
vaná z príspevku z Ministerstva školstva 
SR. V ZŠ majú žiaci k dispozícii dve no-
vé moderne vybavené učebne – jazykovú 
a prírodovednú, a novú školskú knižnicu. 
Na vybudovanie učební s atraktívnymi di-
daktickými pomôckami získalo mesto pro-
striedky z Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR vo výške takmer 148 
670 eur. Povinná spoluúčasť financovania 
zo strany mesta predstavovala 7 825 eur.

Multifunkčné 
ihriská

Hraciu plochu na mul-
tifunkčnom ihrisku 
v areáli ZŠ Vajanské-
ho sa podarilo kom-
pletne vymeniť vďa-
ka dotácii vo výške 10 
tis. eur od Úradu vlá-
dy SR. Finančná spo-
luúčasť mesta pred-
stavovala 7 767 eur. 
Multifunkčné ihrisko 
vybudovali aj v areá-
li Gymnázia K. Štúra 

z dotácie Úradu vlády SR vo výške 38 ti-
síc eur. Projekt podporil aj BSK (vyše 9 tis. 
eur), mesto Modra (7 tis. eur) a OZ Rodi-
čovská rada Gymnázia (1500 eur).

Nové prvky na ihriskách 
Otčenáška, na Podhorskej 

a Trnavskej ulici
Na lúke Otčenáške v Harmónii pribudli nové 
hojdačky „Spring“ a „Swing,“ aj úplne nová 
zostava „Climboo“ pre deti vo veku 7 až 16 
rokov. Na ihrisku za domami na Trnavskej uli-
ci v Modre–Kráľovej sa môžu deti vo veku 1 
až 8 rokov tešiť z novej preliezky „Wooden“ 
a deti od 3 do 14 rokov zas na gymnastickú 
multifunkčnú zostavu. Nové hracie prvky 
spolu s bezpečnostnými dopadovými plocha-
mi boli osadené aj na ihrisku na Podhorskej 
ulici v Modre. Celko-
vá investícia na všet-
kých ihriskách bola 
25 816 eur s podpo-
rou 10 000 eur z Na-
dácie EPH pre ihrisko 
na Podhorskej ulici.

Ihrisko 
Zlatíčko

Vo vnútrobloku na 
Komenského ulici 
sa podarilo vďaka 
partnerom postaviť 
nové ihrisko Zlatíč-

ko s hracími prvkami pre deti do 12 rokov. 
Mesto dalo v blízkosti osadiť nové lavičky 
a vysadilo vzrastlé stromy. Celková výška 
investície bola 50 tis. eur, na väčšiu časť 
prispeli sponzori: Zlatá studňa, Knott, Bo-
hnenkamp, Slovenská ľudová majolika, Ho-
tel Zochova chata a Fejsal abazi.

Workoutové ihrisko
Pri športovej hale ZŠ Ľ. Štúra vyrástlo no-
vé workoutové ihrisko za 11 tis. eur, ktoré 
mesto Modra realizovalo a financovalo na 
návrh občanov v rámci participatívneho 
rozpočtu. Tréningová zostava má vertikál-
ny, horizontálny a šikmý rebrík, dve dlhé 
hrazdy, dve krátke hrazdy, tri vysoké bradlá, 
vertikálne bradlo, záves pre gymnastické 
kruhy a opornú stenu nad bradlami.

Osvetlenie v Knott Aréne
Technicky zastaralé svietidlá v športovej ha-
le pri ZŠ Ľ. Štúra, ktoré už nespĺňali svetel-
no-technickú normu STN, bolo potrebné 
vymeniť aj pre extrémnu spotrebu energie. 
Namiesto pôvodných 46 teraz osvetľuje halu 
iba 30 svietidiel, čím sa podarilo znížiť energe-
tickú náročnosť osvetlenia. Investícia vo výške 
viac ako 18 500 eur sa mestu vráti za 5 rokov.

Kino Mier
V kotolni Kina Mier bola nainštalovaná no-
vá technológia (kondenzačné kotle) a pri-
slúchajúce zariadenia. Spolu s rekonštruk-
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ciou priestorov kotolne predstavovala výška 
investície 19 993 eur.

KD Modra a KD Kráľová
aktuálne pracujeme na rekonštrukcii a mo-
dernizácii kotolne Kultúrneho domu v Mod-
re za takmer 39 tis. eur. V prípade Kultúr-
neho domu na Kráľovej stáli celkovo: 
rekonštrukcia osvetlenia a renovácia dreve-
nej podlahy v hlavnej sále, spolu s opravou 
časti fasády, opravou zábradlia pri vstupe 
a vybavením kuchyne novým nábytkom, 
niečo vyše 13 tis. eur.

Mestská knižnica
Pôvodný vchod do knižnice nahradil nový, 
ktorým môžu návštevníci vstúpiť priamo do 
centrálnej miestnosti cez veľké dvojkrídlo-
vé dvere. Pribudol nový obslužný pult, nové 
oddelenie odbornej literatúry a nové poho-
dlné pracovné miesto s prístupom k užíva-
teľskému počítaču. Rekonštrukciu knižnice 
vo výške 8000 eur z verejných zdrojov fi-
nančne podporil Fond na podporu umenia.

Verejné osvetlenie
V roku 2021 mesto realizovalo rekonštruk-
cie osvetlenia na uliciach: Kellenbergero-

va, Jesenského, Kollárova, Fraňa Kráľa, 
Hečkova a na časti ulíc Sokolská a Sládko-
vičova. Mesto do týchto rekonštrukcií in-
vestovalo vyše 120 tis. eur. V roku 2022 
zrekonštruovalo verejné osvetlenie na uli-
ciach Cpinova, Sokolská a Sládkovičova 
za takmer 60 tis. eur. Prácam predchádzal 
energetický audit. Zhodnotenie technického 
stavu svietidiel a ostatných prvkov sústavy 
verejného osvetlenia s návrhom opatrení 
stáli takmer 10 tis. eur.

Kamerový systém
Systém bezpečnostných kamier sa rozrástol 
o štyri nové kamery z dotácie Ministerstva 
vnútra SR vo výške 8 tis. eur. Spoluúčasť 
mesta predstavovala 2 tis. eur.

Cyklocesta a skate park
Mesto Modra získalo účelovú dotáciu vo 
výške 57 828 eur na vypracovanie projek-
tovej dokumentácie cyklotrasy Vinosa-
dy – Modra – Dubová, ktorá sa napojí na 
cyklocestu Modra – Šenkvice (stavba je 
odovzdaná) a Vinohradnícku magistrálu, 
ktorá je v riešení BSK. Mesto úspešne 
zvládlo celý proces spracovania projekto-
vej dokumentácie, inžinieringu a konania 

na stavebnom úrade, stavebné povolenie je 
právoplatné.

Skatepark
V súčasnosti disponujeme právoplatným 
územným rozhodnutím na vybudovanie 
Parku Modra, ktorého súčasťou je aj plocha 
voľnočasovej aktivity „Skatepark.“ Staveb-
né povolenie by malo nadobudnúť účinnosť 
2. septembra 2022.

Mestské opevnenie
Postupnú opravu mestských hradieb pod 
dohľadom Krajského pamiatkového úradu 
s čiastočným spolufinancovaním z mestskej 
pokladnice hradíme hlavne z dotácie Minis-
terstva kultúry SR, ktoré nám v ostatných 
štyroch rokoch poskytlo celkovo 72 tis. eur.

Pamätník oslobodenia
V rámci rekonštrukcie pamätníka padlým 
v II. svetovej vojne v parku pred KD Ľ. 
Štúra bol odstránený poškodený mramor, 
pôvodný monolit je zastabilizovaný, pod-
stavec pamätníka dostal nové mramorové 
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obloženie. Medzi prírodný obklad a betón 
bola nanesená hydroizolácia. Hlavná časť 
pamätníka je kompletne vyčistená a pís-
mo citátu na zadnej strane vyretušované. 
Mesto Modra získalo na rekonštrukciu fi-
nančný príspevok z Ministerstva vnútra 
SR vo výške 7 200 eur.

Súsošie Ľ. Štúra
Usadený čierny depozit, uhlíková vrstva, 
mach a plesne na carrarskom mramore 
pamätníka bolo potrebné očistiť. Reštau-
rátorské práce a retušovanie písma stáli 
mesto takmer 6,5 tis. eur, z toho 1 500 eur 
zafinancoval BSK.

Urnový háj
Južnú časť cintorína na Dolnej ulici zapl-
nilo 323 urnových miest. Mesto tu vysadi-
lo 12 stromov: lipy veľkolisté, duby – čer-
vené aj letné a javory mliečne. Celkové 
náklady na projekt predstavovali takmer 
47 tis. eur.

Mestské verejné služby
Služby Modra rozšírili vozový park o od-
hŕňač a sypač Iveco za 28 tis. eur na le-
asing, ktorý zvýšil sebestačnosť mes-
ta v rámci zimnej údržby. V areáli starej 
mestskej kotolne na Dolnej ulici pri zber-
nom dvore sa podarilo komplexne obno-
viť halu (niekdajší sklad uhlia) a prízemie 
administratívnej časti. Celkové náklady na 

túto prvú etapu ob-
novy predstavovali 
takmer 292 tis. eur 
bez DPH. Pracovní-
ci majú k dispozícii 
nové sociálne zaria-
denia v areáli starej 
mestskej kotolne.

Odpady
Modra ide v bo-
ji proti plastom 
príkladom a v ro-
ku 2019 schválila 
VZN, ktoré zaka-

zuje používanie jednorazového plastové-
ho riadu na verejných podujatiach. Poda-
rilo sa nám úspešne zaviesť systém zberu 
biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu a elektroodpadu. Na Vajanského 
ulici sme vybudovali oplotené stojisko 
s finančnou podporou 4 tis. eur z nadá-
cie Revia. Mesto Modra prispelo čiastkou 
2000 eur. Stojisko je uzamykateľné a oby-
vatelia bytových domov ho môžu využí-
vať komfortne a adresne.

Stojiská pre 
polopodzemné kontajnery 

na komunálny odpad
V súčasnosti disponujeme kompletnou pro-
jektovou dokumentáciou pre vybudova-
nie stojísk polopodzemných kontajnerov 
na komunálny od-
pad v meste Modra, 
v piatich vybraných 
lokalitách s vyjad-
rením príslušného 
stavebného úradu. 
aktuálne prebieha 
verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa.

Projekt 
NemoNet

Všetky realizácie: 
revitalizácia vodnej 
nádrže na Zochovej 

chate, orezy zelene v okolí nádrže aj pri 
mestskej vile, prírodný amfiteáter, oplo-
tenie pri bývalej huncokárskej škole, vý-
stava o huncokároch, dva ročníky Hun-
cokárskych slávností, náučný chodník, 
odpočívadlo, prístrešky pri lyžiarskom 
vleku na Zoške a pri observatóriu, rozšíre-
nie audiosprievodcu Malé Karpaty, vyda-
nie knihy o Huncokároch a spustenie no-
vej turistickej webstránky visitmodra.sk 
boli financované z cezhraničného progra-
mu EÚ Interreg Slovensko – Rakúsko Va 
2014 – 2020 v rámci projektu NemoNet 
– Sieť integratívneho kvalitatívneho turiz-
mu v regióne Neziderské jazero – Modra. 
Ide o spoluprácu medzi rakúskymi obca-
mi Jois a Purbach a mestom Modra. Sú-
časťou projektu bola aj rozsiahla vý-
sadba stromov v lokalite Zochova chata 
– Piesok. Celkovo tam pribudlo vyše 560 
stromov ako súčasť náučného chodníka, 
z toho 131 vzrastlých so založenými ko-
runami a 430 menších stromčekov, ktoré 
vytvorili živý plot okolo bývalej Hunco-
kárskej školy. Celkové náklady na pro-
jekt: takmer 643 tis. eur.

Projekt Deň hliny – Čaro hliny
Telemark museum v Nórsku, SNM–Mú-
zeum Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky a mesto Modra rea-
lizujú spoločne projekt Deň hliny – Ča-
ro hliny. Projekt získal grant z Islandu, 
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lichtenštajnska a Nórska 
vo výške 199 900 eur pro-
stredníctvom grantov EHP. 
Projekt je spolufinancovaný 
sumou 29 985 eur zo štát-
neho rozpočtu SR. V rám-
ci projektu mesto v spolu-
práci s partnermi realizuje 
sedem aktivít: rozprávkové 
keramické kachlice v Ko-
munitnej záhrade, keramic-
ké vodné živočíchy v Sto-
ličnom potoku, sympózium 
umelcov v Slovenskej ľu-
dovej majolike, dve výstavy 
v Nórsku a na Slovensku, 
dizajn manuál verejných priestorov mesta 
Modry a videomapping na fasáde budovy 
KC Modra.

Prvky drobnej 
architektúry v chotári

V areáli vodnej nádrže na Zochovej cha-
te pribudol centrálny priestor so sprchou 
a pitnou fontánkou vrátane chodníka a in-
fo panela. Na zábradlí okolo vývariska sú 
pripevnené stojany na bicykle a pre fanú-
šikov plážového volejbalu pieskové ihris-
ko. Práce boli z väčšej časti financované 
vďaka podpore darcovského programu 
Philip Morris International v Nadácii Pon-
tis v objeme 62 tis. eur. Nedávno bola sko-
laudovaná novostavba bufetu v areáli vod-
nej nádrže na Piesku, ktorý sme prenajali 

a čakáme na jeho otvorenie v najbližších 
dňoch. Súčasťou tejto investície vo výške 
189 725 eur sú kontajnerové sociálne za-
riadenia a inžinierske siete vrátane žumpy. 
Z BRDS sme na vybudovanie sanitárneho 
zariadenia a na osadenie cyklo-turistickej 
mapy na zastávke získali dotáciu vo výške 
6 tis. eur. V rámci ďalších prác sme opra-
vili a predĺžili lávku pri observatóriu s fi-
nančnou podporou BSK vo výške 3 tis. 
eur.

WiFi4EU
Mestu Modra sa v rámci iniciatívy Wi-
Fi4EU podarilo získať poukaz na vybu-
dovanie bezplatnej wifi siete vo verejných 
priestoroch v hodnote 15 000 eur.

Prístrešok pod 
Veľkou Homoľou

Z Nadácie VÚB sme na 
obnovu turistického prí-
strešku pod Veľkou Ho-
moľou získali dotáciu 5 
tis. eur, zvyšných 650 eur 
doplatilo mesto Modra.

Zelená Modra
Postupnou výsadbou pri-
budlo za posledných se-
dem rokov tisíc vzrastlých 
stromov a vyše stovka 
zelených kríkov v mes-
te i chotári. Vo verejnom 

priestore na jar každoročne rozkvitnú zá-
hony trvaliek, miestne časti zdobia repa-
sované sudy s letničkami, padavé muškáty 
na stĺpoch verejného osvetlenia a ďalšia 
zeleň.
Mesto podporilo obe základné školy 
v realizácii zelených projektov. Či už iš-
lo o vytvorenie školského ovocného sa-
du, alebo projekt biodiverzity, ktorý má 
v školských areáloch zlepšiť klimatické 
podmienky výsadbou ovocných, okras-
ných stromov a kríkov. Ovocné stromy 
a kríky financovalo mesto Modra a okras-
né stromy vysadené pred južnou fasádou 
školy na Vajanského ulici zaplatila Mod-
ranka lucia Pašková.

Zuzana TICHÁ
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Pohyb nepozná znevýhodnenia
Claudianska záhrada na Štúrovej 34 v Modre má svoje čaro. 
Postupnými krokmi ju zveľaďujeme a odkrývame jej skrytý po-
tencál. Takto sa nám v spolupráci s Nadáciou Volkswagen po-
darilo vytvoriť exteriérové cvičiace prvky špeciálne pre ľudí so 
zníženou mobilitou, pre claudiancov, pre komunitu, pre všet-
kých. Každý, kto má záujem si zacvičiť, rozhýbať sa, je vítaný. 

Naša záhrada ponúka miesto na 
rôzne činnosti. Spoločne ju aktív-
ne využívame či na individuálne 
alebo skupinové aktivity, work-
shopy. Realizujeme v nej stretnu-
tia s rodinami, s dobrovoľníkmi, 
či študentmi. Klienti sa v nej sta-
rajú o zeleninovú záhradku. Hra-
jú v nej hry, cvičia, tvoria. Je to 
priestor, ktorý revitalizujeme, do-

pĺňame a postupne odkrývame je-
ho skrytý potenciál. Jedným z na-
šich cieľov bolo vytvoriť priestor 
na cvičenie nielen pre claudiancov 
ale pre všetkých, ktorí majú chuť 
rozhýbať sa a bežne dostupné cvi-
čiská nevyhovujú ich potrebám. 
a takto vznikol projekt Pohyb ne-
pozná znevýhodenia, ktorý sme 
zrealizovali v spolupráci s Nadá-

ciou Volkswagen a skupinou dob-
rovoľníkov. Vytvorili sme unikát-
ny športový priestor. Dva prvky 
na cvičenie sú uspôsobené špe-
ciálne pre ľudí so zníženou mo-

bilitou. Vytvárajú v exteriéri ex-
kluzívny priestor na posilnenie 
dolných a horných končatín. Je to 
priestor pre každého, kto má chuť 
sa rozhýbať, zacvičiť si, pretože 
pohyb nepozná znevýhodnenia.

Veronika HEVIEROVÁ, 
RS Claudianum

Deň strávený vo vinohradoch
3. septembra sa už štrnásty raz sa otvoria vinohrady Malých 
Karpát s nádhernými výhľadmi a aj vy si ich môžete vychutnať 
s pohárom vína v ruke. Vinári budú ponúkať hrozno a zároveň 
víno z neho vyrobené. V tento deň sa za skvelým vinohradníc-
kym zážitkom môžete vybrať pešo, autom alebo na bicykloch. 

Počas dňa od 11.00 do 19.00 
h 61 vinárov ponúkne svoje 
vína vo viniciach od Rače cez 
Svätý Jur, limbach, Pezinok, 
Šenkvice až po Modru. Súčas-
ťou vstupenky je mapka, ktorá 
uľahčí septembrové putovanie. 
Vinári volili najkrajšie mies-
ta vinohradníckych chotárov 
a tam budú vína ponúkať spo-

ločne, stačí si vybrať, ktorý 
navštívite: Hon Šinveg v Ra-
či, Hofweigarten za hradbami 
mesta v Svätom Jure, Hasens-
prung v limbachu, Kamenica 
na Starej Hore v Pezinku, ulič-
ka šenkvických vinárov vo vi-
nici Kozare. Modra sprístupní 
najviac viníc, veselo bude pod 
Kalváriou, kde vína ponúkne 

11 vinárstiev ale oplatí sa vyjsť 
na kopec do Šarkaperkov s nád-
herným výhľadom na Modru 
a okolie, štyria mladí vinári tu 
tradične pripravili aj prehliadku 
starých i nových traktorov. Vo 
vinici v Harmónii vás privítajú 
3 vinárstva.
V tento deň bude hrať vo vini-
ciach hudba, vinári okrem vína, 
frizzante, hroznového muštu 
a burčiakov ponúknu aj svo-
je domáce špeciality. Súčasťou 
vstupenky je aj bonus na ná-
kup vína a hrozna. Nenechajte 
si ujsť jedinečný zážitok: príďte 

si vychutnať výborné malokar-
patské vína a zároveň prejsť sa 
krásnymi kopcami viníc v ob-
dobí končiaceho leta.
Vstupenky je možné zakúpiť 
v obchode s vínom R. K. Vin 
v Modre. Ďalšie informácie na 
www.mvc.sk. (red)

Z Centra voľného času
Počas prázdnin našli de-
ti v Centre v letných prí-
mestských táboroch veľa 
možností zábavy, pozná-
vania i spoločného stráve-
nia voľného času. Tábor 
remeselných workshopov 
už po druhý rok umožnil 
20 deťom odskúšať si nie-
len na vlastné oči, ale aj 
vo vlastných rukách rôz-
ne remeslá – kováčstvo, 
stolárstvo, košikárstvo, 
drotárstvo, keramikárstvo 
i prácu s textilom. Škála 

bola bohatá a výrobky úžasné. 
V rámci tábora deti navštívi-
li tiež Galériu mesta Bratisla-

vy, kde absolvovali sprie-
vodný program k výstave 
výnimočnej sochárky Er-
ny Masarovičovej, ktorej 
práca s kovom je unikátna. 
Tak deti, ktoré si predtým 
mali možnosť odskúšať, 
ako sa na dvore modran-
ského Centra kuje železo, 
vedeli lepšie predstaviť 
proces vznikania sochy 
z kovu. a tiež spoznali, 
ako môže remeselná zruč-
nosť súvisieť s krásou, 
s umením.

Program všetkých táborov bol 
veľmi bohatý a deti naozaj ma-
li možnosť naplniť prázdninový 
čas s radosťou a zmysluplne. 
a teraz, keď čoskoro začne no-
vý školský rok, je načase popre-
mýšľať, ako zmysluplne využiť 
voľný čas aj počas školských 
povinností – aj ako relax, aj ako 
zdokonalenie sa v nových zruč-
nostiach. 
Pozývame deti prihlásiť sa 
v Centre voľného času na záuj-
mové krúžky. Vyplniť prihlášky 
je potrebné najneskôr do 15. 
septembra. Viac info nájdete na 
www.scvcmodra.sk. Na všetky 
deti sa budeme tešiť. (es)
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Spomienka
Nikdy nestratíš niekoho koho máš vo svojom srdci. 
Možno stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas, jeho vô-
ňu, ale to čo si sa od neho naučil, a to čo po sebe 
zanechal, to nestratíš nikdy. Dňa 29. júla uplynuli 4 
roky čo nás navždy opustil Ing. Ivan Dudo. Kto ste 

ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú spomienku. S láskou spo-
mína smútiaca rodina. 

Spomíname
Dňa 11. 8. 2022 si pripomíname nedožité 90. naro-
deniny našej milovanej mamičky, babičky, praba-
bičky, svokry, švagrinej a priateľky Irenky Kľúči-
kovej. S láskou a úctou spomína rodina.

Spomienka
Čas plynie,spomienky zostávajú. aj keď nie si me-
dzi nami,v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 
10. 8. 2022 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel,otec a dedko Ján Bartoš.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

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

Tichá spomienka
„Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu tí, s ktorý-
mi sme šťastní boli.“ Dňa 29. 8. 2022 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatino, 
dedko a pradedko Gustáv Turčina. S láskou spomí-
na celá rodina.

Poďakovanie
Z úprimného srdca ďakujeme príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí prišli dňa 8. 7. 2022 odpreva-
diť na poslednej ceste nášho milovaného manžela, 
ocka, dedka, brata Miroslava Hečka. Zároveň ďa-
kujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a kňa-

zovi z Kláštora kapucínov v Pezinku za dôstojnú rozlúčku. Navždy 
budeš žiť v našich jasných spomienkach. Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, rodine, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 
4. augusta 2022 rozlúčiť s našou drahou mamou, 
babkou, prababkou, tetou Máriou Fialovou. Ďaku-
jeme za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

Spomienka
V júni tohto roku uplynulo 100 rokov od narode-
nia nášho otca, manžela, deda, pradeda, švagra 
i svokra Pavla Petrakoviča, rodeného Modrana. 
Všetko, čím pre nás bol, zostáva s nami. Prosíme 
tých, ktorí ho poznali, o tichú spomienku. Spomína 

rodina Mihalkovičová z Modry a rodina Nováčková z Moravy.

Tichá spomienka
Odišla si tíško ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Dňa 17. 8. 2022 uplynulo 15 
rokov čo nás navždy opustila naša drahá mamulienka 
alžbeta Dömeová. Kto ste ju poznali venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spomínajú synovia s rodinami.

Tichá spomienka
„len na chvíľku sme Tvoje srdce mali, čo dokáza-
lo milovať, však akokoľvek by sme to dnes chceli, 
neozve sa nám viackrát “. Dňa 22. 8. 2022 uplynulo 
dlhých 14 rokov, čo nás navždy opustila naša mi-
lá lenka Kočkovská. S láskou na ňu spomína celá 

rodina. ak ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme. 

Spomienka
Stratiť Ťa, bola tá najťažšia vec aká sa kedy stala, 
môj anjel a aj po všetkých tých piatich rokoch, tu 
bolesť je stále. Navždy na Teba myslíme, náš milo-
vaný Jozef Ernst. Spomínajú manželka Danka, syn 
Michal a ostatná smútiaca rodina. 

Spomíname
Dňa 16. augusta si pripomíname prvé výročie, čo 
nás vo veku 90 rokov navždy opustila naša drahá 
mama a babka Helena lošonská. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomína rodina lošonská.

Riadková 
inzercia

 z Masáže – Michal Bednarov-
ský, Vajanského 1, Modra.

Tel.: 0915 977 517
 z Prenajmem obchodné 

priestory v Modre na Štúrovej 
ulici 87 a 89 (okrem reštaurač-

Redakčná 
uzávierka

Septembrová redakčná uzávier-
ka Modranských zvestí bude 
v stredu 14. 9. do 12.00 h. (red)

OPTIGEMINI

optika - hodinky

kontakt: 033 647 50 88

- predaj a servis
       - kvalitné 

      služby
           - nízke ceny

PONDELOK - PIATOK
08.00 - 13.30
14.00 - 17.30

Štúrova 69 
Modra (námestie)

Vajanského 1 
Modra (nemocnica)

NÁJDI DOMOV
r e a l i t n á  k a n c e l á r i a

PLÁNUJETE , PREDAŤ
PRENAJAŤ, ALEBO 

POTREBUJETE OCENIŤ
SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ ?

NÁJDITE SI SVOJU
R E A L I T K U

+421 950 515 018
DANICA.CHOCHULOVA@NAJDIDOMOV.SK

WWW.NAJDIDOMOV.SK

ných a kaviarenských prevá-
dzok). Kontakt: 0905 529 404

0911999 784
zvesti@kcmodra.sk

INZERUJTEVMZ
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Rozhovor s predsedom modranských 
šachistov Jánom Kišonom
„Šach v Modre má dlhoročnú tradíciu a sme úprimne hrdí na 
našich hráčov, že sa nám spoločným úsilím podarilo získať 
historické prvenstvo v extralige“

Modranský šach sa teší mimoriad-
nemu víťazstvu. Počas závereč-
ného turnaja v šachovej extralige 
sa našim hráčom podarilo obsa-
diť prvú priečku, ktorá zapísala 
historický úspech do kroniky klu-
bu. ŠK Modra sa vôbec prvýkrát 
v histórii stal víťazom slovenskej 
šachovej extraligy. O dojmoch, 
prípravách, aj o vytrvalosti hráčov 
sme sa porozprávali s predsedom 
klubu Jánom Kišonom.

Šachový klub Modra má v za 
sebou viacero významných 
úspechov. Naposledy to bolo 
prvenstvo v Slovenskej šachovej 
extralige. Aké boli bezprostred-
né dojmy v klube?
Bezprostredné dojmy boli úžasné, 
niečo, o čom som už veľmi dávno 
sníval. Bolo to ako sen, ktorý sa 
stal realitou. Keď som sa stal pred 
7 rokmi predsedom klubu, dal 
som si za cieľ vyhrať s ŠK Modra 
slovenskú extraligu. Treba si uve-
domiť, že sme do Modry priniesli 
historicky prvý majstrovský titul 
v súťažiach dospelých družstiev. 
Je to niečo naozaj neopísateľ-
né a asi až história nám odpovie, 
aký to má veľký význam pre naše 
mestečko.

Áno, prvenstvo v extralige je no-
vinkou. Čo tomuto jedinečnému 
úspechu predchádzalo?
V extralige pôsobíme, bez 3 roč-
níkov, takmer 20 rokov. Extraliga 
sa postupom rokov veľmi výrazne 
skvalitnila. Prišli do nej družstvá, 

ktoré mali na súpiske veľmi kva-
litných hráčov či už zo Slovenska 
alebo zo zahraničia a na to bolo 
treba po mojom nástupe zareago-

vať. čo sa nám zo začiatku veľmi 
nedarilo a končili sme na dolných 
priečkach tabuľky. Za posledných 
päť rokov sme urobili aj kus dob-
rej práce na poli skautingu. Čiže 
sme sa aj my, ak sme chceli po-
mýšľať na vrchné priečky tabuľ-
ky, museli posilniť o kvalitných 
hráčov, nakoľko hrať takúto súťaž 
len s vlastnými odchovancami dl-
hodobo je utópia. Vydali sme sa 
cestou zahraničnou nakoľko na 
Slovensku nie je toľko kvalitných 

hráčov, ktorí by vedeli pokryť na-
še extraligové potreby.

Predpokladáme, že sa dnes naši 
hráči poctivo pripravujú na Eu-
rópsky pohár s podporou Slo-
venského šachového zväzu. Je 
tomu tak?

áno je to tak. V súčasnosti sa už 
intenzívne pripravujeme na ligu 
majstrov, ktorá bude začiatkom 
októbra v rakúskom Mayrhofene. 
Na pohár ideme v skromnejšej zo-
stave, ktorá bude zložená najmä 
z našich odchovancov, nakoľko 
je to veľmi nákladná súťaž, kto-
rá prevyšuje naše možnosti roz-
počtu. Preto je potrebná podpora 
zväzu, samosprávy a ďalších do-
datočných zdrojov. O kvalite sú-
ťaže svedčí aj to, že už je ohlásené 
družstvo na čele s aktuálnym naj-
lepším hráčom a majstrom sveta 
veľmajstrom Magnusom Carlse-
nom. Našim cieľom bude skončiť 
do 25. miesta, čo bude mimoriad-
ny úspech.

Koľko členov má aktuálne klub 
a čo to obnáša byť kvalitným ša-
chovým hráčom?
K dnešnému dňu máme vlastných 
30 členov a k nim treba pripočí-
tať 10 licenčných hráčov, čiže náš 
klub má 40 členov. Byť kvalitným 

a dobrým hráčom obnáša den-
nodenná vzdelávacia činnosť. Je 
potrebné mať naštudované otvo-
renia, Strednú hru a Koncovky. 
Kvalitní hráči trénujú denne 5–6 
hodín. Hráči nášho klubu momen-
tálne trénujú v priestoroch CVČ 
v Modre a samozrejme, ako som 
už uviedol, veľmi dôležitá je indi-
viduálna príprava každého hráča.

Akých súťaží sa ŠK Modra 
zvykne zúčastňovať? A čo tie, 
ktoré priamo organizujete?
Okrem extraligy účinkujú naše 
družstvá v 2. lige, kde sme v mi-
nulej sezóne skončili na 4. mies-
te a 3. lige kde sme skončili tak 
isto na nepopulárnej 4. priečke. 
Pre novú sezónu plánujeme zara-
diť našich mladých odchovancov 
do 5. ligy. Čo sa týka organizácie 
podujatí, tak na tomto poli sme od 
minulej sezóny rozbehli viaceré 
projekty, ktoré pomaly, ale isto, 
začínajú mať medzi hráčmi svoju 
obľubu a popularitu. Naším hlav-
ným turnajom, ktorý organizuje-
me v Modre je memoriál Dr. Joze-
fa Federiča, ktorý tento rok písal 
už svoj 25. ročník a bol zároveň 
organizovaný aj ako majstrovstvá 
Ba kraja v rapid šachu. Potom 
ďalším turnajom, ktorý organi-
zujeme je turnaj o pohár Ľ. Štúra 
v Modre, lJ Slovakia Open v lip-
tovskom Jáne a Slovakia Open 
v Piešťanoch. Tento rok budeme 
ešte organizovať v novembri Slo-
venský festival detí a mládeže, čo 
je vlastne festival, kde sa budú 
hrať majstrovstvá SR v rapid ša-
chu a finále dorasteneckej ligy.

Plány a vízie klubu? Môžu sa 
k vám pridať prípadní noví zá-
ujemcovia o pôsobenie v šacho-
vom klube?
Nakoľko máme deficit najmä 
v práci s mládežou plánujeme 
v priebehu 2 – 3 rokov intenzívnu 
prácu v tomto smere, kde by sme 
do projektu, ktorý máme priprave-
ný, chceli zapojiť naše školy. Čiže 
noví záujemcovia majú u nás dve-
re otvorené. Čo sa týka účinkova-
niu v našich súťažiach tak je to sa-
mozrejme obhajoba titulu čo bude 
nesmierne ťažké a potom postup 
našich družstiev do vyšších súťa-
ží. a do budúcna postaviť konku-
rencieschopné družstvo na ligu 
majstrov v boji o najvyššie prieč-
ky. (jk)

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

Turnaj v petangu 
Jednota dôchodcov Slovenska 
v Modre organizuje petango-
vý turnaj trojíc o putovný po-
hár OO JDS Pezinok. Športo-
vé podujatie sa bude konať 9. 
septembra so začiatkom regis-
trácie družstiev od 8.00 h. Tur-
naj s podporou mesta Modry 
sa uskutoční na petangovom 

štadióne na Kalinčiakovej uli-
ci v Modre, v areáli štadióna. 
Podľa predbežných prihlášok 
bude hrať asi 15 družstiev, štar-
tové je 3 eur na hráča. V pre-
došlom ročníku v roku 2019 sa 
stali víťazmi Modrania: M. Še-
bová, l. Šebo, M. Jedlička a P. 
Kľúčik. (red)
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Modranskí hádzanári majstrami 
Slovenska v plážovej hádzanej 
Plážová hádzaná je divácky atraktívny a dynamický šport, kto-
rý naberá na popularite a v budúcnosti by mal byť zaradený aj 
do programu Letných Olympijských Hier. Mýtnickí Vlci, tím tvo-
rený prevažne z odchovancov modranskej hádzanej sa 17. júla 
stal víťazom majstrovstiev Slovenska v plážovej hádzanej. Tie sa 
v posledných rokoch už tradične konajú vo formáte, keď o ko-
nečnom umiestnení rozhodujú výsledky z troch slovenských tur-
najov, ktoré spadajú do série European Beachhandball Tour. 

Prvý turnaj sa uskutočnil začiat-
kom júla v Senci, kde Vlci po ná-
ročnom žrebe, ktorý im prisúdil 
zahraničných súperov z Ukraji-
ny a Poľska neprešli cez štvrť-
finále. Po dvoch výhrach v sku-
pine o umiestnenie nakoniec 
obsadili 5. miesto pred Karpat-
skými Rytiermi, ktorí sa neskôr 
ukázali ako kľúčové družstvo 
v celkovom hodnotení. Séria tur-
najov pokračovala o týždeň na 

petržalskom Draždiaku, kde sa 
Vlci radovali z 1. miesta, pričom 
vo finálovej dráme zdolali na ná-
jazdy silného maďarského súpe-
ra. Triumf majstrov Slovenska 
spečatili Mýtnickí Vlci o týždeň 
v Trenčíne, kde im na to stačila 
finálová účasť a 2. miesto. Maj-
strami Slovenska v plážovej há-
dzanej za rok 2022 sa stali: Peter 
Kintler, Tomáš Tschur, Ján Ba-
ča, Dávid Berner, anton Hollan, 

Roman Malovec, Marek Šimá-
šek, Martin Kosák, Matej Fázik, 
Michal Fázik, Viktor Pista.
Veľkú tradíciu nášho mesta 

v plážovej hádzanej potvrdili aj 
ďalšie dva tímy tvorené z mod-
ranských hádzanárov, ktoré 
v celkovom poradí taktiež ob-
sadili pekné pozície – limpo-
po 3. miesto (družstvo tvorené 
z dorastencov) a Hot Ducks sa 
umiestnili na nižších pozíciách. 

Dávid BERNER

Modrá líška prijíma prihlášky na 
tréningy projektu Šport deťom
 Občianske združenie Modrá líška pôsobí aktívne v Modre od 
apríla 2022. Napriek svojej krátkej existencii sa združenie teší 
veľkému záujmu detí aj rodičov, keď sa do tréningov projektu 
Šport deťom zapojilo už viac ako 70 detí z Modry a okolia. Na-
vyše, svoje praktické skúsenosti v práci s deťmi dostalo mož-
nosť si zdokonaliť aj 15 študentiek SOŠ pedagogickej v Mod-
re, ktoré združeniu pri tréningoch pomáhali.

Projekt Šport deťom sa venuje 
všeobecnej pohybovej príprave 
detí predškolského a mladšie-
ho školského veku prostredníc-
tvom pohybových hier, gym-
nastických a atletických prvkov 
a prekonávania rôznych prekáž-
kových dráh.
Po prestávke v letných mesia-
coch začína združenie opäť 
prijímať prihlášky na tréningy, 
ktoré sa začnú v týždni od 26. 
septembra 2022. Rodičia de-
tí vo veku 4 až 9 rokov (alebo 
mladších podľa ich socializá-
cie) môžu pre viac informácií 
kontaktovať združenie na e-ma-
ilovej adrese modraliska@blau-
fuchs.sk, alebo na facebooko-
vom profile združenia (Modrá 

líška, občianske združenie).
Zmena nastáva v termínoch ho-
dinových tréningov. Tréningy 
sa budú konať v utorky alebo 
štvrtky v časoch od 16.00 do 
19.00 v telocvični SOŠ peda-
gogickej v Modre. Deti budú na 
základe záujmu rozdelené do 
jednotlivých skupín podľa veku 
a výkonnosti.
„Tento rok plánujeme aktivity 
nášho združenia rozšíriť, na-
príklad o projekt Športuje celá 
rodina, individuálne lyžiarske 
kurzy alebo športový prázd-
ninový deň. Rodičov budeme 
o našich plánoch samozrejme 
včas informovať“, hovorí Ju-
liana Fázik, trénerka a spoluza-
kladateľka združenia. „Za mož-

nosť ďalej pokračovať v našich 
aktivitách vďačíme hlavne na-
šim podporovateľom“, hovorí 
Matej Fázik, spoluzakladateľ 
združenia a dodáva: „Budem 
menovať tých najdôležitejších, 

ako sú Mesto Modra, Bratislav-
ský samosprávny kraj a samo-
zrejme Stredná odborná ško-
la pedagogická v Modre, ktorá 
nám vychádza veľmi v ústrety 
poskytnutím priestorov. Naše 
poďakovanie patrí samozrejme 
aj samotným deťom a rodičom, 
ale aj študentkám SOŠ a iným 
dobrovoľníkom za trpezlivú 
prácu.“ (mli)
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Ľudia z Modry, 50. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým respon-
dentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Rastislav Bibza (54), 
insitný umelec

Rasťo navštevuje Rehabilitačné stredisko 
Claudianum v Modre, má rád umenie – 
vyjadruje sa hlavne hudbou a maľovaním. 
„Od útleho detstva sa prejavoval odlišným 
vnímaním zvukov, rytmov a farieb. Inšpiro-
vaný prírodnými javmi – búrkou, vetrom, 
pozorovaním slnka si vytváral vlastné zvu-
kovo-pohybové kreácie. Prírodné živly na-
podobňoval pohybmi rúk, kreslením kruhov 
do vzduchu akoby sa s nimi dokázal spojiť, 
stať sa ich súčasťou. Tomuto rozumel iba on 
sám,“ spomína jedna z Rasťových sestier 
Katka Wieczorek Bibzová.
„Možno ste ho v Modre zazreli ako ticho 
pozoruje oblohu alebo zapadajúce slnko. 
Nevníma okolie, iba prírodné divadlo, kto-
ré sa odohráva pred ním. Vtedy prežíva hl-
boký stav inšpirácie, očarenie, ktoré nám – 
bežným ľuďom uniká. Zdá sa, že už v tomto 
momente začína tvoriť,“ dopĺňa druhá ses-

tra Ľubka Miháliková. „Keď ho uchvátia 
farby a prenesie sa do svojho vnútorného 
sveta, maľuje aj niekoľko hodín.“ Rasťove 
diela sú súčasťou Zbierky insitného ume-
nia Slovenskej národnej galérie aj zbierky 
art brut umenia Galérie Nezábudka pri li-
ge za duševné zdravie SR. Ide o dvanásť 
kresieb hláv – zrejme autoportrétov. Má za 
sebou niekoľko výstav v rôznych galériách, 
naposledy v Kunsthalle Bratislava. V jeho 
tvorbe prevládajú námety z prírody, zátišia, 
autoportréty, tiež reprodukcie klasických 
výtvarných diel.
Na výtvarnom prejave Rastislava Bibzu je 
podľa kurátorky zbierok SNG alexandry 
Tamásovej zaujímavá jeho autenticita, kon-
zistentnosť s akou sa drží vlastného štýlu, 
zjednodušené tvaroslovie a repetícia – va-
riovanie toho istého motívu. „Jeho štýl by 
som označila pojmom art brut – umenie 
v surovom stave. Je to tvorba neškolených 
umelcov, ktorí nie sú ovplyvnení akademic-
kým vzdelaním, ani zákonitosťami ume-
leckej prevádzky. Často sú to ľudia s psy-
chickými zvláštnosťami, ktorí majú iné 
vnímanie než bežná populácia. Táto citli-
vosť, ale aj istá izolácia od sociálneho sveta 
dodáva ich dielam jedinečnosť.“
 Zuzana TICHÁ FO
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Lýceum sa po prázdninách vracia späť 
s bohatým programom
Horúce leto sme strávili v krásnej záhrade Modranského sirotin-
ca, vymieňali sme rastliny aj knihy, zažili sme úžasný koncert ka-
pely Modré hory a stretli sme sa na Dni sirotinca. Na jeseň sa vra-
ciame späť do priestorov Lýcea s jesenným programom.

Piplačky: 6., 13., 20. a 27. 9. 
o 18.00
Už tradične naše utorkové ve-
čery patria Piplačkám. Ten-
to obľúbený formát prichádza 
späť a naozaj sa máte na čo te-
šiť. V septembri budeme vyší-
vať, pretože „slow stitching“ 
nás baví. Spoločne s Dankou 
Jánošovou sa pokúsime vyšiť 
originálnu tašku, alebo ozdobiť 
džínsovú bundu či košeľu.

RandeWow vo výtvarnom ate-
liéri: Vône a farby mora – 30. 
9. a 1. 10.
Workshopy maľby pre dospe-
lých a deti pod vedením Miloša 
Kmeťa. Miloš je lektor, učiteľ 
a umelec, ktorý volí individu-
álny prístup a ako hovorí: „Pá-

či sa mi, keď je výsledný obraz 
dielom autora a nie lektora“. 
Príďte si vytvoriť svoj vlastný 
obraz. akrylom, olejom, akva-
relom, ceruzkami, uhlíkom či 
kombinovaním techník. Work-
shop je vhodný pre začiatoční-
kov aj pre amatérskych umel-
cov.

Imagine: 1. 10. o 16.00
Poslaním druhého ročníka mul-
tižánrového podujatia Imagi-
ne je udržanie odkazu slobody 
a mieru. Priďte si s nami užiť 
deň naplnený tvorením a ume-
ním. V programe sa okrem spo-
ločnej výtvarnej aktivity stret-
nete s Tomášom Slobodom 
a jeho vinylmi a s Michalom 
Kaščákom, ktorý nám priblí-

ži tvorbu yoko Ono. Tešíme sa 
na vás.

Diana JANDORFOVÁ, 
za ľudí z Lýcea
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Medzinárodný gitarový festival bol opäť výnimočný 
Kultúrne leto vrcholí a v jeho polovici sa v Modre v dňoch 
16. a 17. júla uskutočnil už tradičný Medzinárodný gitarový 
festival. Tento rok sme pripravili dva festivalové večery v Ne-
meckom evanjelickom kostole.

Sobotné vystúpenie Gabriela 
Bianca – hráča na klasickú gi-
taru z Francúzska bolo v Mod-
re veľkou kultúrnou udalosťou. 
Predviedol gitarové majstrovstvo 
na najvyššej umeleckej úrov-
ni, v skladbách J. S. Bacha, F. 
Sora, J. Mattona a v dvoch hu-
dobných prídavkoch. „Gabrie-
lov koncert charakterizujem ako 
technicky dokonalý, s neuveri-
teľným precítením, zvukovým 
a hudobným výrazom v najjem-
nejších dynamických odtieňoch. 

Akustické podmienky nemecké-
ho evanjelického kostola si ume-
lec pochvaľoval a v tejto akusti-
ke vytvoril Gabriel určitý dialóg 
medzi umelcom a publikom. Je-
ho hra splynula v jeden celok. 
Svojou hudobnou interpretáciou 
nás skutočne uchvátil, aj ticho 
v závere skladieb malo expresív-
ne doznievanie a veľký význam. 
Nadšený potlesk divákov pre-
svedčivo dokazoval, že koncert 
sa všetkým páčil“, hodnotí dra-
maturgička MGF, gitaristka, pe-

dagogička a Modranka v jednom 
Katarína Wieczorek Bibzová. 
Nedeľa patrila koncertu umel-
cov zoskupených v Radomskom 
komorom orchestri pod vede-
ním dirigenta Szymona Moru-
sa v spolupráci s gitaristom Ja-
kubom Kościuszkom. Koncert 
niesol názov Nedokončené die-
lo Harvey Hope. Umelci na ňom 
uviedli premiéru najnovšieho CD 
s dielami lutnistu a anglického 
skladateľa H. Hope. „Súzvuk ko-
morného orchestra pod vedením 
dirigenta Szymona Morusa bol 
výnimočný. Dirigentovo gesto 
modelovalo každý hudobný de-
tail a orchester skvele spolupra-
coval. Jakub predstavil klasickú 

gitarovú hru v spojení s komor-
ným orchestrom mimoriadne za-
ujímavým spôsobom. Radomský 
komorný orchester zakončil kon-
cert skladbou Orava od W. Kila-
ra. Bohatá účasť obecenstva a je-
ho bravúrny potlesk je pre nás 
znamením, že MGF má v Modre 
svojich nadšencov a milovníkov 
hudobného umenia“, dodáva dra-
maturgička. 
Poďakovanie za spoluprácu patrí 
Kultúrnemu centru Modra, Poľ-
skému inštitútu v Bratislave, 
Fundacja Kultura dla Toleran-
cji, Radomskému komornému 
orchesteru, Cirkevnému zboru 
ECaV v Modre a BSK.

(red, kwb)

Zelená je tráva 
Predstavenie Zelená je tráva 
alebo Načo umývať pohárik od 
jogurtu, keď niekto lieta šty-
rikrát za rok do Thajska hľadá 
odpoveď na otázku, či existujú 
riešenia pre postupujúcu ekolo-
gickú krízu – budú to súkromné 
stratégie alebo globálne politic-
ké riešenia? Do akej miery bu-
deme pri tom ochotní a schopní 
nasledovať aj „mravný zákon“ 
a kam sa posunú jeho hranice? 
Naša mravnosť sa točí okolo 
nás samých. ak sa naplnia apo-
kalyptické predpovede, hoci len 
čiastočne, tak máme dnes bliž-
šie k dystopii než k utopické-
mu zázraku a  „mravný zákon 
v nás“ čakajú výzvy. Sme jedi-
ný druh, ktorý si ničí vlastné ži-

votné prostredie, zároveň s tým 
však aj životné prostredia mno-
hých iných živočíšnych druhov. 
Víziou novej spoločnosti by 
mohla byť spoločnosť, v kto-
rej antropocentrizmus prestane 
byť generálny filter pohľadu na 
svet. ako hovorí poľský filo-
zof Henryk Skolimowski – de-
mokracia už nestačí, potrebuje-
me ekokraciu ako formu vlády, 
ktorá rešpektuje celý prírodný 
systém. 
Predstavenie uvedieme 16. 
septembra o 19.00 v Kultúr-
nom dome Modra. autorka 
konceptu, réžia, texty je Pet-
ra Fornayová, účinkujú Vla-
do Zboroň, Silvia Sviteková 
a Petra Fornayová. Dramatur-

gia: Peter Šulej, médiá, zvuk 
a technická réžia: Fero Kirá-
ly, Jakub Pišek. Scéna: Ma-
tej Gavula, video a editing: 
adam Hanuljak, Jakub Pišek, 
produkcia: asociácia súčasné-
ho tanca, Tereza Michalová, 
association Divadelná Nitra 

a koproducent: Plesni Teater 
ljubljana (SE) v rámci európ-
skeho projektu Be SpectaCTi-
ve! s podporou Európskej únie 
– programu Kreatívna Európa. 
Projekt a uvedenie reprízy pod-
poril z verejných zdrojov Fond 
na podporu umenia. (js)
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Septembrová Noc literatúry
Súčasní autori na netradičných miestach v podaní známych 
osobností, to je séria verejných čítaní s názvom Noc litera-
túry, podujatia, ktorého cieľom je zvýšiť záujem verejnosti 
o súčasnú európsku literatúru. Noci literatúry sa pravidelne 
zúčastňujú mnohé európske aj mimoeurópske mestá. Mod-
ra sa opäť pripojí. Tento rok určil organizátor České cen-
trum dátum podujatia na 21. septembra.

Tešíme sa, že 21. septembra 
v čase od 18.30 do 21.30 budú 
pre vás čítať známe osobnos-

ti úryvky zo slovenských pre-
kladov európskych autoriek 
a autorov. a vy sa budete pre-

súvať medzi miestami v ma-
lebnej Modre. Tento rok spo-
lupracuje Kultúrne centrum 
Modra pri príprave podujatia 
s Cirkevným zborom ECaV 
v Modre. Všetkých päť vy-
braných miest na čítanie budú 
pamiatky a zaujímavé mies-
ta v správe tohto cirkevného 
zboru. Budete si môcť pozrieť 
zákutia evanjelických kosto-
lov, evanjelickej fary, tiež sú-
kromnej základnej školy Eu-
reka situovanej v Modre na 
Kostolnej ulici, v domčeku 
navrhnutom architektom Du-
šanom Jurkovičom. Centrom 
Noci literatúry bude tento rok 
lýceum, nezávislé kultúrne 
centrum, ktoré sa v súčasnosti 
nachádza v priestoroch býva-
lého Evanjelického gymnázia 
v Modre. Ďakujeme všetkým 

prevádzkovateľom, že nám 
otvoria svoje brány a ukážu 
verejnosti priestory, ktoré nie 
sú bežne prístupné, ale stojí 
za to ich spoznať. Tento rok 
prídu do Modry čítať ukáž-
ky z diel európskych autorov 
herečka Zuzana Kapráliková, 
herečka a pedagogička Zuza-
na Polonská, herec a moderá-
tor alfréd Swan, spisovateľ 
a literárny kritik Bystrík Šiku-
la, herec a režisér andrej Šol-
tés.
Srdečne vás všetkých pozý-
vame na potulku s literatú-
rou. Bližšie informácie bude-
me postupne zverejňovať na 
stránke www.kcmodra.sk a na 
našich sociálnych sieťach.
Podujatie Noc literatúry z ve-
rejných zdrojov finančne pod-
poril Fond na podporu ume-
nia.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Koledičky – Koljadki s Ivou Bittovou
Zborový spev je jedným z najsilnejších spôsobov interakcie. 
O tom sa mohli presvedčiť deti a lektorky detských folklór-
nych súborov Magdalénka z Modry, Babačky z moravských 
Borov a súbor zložený z detí, ktoré museli zo svojich domo-
vov utiecť pred nebezpečenstvom vojny na Ukrajine. Týždeň 
spolu v Modre nacvičovali vianočné koledy pod umeleckým 
a pedagogickým vedením Ivy Bittovej.

Prvý júlový týždeň v Modre pat-
ril netradične vianočným kole-
dám a výnimočnej návšteve al-
ternatívnej speváčky, huslistky 
a skladateľky Ivy Bittovej, ktorá 
v súčasnosti tvorí a žije v New 
yorku. Deti, lektorky z modran-
skej Magdalénky, z moravských 

Babačiek a deti z Ukrajiny, kto-
ré nazvali svoj súbor Paľnyca sa 
s Ivou Bittovou stretávali v Kul-
túrnom centre v Modre každý 
deň. Po úvodnom zoznámení sa 
postupne s podporou hlasovej 
pedagogičky Mirky Záhumen-
skej-Sandtnerovej a ukrajinskej 

speváčky Mily Medvedovskej 
učili slovenské, moravské i ukra-
jinské koledy, ktoré boli uprave-
né pre detský zbor. Prirodzene sa 
oboznamovali s tradičnou kultú-
rou, kultúrou iných krajín a vzá-
jomne spolupracovali, vnímali 
odlišnosti i podobnosti. Hudbu 
zastrešovala kapela DFS Mag-
dalénka, ktorú upravil syn Ivy 
Bittovej antonín Fajt. Drama-
turgiu zabezpečil pán ladislav 
Snopko, ktorý bol zároveň inici-
átorom myšlienky projektu.
Spoločné snaženie vyvrcholilo 
v piatok a v sobotu, kedy boli 

koledy nahraté. Miesto nahrá-
vania nebolo vybraté náhodne. 
Kostol sv. Jána Krstiteľa zví-
ťazil v súťaži Fénix – Kultúr-
na pamiatka roka 2022, ktorej 
vyhlasovateľom je Minister-
stvo kultúry Slovenskej repub-
liky a generálny partner súťa-
že Nadácia SPP. CD s názvom 
Novaja radost poteší nadšencov 
kolied už tieto Vianoce. Bude 
ocenením snahy všetkých, kto-
rí sa do tejto milej aktivity za-
pojili. 
Tento projekt sa uskutočnil vďa-
ka finančnej podpore Nadácie 
SPP. Ďakujeme.

Silvia BRAZDOVIČOVÁ, 
projektová manažérka mesta 
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Videomapping „Som tvoja Modra“
Prežite stáročný príbeh nášho 
mesta a nechajte sa vtiahnuť 
do histórie i súčasnosti Mod-
ry v projekcii na fasáde budo-
vy Kultúrneho centra. Video-
projekciu, tzv. videomapping 
si môžete pozrieť vo štvrtok 
8. septembra, deň pred začiat-
kom vinobrania o 21.00 h na 
priestranstve pred KC Modra 
na Sokolskej 8. 
Predstavenie je jednou zo sied-
mich aktivít projektu Deň hli-
ny – Čaro hliny zameraných na 

umeleckú slobodu, otvorenosť 
spoločnosti voči iným krajinám, 
myšlienkam, ženám i menši-
nám. Projekt „Deň hliny – Ča-
ro hliny“ získal grant z Islan-
du, lichtenštajnska a Nórska 
vo výške 199 900 € prostred-
níctvom Grantov EHP. Projekt 
je spolufinancovaný sumou 29 
985 € z prostriedkov štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. 
Cieľom projektu je podpora ka-
pacít kultúrnych aktérov a pod-
pora práce s publikom. (zt)

Výstava o víne
Očakávame ešte ponuku exponátov
Zaujímavá výstava pod ná-
zvom Vinohradníctvo a vinár-
stvo v Modre a regióne v minu-
losti a súčasnosti“ sa uskutoční 
počas Modranského vinobrania 
v dňoch 9. – 11. septembra 2022 
v priestoroch Starej radnice 
v Modre. Organizátori výsta-
vy mesto Modra, Spolok Vin-
cúr, Nezisková organizácia roz-
voja vidiecke turistiky v Modre, 

Modranská muzeálna spoloč-
nosť, Víno z Modry a Stredná 
odborná škola vinársko-ovoci-
nárska v Modre, pripravujú vy-
staviť zaujímavé exponáty od vi-
nohradníkov a vinárov z Modry 
a okolia. Cieľom výstavy je pri-
blížiť návštevníkom Modranské-
ho vinobrania slávnu minulosť 
modranských vín a ich výrobcov 
v minulosti a súčasnosti. 

Súčasným vinohradníkom a viná-
rom, ktorí vysádzajú a obnovujú 
nové vinohrady, chcú organizátori 
odovzdať pamätné listy, ako mo-
rálne ocenenie za ich záslužnú čin-
nosť pri ochrane kultúrneho a prí-
rodného dedičstva našich predkov. 
Výstava sa koná aj pri 100. výročí 
pôsobenia SOŠVO v Modre, kto-
rá vo veľkej miere ovplyvnila spo-
ločenský život v meste. Organizá-
tori majú pripravených viac ako 
200 starých historických fotografií 
z vinohradníckej Modry – hlavné 
mesto vína, ktoré budú doplnené 

zapožičanými exponátmi z depo-
zitáru Múzea Ľ. Štúra v Modre. 
Vernisáž výstavy spojená s odo-
vzdávaním pamätných listov sa 
uskutoční v piatok 9. septembra 
o 18.30 hod. v Starej radnici na 
Štúrovej 54. Organizátori výsta-
vy sa súčasne obracajú na širokú 
verejnosť s prosbou o zapožičanie 
zaujímavých exponátov a fotogra-
fií na výstavu. Kontaktná osoba: 
Jakub Malík – TIC Modra, Štú-
rova 59, tel. 033/6908 314 alebo 
e-mail: tic@modra.sk.
 František MACH

Užite si Modranské vinobranie v novom formáte
Oslavy vinobrania patria k jeseni v malokarpatskej oblas-
ti. Vitajte v Modre! Centrom Modranského vinobrania bu-
de priestranstvo pred kultúrnym domom. Na Kukučínovej 
a Moyzesovej ulici stretneme remeselníkov, vo Vínostane na 
Štúrovej vinárov. Dukelská bude gastrozónou a miestom pre 
detské atrakcie. Tiež tu nájdete Infostan mesta so všetkými dô-
ležitými informáciami. Kultúrny program bude na dvoch pó-
diách: pred KD a na nádvorí historickej radnice. O programe 
nám porozprával riaditeľ KC Modra Ján Sklenár.

Aká zásadná zmena čaká 
návštevníkov a obyvateľov 
mesta?
Po dohode s mestom sme pri-
stúpili k zmene tzv. zonácie 
podujatia. Pódium, na ktoré 
sme boli zvyknutí, sa z námes-
tia presúva pred kultúrny dom. 
Rozhodli sme sa viac zaplniť 
uličky Modry a tiež znížiť do-
pravnú záťaž na hlavnom ťahu 
– Štúrovej ulici.

Čo zaujímavé nás čaká v pro-
grame?
Už vo štvrtok o 21.00 premiet-
neme krátku videoprojekciu na 
priečelí KD. Prerozpráva dôle-
žité medzníky z histórie Mod-
ry. Oficiálne začíname v piatok 
slávnostným otvorením o 17.00 
na nádvorí historickej radnice, 
spojeným s odovzdávaním oce-
není súťaže Víno Modranské-
ho vinobrania. Okrem hudob-
ného programu, nebude chýbať 
Vínostan, vraciame sa aj tiež 

k slamenému ihrisku, komen-
tovanej prešovačke a mnohým 
ďalším sprievodným aktivitám. 
Novinkou bude spojenie ale-
gorického sprievodu „Posledná 
lajtra“, ktorý rozpovie príbeh 
vinohradníckeho roka s tradič-
nou „labovkou“ – hrnčiarskym 
sprievodom. Začíname pred pó-
diom Kulturák v sobotu o 15.00 
a smerujeme cez Kukučínovu 
ulici až k Slávnostiam hliny na 
Súkeníckej. Nenechajte si ujsť 
piatkové vystúpenie domácich 
Bukasový masív, či Pii Jem aj 
legendárnej Slobodnej Európy. 
Ďalej vystúpi Róbert Křesťan 
a Druhá tráva. Pre mladých sme 
pozvali speváka BuranoWski 
a rapera Porsche Boy. Sobota 
patrí menám ako Swing Socie-
ty Orchestra, Štefan Štec & Faj-
ta, Chiki liki tu-a, Para a zábavu 
večer rozprúdi DJ Flebo z Rádia 

Vlna. Na pódiu Radnica sme pri-
pravili program pre deti, aj vy-
stúpenie kapiel Květy, Fallgrapp 
a Zlokot. Pomyslenom zlatou 
bodkou za vinobraním bude ne-
deľný koncert lenky Dusilovej 
v nemeckom ev. kostole.

Čím je teda naše vinobranie 
výnimočné?
Zámerom organizátorov je spra-
viť z vinobrania plnohodnotný 
mestský festival, ktorý je zau-
jímavý aj svojou originálnou 
dramaturgiou. Chceme ponúkať 
kvalitu a zároveň spoznávanie 
interpretov, ktorí nie sú zvučný-
mi menami na prvé počutie, no 
vedia priniesť rovnakú kvali-
tu, ako tí známejší. Verím, že sa 
v Modre budú všetci cítiť dobre 
a odnesú si krásne zážitky z Vi-
nobrania ako aj zo Slávnosti hli-
ny. (red)
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MODRANSKÁ BESEDA, MESTO MODRA
Slovenská ľudová majolika, SNM– Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

a

MODRANSKÍ KERAMIKÁRI
vás pozývajú na

PROGRAM:
Piatok – 9. september  2022
9.00 – 15.30Medzinárodný odborný seminár na
tému Keramický dekor inšpirovaný porcelánom,
budova Slovenskej ľudovej majoliky, Dolná 138

HRNČIARSKY JARMOK  na Súkeníckej ulici 
(jarmok začína o 13.00)
18.00 Slávnostné otvorenie hrnčiarskeho jarmoku
18.30 Ľudová hudba BANDA (folkór)  
20.00 Roc’hann (bretónska hudba)   
21.00 HRNČIARSKY BÁL, Ľudová hudba BANDA

Sobota – 10. september 2022
HRNČIARSKY JARMOK  na Súkeníckej ulici
10.00 Ranné jazzovanie, Reháková 

Knight Group
11.00 Detský folklórny súbor 

Magdalénka
13.00 Ženská spevácka paráda 

(folklór) – speváčky
a gajdošská muzika 
Beskyd z Oravskej 
Polhory,  sestry 
Matákové z Kysúc, 
Uljanky z Nitry

15.00 Alegorický sprievod
s hrnčiarskou 
„Labovkou“

17.00 Tomáš Kočko
a orchestr (world-
music)

19.00 Poďakovanie (modlitba) 
keramického majstra sv. Floriánovi,
pri fontáne sv. Florána, Námestie Slobody

keramickú Modru 2022
venovanú téme

Keramický dekor inšpirovaný porcelánom 
9. – 11. september 2022 v Modre

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike,
Dolná 138, počas soboty 10. septembra,

medzi 10.00 a 17.00 hod. každú celú hodinu 
Tradičná keramická dielňa – Ďureje, Súkenícka 2,

otvorené: 9. september od 17.00 – 22.00 hod.,
10. september od 9.30 – 22.00 hod.

Keramická dielňa – modranska, Štefánikova 23, otvorené:
9. september od 9.00 – 18.00 hod., 10. september od 9.00 – 18.00 hod.

Organizátor odborného seminára a výstav:
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Slovenská ľudová majolika

Z verejných zdrojov Slávnosť hliny – keramickú Modru 2022 podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR a  KOCR Bratislava Region
Tourism, OOCR Malé Karpaty. Tradičným partnerom podujatia je Mesto Modra. 

Podujatie je súčasťou  Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Súčasťou programu budú tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže, pouličné divadielko a iné zábavné aktivity.

VÝSTAVY:

9. septembra medzi 10.00 – 16.00 hod.
10. septembra medzi 10.00 – 18.00 hod.

Alexander Walter – Z tvorby rokov
1970 – 2022, SNM – Múzeum Ľudovíta

Štúra, Štúrova 84
História a budúcnosť fabriky porcelánu

v Porsgrunne, Múzeum slovenskej keramickej
plastiky, Kukučínova 15 

Z histórie keramiky v Modre, Múzeum
slovenskej keramickej plastiky,

Kukučínova 15
Výstava keramiky z medzinárodného

sympózia umelcov v rámci
projektu Deň hliny – Čaro hliny,

Slovenská ľudová majolika,
Dolná 138, počas piatka

9. septembra 8-16 hod, v sobotu
10. septembra 10 – 17 hod.

20.30 Ó gadže bašaven so speváčkou Júliou 
Kozákovou (rómske piesne z celého sveta)

Nedeľa – 11. september 2022
HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici
pokračuje bez programu
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PIATOK 9. 9.
Pódium KULTURÁK 
priestranstvo pred KC Modra, Sokolská 8 /16:00 – 23:00/
16:00 Pii Jem
18:00 Robert Křesťan & Druhá tráva (CZ)
20:00 BuranoWski
22:00 Slobodná Európa

Pódium RADNICA  
Štúrova 54 /17:00 - 00:00/
17:00 fanfára
17:00 slávnostné otvorenie Modranského vinobrania
17:15 odovzdanie cien súťaže Víno Modranského
 vinobrania
19:00 Bukasový masív
21:00 Porsche Boy
23:00 FVLCRVM
17:00 – 22:00  Verejná ochutnávka vín, Mestská pivnica

VÝSTAVY/PAMIATKY

-  Historické traktory, Oldtimer Traktor, rodina Matuškovičovcov, 
(Kuzmányho ul.)

-  Historická radnica/interiér: Výstava prác žiakov zo ZUŠ Modra, 
piatok 17:00 – 22:00, sobota 11:00 – 22:00

-  Historická radnica /interiér a exteriér,  výstava „Vinohradníctvo 
a vinárstvo v Modre a regióne v minulosti a súčasnosti“, piatok – nedeľa

-  Slovenská ľudová majolika – exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike,
Dolná 138, počas soboty 10. septembra každú celú hodinu od 10:00 do 17:00 

-  SNM-Múzeum Ľ. Štúra, výstava Alexander Walter – výber z tvorby,
piatok do 16:00, sobota 10:00 – 18:00

-  Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera, výstava 
História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne, piatok do 16:00, 
sobota 10:00 – 18:00

-  Exteriérová výstava Z malokarpatskej pôdy, Lipová alej na Dolnej ulici, 
voľne prístupná

-  blu : gallery, Denisa Slavkovská : Synthesize me,  Štúrova 93, 
piatok – nedeľa 14:00 – 19:00

SLAMENÉ IHRISKO - jedinečný slamený labyrint z dielne ArTUR na Starom trhu
(križovatka ulíc Štúrova a Moyzesova) vďaka slame z Poľnohospodárskeho
družstva Šenkvice a VaPD Modra , 9. – 11. 9. 2022
-  Florbalové hry na Starom trhu rozohrá Športový klub Modra,

sobota 12:00 – 19:00, nedeľa 12:00 – 18:00

SLÁVNOSŤ HLINY – Keramická Modra 2022
-  Téma: Keramický dekor inšpirovaný porcelánom, 9. – 11. 9. 2022, Súkennícka ul.

INFOSTAN Mesta Modry, Dukelská ul.
-  Informačný uzol, mapa a program podujatia, straty a nálezy

piatok 16:00 – 20:00, sobota  13:00 – 20:00

VÍNNE PIVNICE, viechy a muzika vo dvoroch

-  VÍNO STAN, najkvalitnejší mušt, burčiak a víno z Modranského
vinohradníckeho rajónu na jednom mieste, na námestí

-  VINÁRSTVO FIALA, mušt, burčiak a modranské víno, 
piatok – nedeľa, sobota od 15:00  koncert pop-rockovej kapely Park@Waves

-  VINÁRSTVO KOVÁČ, Moyzesova 28, modranské vínko a niečo pod zub,
piatok – nedeľa

-  JAMA PUB, piatok od 19:00 koncert skupiny RESET, sobota od 19:00 
koncert skupiny Nájomný Beat

Sprievodný  program

SOBOTA 10. 9.
Pódium KULTURÁK 
priestranstvo pred KC Modra, Sokolská 8 /13:00 – 01:00/
13:00 Swing Society Orchestra
15:00 Alegorický sprievod – POSLEDNÁ LAJTRA
17:00 Štefan Štec & FAJTA
19:30 Chiki liki tu-a
21:30 PARA
23:00 DJ FLEBO – Rádio Vlna „Hity overené časom“

Pódium RADNICA  
Štúrova 54 /11:00 - 00:00/
11:00 Mažoretky Laskonky
12:00 Blue band – ZUŠ Modra
13:00 prešovačka
14:00 Pánko – koncert pre deti a dospelých
15:30 Hora – Divadlo ŠIBE
16:30 The Players '21 
17:30 prešovačka
18:30 Květy (CZ)
20:30 Fallgrapp
22:30 Zlokot
17:00 – 22:00  Verejná ochutnávka vín, Mestská pivnica

NEDEĽA 11. 9.
Nemecký evanjelický kostol
Dolná 1 /18:00 – 20:00/
18:00 Lenka Dusilová (CZ)

ŠTVRTOK 8. 9.
Priestranstvo pred KC Modra, Sokolská 8
21:00 videomapping „Som tvoja Modra“ 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ĽUSK

Partneri:

www.slovakia.travel

Podujatie je realizované 
s �nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.www.slovakia.travel

Podujatie je realizované 
s �nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky. www.slovakia.travel

Podujatie je realizované 
s �nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.

Mediálny partner: Hlavní partneri:
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vinohradníckeho rajónu na jednom mieste, na námestí

-  VINÁRSTVO FIALA, mušt, burčiak a modranské víno, 
piatok – nedeľa, sobota od 15:00  koncert pop-rockovej kapely Park@Waves

-  VINÁRSTVO KOVÁČ, Moyzesova 28, modranské vínko a niečo pod zub,
piatok – nedeľa

-  JAMA PUB, piatok od 19:00 koncert skupiny RESET, sobota od 19:00 
koncert skupiny Nájomný Beat

Sprievodný  program

SOBOTA 10. 9.
Pódium KULTURÁK 
priestranstvo pred KC Modra, Sokolská 8 /13:00 – 01:00/
13:00 Swing Society Orchestra
15:00 Alegorický sprievod – POSLEDNÁ LAJTRA
17:00 Štefan Štec & FAJTA
19:30 Chiki liki tu-a
21:30 PARA
23:00 DJ FLEBO – Rádio Vlna „Hity overené časom“

Pódium RADNICA  
Štúrova 54 /11:00 - 00:00/
11:00 Mažoretky Laskonky
12:00 Blue band – ZUŠ Modra
13:00 prešovačka
14:00 Pánko – koncert pre deti a dospelých
15:30 Hora – Divadlo ŠIBE
16:30 The Players '21 
17:30 prešovačka
18:30 Květy (CZ)
20:30 Fallgrapp
22:30 Zlokot
17:00 – 22:00  Verejná ochutnávka vín, Mestská pivnica

NEDEĽA 11. 9.
Nemecký evanjelický kostol
Dolná 1 /18:00 – 20:00/
18:00 Lenka Dusilová (CZ)

ŠTVRTOK 8. 9.
Priestranstvo pred KC Modra, Sokolská 8
21:00 videomapping „Som tvoja Modra“ 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ĽUSK

Partneri:

www.slovakia.travel

Podujatie je realizované 
s �nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.

Mediálny partner: Hlavní partneri:



Septembrová kultúra
9. – 11. 9. 2022: Modranské vinob-
ranie 2022, tradičné oberačkové sláv-
nosti, miesto: Modra, organizátori: 
mesto Modra, KC Modra

9. – 10. 9. 2022: 13. ročník podujatia 
Slávnosti hliny – Keramická Mod-
ra, miesto: Súkenícka ul., organizátor: 
OZ Modranská Beseda, Mesto Mod-
ra, Slovenská ľudová majolika, SNM–
Múzeum Ľudovíta Štúra, Múzeum 
slovenskej keramickej plastiky a mod-
ranskí keramikári 

3. 9., 13.00 – 19.00 h: Deň vo vino-
hradoch, Ochutnávka vín vo vino-
hradoch malokarpatských vinárov, 
miesto: vinice Malokarpatského regió-
nu, organizátori: Malokarpatská vínna 
cesta a Malokarpatské osvetové stre-
disko Modra, objednavky@mvc.sk

16. 9., 19.00 h: Zelená je tráva/Grass 
is green, (alebo Načo umývať pohárik 

od jogurtu, keď niekto lieta štyrikrát za 
rok do Thajska). Predstavenie hľadá 
odpoveď na otázku, či existujú rieše-
nia pre postupujúcu ekologickú krízu. 
Miesto: KD Modra, organizátor: KC 
Modra, vstupné: 7 € pred predstave-
ním

21. 9. 2022: Noc literatúry, súčasní 
autori na netradičných miestach v po-
daní známych osobností (podrobný 
program vnútri čísla), organizátor: KC 
Modra a České centrum Bratislava

26. 9., 19.00 h: Silné reči – stand-up 
comedy show, účinkujú: Tomáš Hu-
dák, Jaro abaffy, Matej adámy, Ši-
mon Ferstl, Matej Makovický, miesto: 
Kino Mier Modra, vstupné: 13 €, pred-
predaj: listky@silnereci.sk.

Zmena programu vyhradená! Všetky 
aktuálne informácie na www.kcmod-
ra.sk. (kc)

Spev kohúta
Radošinské naivné divadlo v spolupráci s Kultúrnym 
centrom Modra pozývajú na dedinskú komédiu s krimi-
nálnou zápletkou pod názvom Spev Kohúta. Najnovší ti-
tul z dielne dramatika Stanislava Štepku na tému dedin-
ského života využíva autor na podrobné a aj neľútostné 
skúmanie rôznych ľudských postojov a charakterov.

Účinkujú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, andrea 
Martvoňová, Kristína Madarová alebo Michaela Szöcsová, 
Martina Slobodová alebo Jana labajová, František Rehák, 
Mojmír Caban alebo René Štúr, Jozef adamčík alebo Štefan 
Richtárech, Vladimír Svítek a ladislav Hubáček. Komédiu 
aj texty piesní napísal Stanislav Štepka, o hudbu sa postaral 
Juraj Haško, v produkcii 
ladislava Hubáčka a réžii 
Ondreja Spišáka.
Predstavenie Spev kohúta 
odohrajú Radošinci v Kul-
túrnom dome Modra v so-
botu 1. októbra o 18.00. 
Vstupné je 22 eur a lístky 
je možné zakúpiť v kance-
lárii KC Modra na Sokol-
skej 8, rezervácia: 033/647 
21 12, kontakt@kcmodra.
sk. (kc) FO
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