
Brány modranského kaštieľa sú otvorené
Kaštieľ na Hornej ulici sa mení na kultúrno–kreatívne cen-
trum pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, žiakov, keramiká-
rov, neziskové organizácie, ale aj pre širokú laickú a odbornú 
verejnosť. V piatok 7. októbra zástupcovia bratislavskej župy 
na čele s predsedom BSK Jurajom Drobom spoločne s part-
nermi z Rakúska a za účasti pozvaných hostí slávnostne pre-
strihli pásku pri vstupe do vynoveného objektu kaštieľa. 

Brány nášho kaštieľa sa 8. ok-
tóbra otvorili pre verejnosť, 
ktorá si mohla pozrieť zrekon-
štruované vonkajšie i vnútorné 
priestory. Pri tejto príležitosti 
Bratislavský kraj pripravil ča-
sovú schránku, do ktorej sme 
spoločne uložili predmety pri-
pomínajúce našu dobu. Okrem 
odtlačku pamätného listu s mo-
tívom zo vzorkovnice Heřmana 

Landsfelda a programu podu-
jatia obsahuje schránka naprí-
klad pamätnú mincu Samuela 
Zocha, semená hrozna a hra-
chora siateho z Modry–Kráľo-
vej či víno Dunaj. Do schrán-
ky mohla nominovať predmety 
aj široká verejnosť. Tak sa do 
nej dostali aj cestovné líst-
ky z Modranskej železnice od 
Petra Bittnera, pamätná minca 

z prvých ročníkov Slávnosti 
hliny od Samuela Somorovské-
ho aj fotografia storočného pla-
tanu z nádvoria kaštieľa.
Návštevníci využili možnosť 
spoznať vynovené priestory 
tejto kultúrnej pamiatky a pre-
šli si všetky miestnosti kaštie-
ľa. V rámci prehliadky si pre-
zreli výstavu krojov, nábytku, 
šperkov a drotárskeho umenia. 
Pridanou hodnotou boli auten-
tické praktické ukážky práce 
s čipkou, či ukážky práce s hli-
nou a rôzne výtvarné dielne.
Modranský kaštieľ sa stáva 
unikátnym kultúrno–kreatív-
nym centrom regiónu určeným 
pre vinárov, vinohradníkov, 

umelcov, žiakov, keramikárov, 
neziskové organizácie, i širo-
kú laickú a odbornú verejnosť. 
Zázemie tu nájdu malé javis-
kové formy, výstavy a podu-
jatia, výtvarný ateliér, vináreň 
s vlastnou pivnicou a vinoté-
ka. V rámci premeny kaštieľa 
v ňom vzniklo jedinečné digi-
talizačno–dokumentačné pra-
covisko a študovňa, vďaka 
ktorým zachováme kultúrne 
bohatstvo malokarpatskej ob-
lasti. V ďalšej časti bude kom-
pletne zrevitalizovaná rozľahlá 
záhrada patriaca k objektu. Jej 
realizácia by sa mala byť ukon-
čená do konca tohto roka.

(jk)
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Výzva na zaplatenie nedoplatkov 
Mesto Modra v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe da-
ní – daňový poriadok a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady upozorňuje občanov a právnické osoby na 
zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, 
prenájom pozemku a poplatok za komunálny odpad. 

Počas celého roka bola mož-
nosť dane a poplatky uhrádzať 
v Kancelárii prvého kontaktu 
v hotovosti, platobnou kar-
tou alebo z pohodlia domova 
– internetbankingom, a to aj 

v splátkach. Mesto Modra ako 
správca dane eviduje daňov-
níkov, ktorí nemajú uhradené 
pohľadávky aj za predchádza-
júce roky. Osoby, ktoré si ne-
splnili svoju zákonnú povin-

nosť na základe doručeného 
rozhodnutia, boli vyzvaní na 
zaplatenie aj telefonickou či 
mailovou komunikáciou. 
Upozorňujeme, že vzniknu-
té nedoplatky budú vymáha-
né formou exekučných konaní 
alebo využitím nového exe-
kučného nástroja, zadržaním 
vodičského oprávnenia ne-
platiča. aby sa predišlo tým-
to nepopulárnym opatreniam, 
odporúčame vyrovnať si svoje 

záväzky čo najskôr. Zároveň 
pripomíname, že sa blíži ter-
mín podania priznania k dani 
z nehnuteľnosti, k dani za psa, 
k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie 
prístroje. Všetky zmeny na 
dani z nehnuteľnosti, ktoré sa 
udiali v priebehu roka 2022, 
sú predmetom daňového pri-
znania na rok 2023 a je po-
trebné ho podať najneskôr do 
31. januára 2023. 

Eva HORVÁTHOVÁ, 
MsÚ Modra
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K vykurovacej sezóne 
Tento rok začala vykurovacia sezóna už koncom septembra, 
nakoľko prišlo k rýchlemu ochladeniu a priemerné teploty 
vonku klesli pod stanovené hodnoty určené pre spustenie kú-
renia. Ako sme už informovali v minulom roku, ceny plynu 
začali na trhoch rapídne narastať na jeseň roku 2021, čo spô-
sobilo problémy v cenotvorbe pre rok 2022. 

„Minulú jeseň sme avizovali, že 
cena tepla a tým aj zálohy na rok 
2022 môžu vzrásť až o takmer 
o 40%. Nakoľko pomoc od štá-
tu, či regulačného úradu nepri-
šla, rozhodli sme sa spoločne 
s vlastníkom centrálneho tepel-
ného hospodárstva – mestom 
Modra pre zníženie záloh na fix-
né prevádzkové náklady (moder-
nizácie, opravy a údržby), ktoré 
sme v tomto roku realizovali iba 
v najnutnejšej miere. Zálohové 
platby na rok 2022 sme týmto 
opatrením navýšili o pribl. 20% 
oproti roku 2021 a nie o schvá-
lených 40%”, vysvetľuje kona-
teľ spoločnosti Služby Modra. 
V tomto roku sa vplyvom kon-
fliktu na Ukrajine trh s plynom 
a elektrinou vyšplhal do ešte 

závratnejších a neudržateľných 
výšok, čo problémy, o ktorých 
hovoríme vyššie, znásobilo nie-
koľkonásobne. „My sme však 
pre Modru zazmluvnili dodáv-
ku plynu na dvojročné obdobie 
a preto nám nehrozí rapídne 
zvyšovanie ceny na rok 2023. 
Problém nám však spôsobuje 
cena elektriny, ako aj regulá-
cia a absencia štátnej pomo-
ci pre kompenzáciu nárastu 
cien energií pre CZT (Centrál-
ne zdroje tepla, ktoré vykurujú 
domácnosti ). Preto cenový ná-
vrh zaslaný na ÚRSO (regulač-
ný úrad), ráta s medziročným 
navýšením záloh vo výške pri-
bližne 16%. V kontexte celkovej 
situácie sme presvedčení, že je 
to veľmi priaznivá vyhliadka do 

ťažkého budúceho roku“, dodá-
va Jakub Liška. 
Dodávatelia tepla, ktorí museli 
plyn zazmluvňovať po vypuk-
nutí vojny a rapídnom náraste 
ceny tejto komodity, budú núte-
ní navyšovať cenu tepla niekoľ-
konásobne oproti predošlým ob-
dobiam. „Zo strany štátu neboli 
zatiaľ implementované žiadne 
opatrenia na zmiernenie zvýše-
ných cien pre teplárov vykurujú-
cich domácnosti, ani opatrenia 
na šetrenie plynu pri výrobe tep-
la. Preto sme nútení dodržiavať 
predpísané teploty kúrenia tak 

ako doteraz. Je však možné, že 
v najbližšom období budú prís-
lušné vyhlášky upravené a bude-
me môcť aj my šetriť pri výrobe 
a znížiť tak spotrebu plynu (od-
hadom o 1°C, zníženie nákladov 
na palivo o 8%). Veríme, že na-
ši dodávatelia dodržia zmluvné 
záväzky a plyn aj elektrinu nám 
budú dodávať aj budúci rok za 
dohodnuté priaznivé ceny, a bu-
deme tak ako doteraz vedieť za-
bezpečiť cenovo dostupné teplo 
pre obyvateľov Modry“, uzatvá-
ra konateľ Služieb Modra.

(jl, red)

Nadchádzajúca 
zimná údržba
Mestská obchodná spoločnosť Služby Modra je priprave-
ná na zimnú údržbu komunikácií. Posypového materiálu 
je dostatok. Rovnako ako predošlú sezónu, aj v túto zimu 
budú zásobníky na posypovú soľ umiestnené na zastáv-
kach autobusovej dopravy, pri školách či škôlkach a budú 
slúžiť na promptnejší zásah pri posýpaní, aj ako prvá po-
moc organizáciám a verejnosti. 

„Máme zabezpečenú rannú 
zimnú pohotovosť pri údržbe 
chodníkov a zastávok auto-
busov tak, aby sme vedeli 
zabezpečiť odhŕňanie tých-
to miest v prípade potreby 
už nadránom. Čo sa týka vo-
zového parku, sú pripravené 
dve posypové a odhŕňacie vo-
zidlá pre Modru, jeden trak-
tor na odhŕňanie Zochovej 
chaty – Piesku, jeden trak-
tor pre Harmóniu a Kráľovú. 
Naďalej budeme pokračovať 
v osvedčenej spolupráci s na-
šimi vinármi a tak rátame aj 

s pomocou s ich troma trak-
tormi“, uviedol konateľ spo-
ločnosti Služby Modra Jakub 
Liška a zároveň vyjadril že-
lania, aby sa mestu podarilo 
znova zabezpečiť bezpečnú 
prevádzku komunikácií a ve-
rejných priestranstiev počas 
nadchádzajúcej zimy a to 
v rámci finančných a ľud-
ských kapacít spoločnosti.

Telefónne číslo na dispečing 
zimnej údržby: +421 903 406 
211.

(red)

Obchvat Malokarpatska
Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) ukončil výstavbu prvej 
etapy obchvatu regiónu Malo-
karpatska. Spája diaľničnú kri-
žovatku Triblavina s chorvát-
skym Grobom. Prvé autá po 
ňom prejdú v pondelok 24. ok-
tóbra v ranných hodinách. Ešte 
pred oficiálnym sprejazdnením 
si ho mohla verejnosť vyskúšať 
v sobotu 22. októbra na symbo-
lickom otvorení s názvom Jesen-
ná kolonáda.

„Ako prvá župa na Slovensku sme 
sa pustili do výstavby úplne novej 
cesty. Meria 1,7 kilometra a spá-
ja diaľničnú križovatku Triblavi-
na s cestou III/1059 v katastri ob-
ce Chorvátsky Grob. Pre vodičov 
prinesie úsporu času a obyvateľov 
odbremení od tranzitnej dopra-
vy, a to predovšetkým v Chorvát-
skom Grobe, Slovenskom Grobe 
a v mestskej časti Bratislava–Vaj-
nory,“ priblížil predseda BSK Ju-
raj Droba. (bsk, red)
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Dizajn manuál verejných priestorov 
Vinohradnícke mestá na západnom Slovensku majú jedinečnú 
architektúru, ktorá prekvapuje domácich i zahraničných náv-
števníkov. Meštianske domy s pivnicami, veľké drevené brány, 
hájnické búdy aj samotné vinohrady stáročia dávajú Modre jej 
podobu. Tá uchvátila i našich hostí z partnerského Telemark mú-
zea v oblasti Telemark. Spája nás projekt Deň hliny – Čaro hliny, 
na ktorom participuje SNM–MĽŠ – Múzeum slovenskej kera-
mickej plastiky, mesto Modra a Slovenská ľudová majolika.

Medzi posledné výstupy pro-
jektu patrí dizajn manuál verej-
ných priestorov mesta Modry, 
ktorý pripravili Mgr. arch. Lu-
cia Marušicová a Mgr. art. Peter 
Bližnák. Vznikol preto, aby sme 
verejný priestor cielene zveľa-
ďovali, zlepšili jeho fungova-
nie, pomohli dodržiavať platnú 
legislatívu a aby sme sa tu cíti-
li dobre. Manuál má odporúčací 
charakter a môžeme doň vstupo-
vať tak, aby sme sa prispôsobi-
li aktuálnym potrebám obyva-
teľov, technológiám, postupom 
či iným okolnostiam. Predkladá 
dobré príklady z praxe a návr-
hy mobiliáru aj prvkov drobnej 
architektúry (lavičky, odpadko-

vé koše, kvetináče, terasy), re-
klamy a označovania prevádzok 
(vývesné štíty a výstrče, firemné 
nápisy, vitríny, výklady, polepy 
a pod.). Kreatívna časť predkla-
dá možnosti uplatnenia kerami-
ky vo verejnom priestore.
Dizajn manuál bol konzultovaný 
s Krajským pamiatkovým úra-
dom, preto môže byť veľkou po-
mocou pre tých, ktorí plánujú re-
konštrukciu fasád alebo zvažujú 
vývesný štít alebo umiestnenie 
terasy. celý materiál je k dispo-
zícii v elektronickej podobe na 
web stránke www.modra.sk.
Dizajn manuál bol prezentovaný 
najskôr v priestoroch Slovenskej 
ľudovej majoliky počas medzi-

národného sympózia umelcov. 
Zúčastnili sa ho všetci partne-
ri projektu i hosťujúci umelci. 
Druhá prezentácia sa uskutoč-

nila v reštaurácii Starý dom, pri-
čom vinári, keramikári, umelci, 
reštauratéri i ďalší mali priestor 
pre svoje otázky, ktoré im zodpo-
vedali tvorcovia dizajn manuálu 
alebo zástupcovia mesta.Veríme, 
že odporúčania z dizajn manuá-
lu budú nápomocné subjektom 
v pamiatkovej zóne a prispejú 

ku krajšiemu verejnému priesto-
ru v Modre, v ktorom sa budeme 
cítiť príjemne.
Projekt „Deň hliny – čaro hli-
ny“ získal grant z islandu, Lich-
tenštajnska a Nórska v sume 
199 900 eur prostredníctvom 

grantov EHP. Projekt je spolu-
financovaný v sume 29 985 eur 
z prostriedkov štátneho rozpoč-
tu Slovenskej republiky. cieľom 
je podpora kapacít kultúrnych 
aktérov a podpora práce s pub-
likom. 

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
MsÚ Modra 

Budovanie polopodzemných kontajnerov
Do konca roka 2022 vybuduje mesto Mod-
ra nové stojiská pre polopodzemné kon-
tajnery, ktoré sa budú nachádzať v piatich 
vybraných lokalitách a to na ulici SNP 17 
a SNP 29, ulici Komenského 11 a Komen-
ského 21 a na parkovisku Modra–Piesok. 
Vysúťaženým zhotoviteľom prác je spo-
ločnosť redox–Enex, s.r.o., ktorá vybudu-

je uvedené stojiská za sumu 
150 520,88 eur. Katarína ru-
žeková Poltárska z referátu 
odpadového a vodného hos-
podárstva MsÚ Modra: „Vy-
budovaním 5 stojísk na po-
lopodzemné kontajnery bude 
z verejného priestranstva 

odstránených 
32 ks 1100 lit-
rových kontaj-
nerov na zme-
sový KO, 25ks 
1100 litrových 
konta jnerov 
na plast, 15ks 
1100 litro-
vých kontajne-
rov na papier 
a 10ks zvonov 
na sklo. Uvoľní sa miesto na 
parkovanie. Nové stojiská 
budú vzhľadovo estetickej-
šie, obmedzí sa zápach z kon-
tajnerov a ich premiestňova-
nie. Ďalšou z výhod bude aj 
väčšia čistota na stojiskách. 

V modernom trende zberu komunálneho 
odpadu a budovaní siete zberných miest 
v podobe polozapustených kontajnerov plá-
nuje mesto Modra pokračovať aj v nasle-
dujúcom období“.
Viac informácií je k dispozícii na www.
modra.sk v časti aktuálne. (red)
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Mesiac úcty k starším
Milé dámy a vážení páni, milí seniori. Október je jeden z naj-
krajších mesiacov roka, dokvitajú kvety a dozrieva posledné 
ovocie. Organizácia spojených národov vyhlásila tento čas za 
mesiac úcty k starším.

Myslím si, že človek, ktorý stál 
za touto myšlienkou celkom ur-
čite vnímal október ako jedineč-
ný mesiac, dovolil si ho prirov-
nať k ľudskému životu, kedy 
človek prichádza do veku mudr-
cov a zaslúži si našu pozornosť. 
V minulosti bol starší človek 
ozdobou spoločnosti. Mal reš-
pekt i vážnosť a požíval patričnú 
úctu. Sú to prejavy, ktoré často 
v dnešnej dobe vy – starší od 
nás, nedostávate. azda aj z toh-
to dôvodu je dôležité pripomínať 
najmä mladým ľuďom, že starší 
ľudia nám majú čo povedať i, že 
kolobeh sveta je rovnaký a čas 
sa dotkne každého z nás. Milan 
rúfus prirovnal seniorov, za sto-
py v snehu, ktoré sú odtlačené 
ako stupaje v našich srdciach. Je 
v tom kus pravdy.

Doba, ktorú žijeme je rýchla, pre 
prácu často zabúdame na vzťa-
hy, ktoré nás viažu k našim blíz-
kym a známym. Spomínam si, 
ako sa naši starí rodičia a rodičia 
vedeli zabaviť, mám pocit, že sa 
viac smiali a tešili z maličkos-
tí. Tento pocit je vo mne vždy, 
keď prídem medzi vás. rád si 
ho uchovávam, ale v behu všed-
ných dní sa dostávam opäť do 
stereotypného kruhu. Preto som 
vďačný, keď s vami môžem byť 
pri vašich posedeniach v klube, 
pri športových podujatiach alebo 
veselých zájazdoch.
Nie všetci z vás však majú mož-
nosť stretávať sa, viacerí z vás 
sú odkázaní na pomoc blízkych 
alebo sú dokonca pripútaní na 
lôžka. rád by som vás ubezpe-
čil, že ste súčasťou nášho mes-

ta a i keď sa to niekedy nezdá, 
máme vás v našich mysliach. 
Život v pokročilom veku je nie-
kedy ťažký a bolestivý, ale vždy 
je tu s nami viera a nádej. ak by 
ktokoľvek z vás potreboval, ne-
váhajte a využite potravinovú 
pomoc, ktorú zabezpečuje naše 
mesto. ak potrebujete poradiť, 
zavolajte na mestský úrad pani 
Monike Bartošovej na telefónne 
číslo 033/ 6908 314.
rok 2023 bude ťažkým rokom, 
energetická kríza, vojnové uda-
losti i zdražovanie sa dotkne naj-

mä vás. Verím však, že tak ako 
obdobie pandémie, zvládneme 
spoločne aj nasledujúci rok. Mi-
lé dámy a páni, milí seniori, rád 
by som zdôraznil, že ste pevnou 
súčasťou nášho mesta, vytvo-
rili ste pevné základy, na kto-
rých dnes môžeme stavať a roz-
víjať Modru. Za vedenie mesta 
a mojich kolegov vám prajem 
veľa zdravia, elánu do ďalších 
dní a už dnes sa teším na všetky 
osobné stretnutia.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry

Ľudia z Modry, 52. 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. 

Alexandra Trajanov (13), žiačka 
Možno sledujete obľúbený rodinný seriál 
Pán Profesor o extravagantnom učiteľo-
vi Samovi Vozárovi, ktorého stvárnil he-
rec Tomáš Maštalír. TV Markíza natočila 
už štvrtú sériu a v nej si zahrala aj Saš-
ka. Objavila ju castingová režisérka Tere-
za Libovičová. Talentované dievčatko sa 
zapáčilo produkčnému tímu na kamero-
vých skúškach a bolo rozhodnuté! „Vždy 
som chcela v niečom hrať, odmalička ma 
to bavilo. Na nakrúcaní boli všetci milí. 
Väčšinou sa tam pohybovali dve kamery, 
ktoré natáčali každú scénu z dvoch uhlov. 
Niektoré sme samozrejme opakovali viac-
krát, keď sa nám niečo nepodarilo alebo 
keď to bolo potrebné natočiť inak.“ Z na-
krúcania má skvelé zážitky: „Najviac sa 
mi páčil deň, keď sme vyrazili do Fami-
ly parku a museli sme viackrát opako-
vať jazdu na kolotoči, alebo scéna, keď 
ma posadili za volant na bager a kame-

raman točil z nakladacej lyžice,“ smeje 
sa. „Určite budem spomínať v dobrom na 
všetkých, ale najväčšia zábava bola asi 
s Tomášom Maštalírom, od ktorého som 
sa veľa naučila. Rada by som si ešte nie-
kedy zahrala vo filme ale divadlo ma lá-
ka tiež.“

Saška má dve borderské kó-
lie, s ktorými sa rada prechá-
dza v lesoparku a vo vino-
hradoch. chodí do sekundy 
na osemročné gymnázium 
Karola Štúra v Modre. Baví 
ju telesná výchova, rada tan-
cuje hip-hop, hrá na klavíri 
a navštevuje dramatický krú-
žok Ludus. „Keď vyrastiem, 
chcela by som robiť niečo 
ako herectvo, ísť umeleckou, 
tvorivou cestou. Mojim he-
reckým vzorom je všestran-
ne nadaná americká herečka 
Zendaya. Inšpiruje ma svoji-
mi názormi – ako napríklad, 
že je vegetariánka, nebojí sa 
zahrať si žiadnu rolu. Ja som 
vegetariánka tiež, čiže to mi 
na nej príde sympatické.“
 Zuzana TICHÁfO
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Nové lavičky aj zastávka v Harmónii, 
otvorený bufet na Zoške 

V Modre – Harmónii pribudlo 
niekoľko samostatných la-
vičiek, ktoré mesto vyrobi-
lo a osadilo svojpomocne. Po 
novom si tak môžete oddých-
nuť na lúke Otčenáška, ďa-
lej cestou v smere na Bado-
gy a v okolí Okružnej ulice. 
Smerom na Zámčisko nájdete 
turistické lavičky so stolom. 
architektúra typická pre le-
tovisko Harmónia bola opäť 
zachovaná. Počas túry padne 

vhod občerstvenie v novom 
bufete na Zochovej chate. Je 
otvorený štvrtok až nedeľu 
v čase od desiatej do dvadsia-
tej hodiny aj počas sviatkov. 
Nuž a čakanie na autobusový 
spoj v Harmónii je už omnoho 
príjemnejšie. Pred nepriazňou 
počasia vás cestujúcich ochrá-
ni nová autobusová zastávka 
s dreveným prístreškom a se-
dením. (red)

Modra vyhrala čistinku
„Mestský park jedna báseň!“
Víťazi prvého ročníka hlasovania o mestské parky jedna báseň 
– Lidl Čistinky sú známi. Vďaka húževnatosti, ochote rodičov 
detí, spoluobčanov aj susedov je Modra jedným z víťazov. No-
vá Čistinka by mala byť vybudovaná vo vnútrobloku Dukelská. 
Čistinky privítajú svojich prvých návštevníkov v lete 2023.

Modra získala prvenstvo v ka-
tegórii miest do 9 400 obyvate-
ľov s počtom hlasov 142 982. Ju-
raj Petrakovič, primátor Modry: 
„Výhra nás veľmi teší. Modra sa 
spojila a bojovala o čistinku do 
poslednej minúty. V meste bolo 
počas celého obdobia hlasovania 
cítiť silnú spolupatričnosť a sú-
držnosť. Odmena v podobe vý-
hry bola pre všetkých zadosťu-
činením. Ďakujem obyvateľom 
Modry, ale aj okolitým obciam 
a mestám, ktoré za nás hlasovali 
a spoločnosti Lidl za zmyslupl-
né projekty a snahu byť dobrým 
susedom.“

Lidl čistinka je mestský park 
tvorený zo štyroch prepojených 
modulov. Tri z nich majú rozmer 
12 x 12 m, štvrtým je multifunkč-
né športovisko s výmerou 15 x 15 
m. čistinka bude určená pre via-
ceré športy. Zabavia sa tu naj-
menší, pod prístreškom si jedlá 
pripravené na griloch vychutnajú 
fajnšmekri, workoutovú zónu 
využije každý. Na čistinkách sa 
bude nachádzať aj množstvo la-
vičiek a zelene. rozloha čistinky 
je viac ako dvojnásobná v porov-
naní s predošlým ihriskom pre 
najmenších Žihadielkom. Hod-
nota jednej je 180 000 €. Kaž-

dá čistinka môže byť jedinečná, 
moduly je totiž možné variabilne 
usporiadať s ohľadom na poze-
mok a lokalitu.
„Chceme robiť zo Slovenska lep-
šie miesto pre život a byť dobrým 
susedom všade tam, kde sa na-
chádzajú naše predajne. Záleží 
nám na tom, aby komunity držali 
spolu a aby ľudia mali kde ak-
tívne a zmysluplne tráviť voľný 
čas. S týmto cieľom sme na Slo-
vensku postavili päťdesiat det-

ských ihrísk Žihadielok. A pres-
ne s týmto istým cieľom teraz 
postavíme Čistinky, miesta kde 
si každý nájde to svoje,“ povedal 
konateľ Lidl Slovenská republi-
ka Martin Nagy.
ambasádorom projektu bol zná-
my slovenský spisovateľ Daniel 
Hevier. Jeho básne či rozprávky 
pre deti a texty slávnych sloven-
ských piesní prepájajú generá-
cie, rovnako ako čistinky.

(red)
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Vynovené ihriská 
V rámci obnovy detských ihrísk aktuálne vymenilo mesto Modra 
dve nové závesné hojdačky na dvoch ihriskách, ktoré nahradili 
pôvodné, staré hracie prvky. Tie už nespĺňali bezpečnostné nor-
my, preto môžu deti po novom využívať nové, bezpečné hojdačky. 

„Na detskom ihrisku Podhorská 
sme vymenili starú závesnú dvoj-
hojdačku na novú a na opravenej 
zostave so šmykľavkou pribudol 
jeden hojdačkový záves pre naj-
menšie detičky. V Parku hrania 
a oddychu na Vajanského ulici, 
kde boli ossadené dve pôvodné 
závesné dvojhojdačky, sme ich 

taktiež vymenili za nové. Jedna 
z nich je určená pre väčšie de-
ti a na druhej sa môžu pohojdať 
malé deti do troch rokov. Novin-
kou tu je závesná hojdačka v tva-
re hniezda, v ktorej sa môže za-
hrať viac detí naraz. Rovnako je 
vhodná aj pre deti s fyzickým ale-
bo mentálnym hendikepom“, vy-
svetľuje Kristína čechová z re-
ferátu životného prostredia MsÚ 
Modra. Samozrejme mesto mys-
lelo aj na bezpečnosť pod hojdač-

kami. Na oboch spomenutých ih-
riskách bola položená gumená 
bezpečnostná zatrávňovacia plo-
cha.
Okrem týchto ihrísk prešlo roz-
siahlou kompletnou premenou 
ihrisko pri pedagogickej ško-
le. aj z dôvodu, že sa nachádza 
priamo medzi dvoma strednými 
školami, gymnáziom a pedagic-
kou školou, rozhodnutie nahradiť 
ho celkom novým exteriérovým 
workoutovým fitness sa ukazuje 
ako dobrý krok. Študenti ho už 
plne využívajú počas svojej cesty 
na obed, cestou na alebo po vy-
učovaní. Kristína čechová vy-
menúva aké práce boli na mieste 
vykonané: „Z pôvodného ihriska 
sme vybúrali niektoré betóno-
vé časti. Nový priestor sa skladá 
z dvoch častí. V jednej sa nachá-
dza workoutová zostava s ôsmimi 
stanovišťami na cvičenie pre de-
väť osôb. Pod ňou sa je bezpeč-
nostná gumová dlažba. V druhej 
časti ihriska sú štyri exteriérové 
posilňovacoe stroje. Pod nimi sú 
zatrávňovacie gumené rohože, 
ktoré sme znova využili. Pôvod-
ne boli osadené v PHO na Vajan-
ského“. 
Významnou pomocou pre mesto 
bol dobrovoľnícky vklad ochot-
ných zamestnancov Tatra banky. 

Tí 5. októbra vlastnoručne osa-
dili gumené rohože a vytvorili 
novú bezpečnú dopadovú plo-
chu. Dobrovoľníci ďalej upra-
tali okolie ihriska, založili no-
vé trávniky na vyšliapaných 
miestach, ostrihali prerastené 
kríky a vyzbierali smeti. aj to-
uto cestou im mesto Modra vy-
slovuje úprimne poďakovanie 
za spoluprácu, ochotu a veno-
vaný čas. „Obnovu ihriska sme 
ukončili umiestnením dreveného 
sedenia na obvodovom betóno-
vom múriku, ďalej nového koša 
na odpadky a opravou lavičky. 

Na ihrisku je umiestnená infor-
mačná tabuľa, ktorá je pomôc-
kou ako na ktorom stroji správne 
cvičiť tak, aby dlho slúžilo všet-
kým Modranom“, dodáva Kris-
tína čechová. 
Nadácia Tatra banky s cieľom 
pomôcť vo verejnoprospešnej 
oblasti „ochrana a tvorba život-
ného prostredia“ poskytla mestu 
Modre dar 1 300 eur na realizá-
ciu projektu „fitness pod koruna-
mi stromov“ v parku pri pedago-
gickej škole v Modre. Z daru bola 
financovaná gumová dlažba pod 
workoutové prvky. (red, kč)

Ďalšie úpravy mestskej veže
Mestská veža pri kostole sv. Štefana Kráľa patrí medzi obľúbe-
né pamiatky Modranov i návštevníkov mesta. Bola postavená za-
čiatkom 17. storočia a stala sa nevyhnutnou súčasťou mestského 
opevnenia. Zvuk zvonov, ktorý sa dodnes nesie Modrou, upozor-
ňoval na blížiaci sa čas otvárania či zatvárania mestských brán.

V r. 2019 – 2020 realizova-
lo mesto Dobrovoľnú zbierku. 
Z výťažku 1747,98 € sa poda-
rilo zabezpečiť opravu osade-
nia existujúceho hromozvodu 
i zabezpečenie aktuálneho sta-
tického posudku. „Na základe 
statického posúdenia pre ná-
rodnú kultúrnu pamiatku, ktorý 

vypracovala Ing. Katarína Ky-
selová budú uskutočnené nie-
ktoré opatrenia. V prvom kroku 
bolo potrebné odsúhlasiť tieto 
opatrenia s krajským pamiatko-
vým úradom. Do konca roka by 
sa mala opraviť vypadnutá časť 
záklenku okna na severnej stra-
ne ako aj trhlina južnej fasády 

v podstrešnom priestore, ktorá 
však nemá vplyv na bezpečnosť 
konštrukcie ako celku. Práce 
sa majú podľa stanoviska KPU 
realizovať umelecko-remesel-
ným spôsobom z hľadiska pou-
žitej technológie podľa pokynov 
predloženého posudku. Pred-
metné časti budú domurované 
kamenným murivom, vyklinova-
né klinmi z tvrdého dreva (dub, 
agát) a preškárované vápen-
nou maltou“ vysvetľuje Tomáš 
Steinhübel z referátu správy bu-
dov MsÚ a dodáva: „V ďalšej 

etape plánujeme urobiť ochra-
nu dreva insekticídnym príprav-
kom podľa navrhnutých opat-
rení a to na strope v otvorenom 
priestore veže, kde sa nachádza 
dvojramenné schodnicové scho-
disko.“
Prehliadka mestskej veže je 
s výnimkou nepriaznivého po-
časia možná po vzájomnej do-
hode v Turisticko-informačnom 
centre na Štúrovej 59. V rám-
ci platného prevádzkového po-
riadku nie je možný vstup pre 
deti do 5 rokov.
Kontakt: 033 6908 329.

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
MsÚ Modra 
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Materské 
centrum 
Modráčik 

„Slniečko sa zobudilo, lúčikom nás poš-
teklilo. Hurá deti, vstávajte! Do Modrá-
čika sa ponáhľajte.“
Materské centrum Modráčik napĺňa sna-
hu vytvoriť prostredie, v ktorom mamič-
ky na materskej dovolenke alebo starí ro-
dičia so svojimi vnúčatami využijú čas 
naozaj zmysluplne. Modráčik chce oslo-
viť rodiny v okolí Modry. Denné cen-
trum je najmä pre detičky, ktoré majú 
príležitosť hrať sa v kolektíve detí, nau-
čiť sa vzájomne si vychádzať a na zákla-
de týchto podnetov uľahčiť svoju adap-
táciu v materskej škole. 
Modráčik môžete navštíviť v dňoch pod-
ľa týždenného rozvrhu na facebooku: 
materskecentrummodracik, v Súkrom-
nom centre voľného času na Štúrovej 34 
v Modre. Jednorázový poplatok: 2 eur 
alebo mesačný: 8 eur.
Viac informácií na: https://modracik.
webnode.sk. (mc)

Modruška – miesto, kde je láska
Prichádzam popoludní do škôlky, syn mi beží v ústrety, hodí sa 
mi okolo krku a nadšene oznamuje: „Mami, vieš, aké mám dnes 
zážitky zo škôlky? Úplne super. Mám ich jeden, dva, tri.“ – počíta 
na prstoch. – „Najprv sme videli salamandru so žltými škvrnami. 
Potom krásne vodné kryštály. A ešte sme videli prebehnúť cez les 
srnky.“ Inokedy ma víta slovami: „Mami, prečo si pre mňa pri-
šla tak skoro? Ešte nechcem ísť domov.“ A schová sa v korune 
stromu. Pre deti je pobyt v Modruške raj, často sa im nechce ísť 
domov. Či je slnko, dážď, búrka, sneh, hmla – trávia čas vonku. 

Denne sú v živom spojení s prí-
rodou. Sú vedené k rešpektu, úc-
te a láske k životu a smrti, ktoré 
sa v rôznych obmenách prejavujú 
v striedaní ročných období. Pri-

rodzene sa učia a pestujú zdravý 
vzťah sami k sebe a svojmu oko-
liu. Sprievodkyne majú pre nich 
otvorenú náruč, vedia vypočuť, 
pochopiť a vniesť do každého 

dňa i detského trápe-
nia slnko. Vedú deti 
k samostatnosti i zod-
povednosti. Sú to ony, 
kto vytvára a drží 
láskavý a bezpečný 
priestor. Nechávajú 
deťom slobodu a zá-
roveň určujú hranice. Vďaka voľ-
nému pohybu, nepodareným po-
kusom a pádom poznajú dôverne 
svoju silu, schopnosti a limity. 
Vnímajú sami seba ako súčasť 
ekosystému. V rodinnej atmo-
sfére hľadajú riešenia, ktoré sú 
prijateľné pre každého. Učia sa 
prejaviť a vyjadriť svoje pocity 
takým spôsobom, aby neubližo-
vali iným a dokázali sa zastať sa-
mi seba. Staršie deti sú pre mlad-
ších vzorom a inšpiráciou, vedia 
mladším pomôcť a ochrániť ich.
fyzické schopnosti si cibria lo-
zením po stromoch, preskakova-
ním kaluží, naháňačkou v lese, 
hraním s hlinou v blatovej ku-
chynke, majstrovaním s nástroj-
mi, prechádzkami lesom. Detská 
fantázia, hra, vymýšľanie a do-
tváranie príbehov nepozná hrani-

ce. Z obyčajnej palice je raz-dva 
meč, drevené palety sa preme-
nia na pirátsku plachetnicu a de-

ti denne vyrážajú na 
dobrodružné výpravy 
po oceáne. Každý sa 
na chvíľu môže stať 
kým chce. Silné zá-
žitky a objavovanie 
vyvažujú deti oddy-
chom. Za priaznivého 

počasia oddychujú v hojdacích 
sieťach na stromoch. Sviatky 
v priebehu roka a prírodné pre-
meny sú inšpiráciou pre oslavy, 
divadielko, hru na gitare, spieva-
nie piesní, tvorivé dielne z darov 
prírody i čítanie príbehov. 
Lesná škôlka Modruška vytvá-
ra priestor plný lásky k sebe na-
vzájom, k zvieratám, rastlinám 
i k našej planéte Zem. Základ-
nými hodnotami a prioritou sú 
ľudskosť, rešpektujúci prístup, 
láskyplné vzťahy, sloboda a tvo-
rivá atmosféra. Deti v predškol-
skom veku sa nad modranskými 
vinohradmi stretávajú už niekoľ-
ko rokov. Je to čarovný priestor 
na lúke pod lesom, pod ochranou 
mocných dubov.
facebook – Lesný klub Modruš-
ka. Veronika VALLOVÁ

Povedz to farbami
Povedať farbami svoje prežívanie, dať do maľby, kresby či inej výtvarnej techniky 
svoje sebavyjadrenie – aj o tom je claudiansky arteterapeutický projekt Povedz to far-
bami, ktorého výstupom bude výstava jesennej i predošlej tvorby Claudiancov, ľudí 
s mentálnym a kombinovaným postihnutím. 

V septembri sme v rehabilitačnom stredis-
ku claudianum rozbehli projekt, ktorý pri-
náša klientom zariadenia možnosť vyjadriť 
sa pomocou štetcov či iných výtvarných po-
môcok. Pod vedením skúsenej arteterapeut-
ky Mgr. Marcely Jurasovej sa každý pon-
delok mení dielňa v claudiane na paletu 
farieb. Je to priestor na vyjadrenie prežíva-
nia, pocitov, zážitkov. Priestor na liečebné 
pôsobenie výtvarného umenia. Terapeutický 
postup umožňuje klientom vyjadriť vnútor-
né prežívanie bez použitia slov vo vlastnej 
tvorbe a prevedení. Zároveň sa spoločne 
zameriavajú na vzájomný rešpekt a prijatie 
inakosti navzájom.
Výstava bude prístupná od 8. decembra 
v radnici na Štúrovej 64.
Tento projekt podporili Ministerstvo kultúry 
Sr, mesto Modra a obec Budmerice.
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Erasmus v Modre
Posledný septembrový týždeň bola na pôde Gymnázia K. Štú-
ra v Modre na výmennom pobyte skupina žiakov z nemeckého 
Lingenu a z maďarského Poľného Berinčoku. Tento výmenný 
pobyt sa uskutočnil v rámci programu Erasmus+ 2020-1-DE03-
KA229-077247_3 (Videos in Physik und Naturwissenschaften).

Naši hostia boli ubytovaní v ro-
dinách, čo nám umožnilo vzá-
jomne sa lepšie spoznať. V rámci 
programu žiaci počas týždňa rie-
šili mnohé úlohy súvisiace s opi-
som pohybu telies (kinematikou). 
Viaceré javy nahrali vo forme 
videí a zažili pri tom aj veľa za-
ujímavých aktivít. Navštívili 
modranskú Slovenskú ľudovú 
majoliku, hrad červený Kameň, 

Bratislavu, Technické múzeum 
aurélium, skúsili jazdu na moto-
kárach, hru Lasergame, vystúpi-
li na Veľkú Homoľu a v viackrát 
si spolu s chuťou zahrali futbal 
a posedeli pri kofole. Posledný 
deň programu žiaci pripravili pre 
zvyšok školy prezentáciu v Kul-
túrnom dome Ľ. Štúra o tom čo tu 
zažili, čím povzbudili ostatných 
žiakov k účasti na podobných 

aktivitách. Program počas týžd-
ňa bol plný, náročný, no mimo-
riadne zaujímavý a obohacujúci. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 
s týmito školami v rámci progra-

mu Erasmus+. Najbližšie nás ča-
ká na jar výmenný pobyt v Poľ-
nom Berinčoku v Maďarsku.

Jozef TRENČAN, 
učiteľ GKŠ Modra 

Kupeckého svet
Každý rok sa ZŠ Vajanského 
93 zapojí do výtvarnej súťa-
že Kupeckého svet – portrét. 
Umiestnenia v tejto súťa-
ži máme veľmi dobré každý 
rok. Deti sú veľmi talentova-
né a úspešné. Súťaž v portrét-
nej tvorbe je určená pre žia-
kov malokarpatského regiónu 
a družobnej školy v Mladej 
Boleslavi. Po prvýkrát bola 
vyhlásená v roku 2014. Ško-
la spolupracuje pri jej realizá-
cii s mestom Pezinok a Malo-
karpatským múzeom. aj tento 
rok odborná porota vyhodno-

tila práce detí z Vajanského 
a udelila im ocenenia na pr-
vých miestach. Žiaci priniesli 
do školy krásne umiestnenia. 
Dostali diplom a výtvarné dar-
čeky. Blahoželáme víťazom 
a ďakujeme všetkým, ktorí 
svoje výtvarné portréty do sú-
ťaže poslali. 
ii. kategória 5. – 6. ročník ZŠ 
– Dorota Plvanová, 1. miesto
iV. kategória 7. – 9. ročník 
ZŠ – Elena Dobšovičová, 2. 
miesto
cena mesta Pezinok – alexan-
dra Zubajová. (pe)

Nezabudnuteľná škola v prírode
Posledný septembro-
vý týždeň bol neza-
budnuteľný pre 48 
žiakov šiesteho roč-
níka modranskej Zá-
kladnej školy Ľ. Štú-
ra. Prežili ho v škole 
v prírode uprostred 
malebného Nitrian-
skeho rudna.
K a ž d o d e n n ý 
program počítal 
s plávaním, učením, 
ale aj s oddychom 
a zábavou. Dopolud-
nia sa deti venovali 

plaveckému výcviku a vyučo-
vaniu. Po obede a po popolud-
ňajšej sieste bol pre šiestakov 
pripravený animačný program 
plný hier, súťaží a zábavy. 
Uprostred týždňa ich čakal vý-
let do bojnickej ZOO. aj po-
časie bolo ako na objednáv-
ku a tak mohli deti obdivovať 
zvieratá, ktoré sa vyhrievali na 
príjemnom jesennom slnieč-
ku. Netradičný školský týždeň 
ubehol ako voda a deti sa zdra-
vé a naplnené krásnymi spo-
mienkami vrátili späť domov. 
Škola v prírode je opakovane 
vždy obľúbenou školskou akti-
vitou medzi deťmi azda na kaž-
dej škole. (ms)fO
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Sestry uršulínky pôsobili v Modre dlhých 75 rokov 
História pôsobenia komunity sestriek uršulínok v Modre je 
mnohoročná. Po prvýkrát sem prišli 6. augusta 1903 na žia-
dosť miestneho farára, opáta Ľudovíta Erneyho. Ich sedem-
členná komunita bola pobočkou trnavského kláštora. Hneď 
1. septembra sestry otvorili ľudovú školu a detskú opatrovňu 
(materská škola). V auguste 1921 sa sestry vrátili do Trnavy. 
Komunita sa neskôr obnovila a stala samostatnou. 

V školskom roku 1937/38 ses-
try otvorili meštiansku školu 
a postupne aj internát. V augus-
te 1950 po tzv. akcii r sa stal 
modranský kláštor internačným 
táborom pre mnohé ženské re-
hole. ich činnosť bola zakázaná, 
všetky rehole chodili pracovať 
na polia v okolí Modry. V roku 
1952 boli sestry odvezené do 
českého pohraničia na práce do 
tovární a neskôr do ústavov pre 
deti s postihnutím. Po páde ko-
munizmu sa 13. februára 1990 
dve sestry vrátili do Modry. 
V kláštore bola ZŠ Ľ. Štúra, no 
sestry dostali miestnosti, ktoré 
si upravili na bývanie. O dva 
týždne už vyučovali v škole ná-
boženstvo a popri tom pripravo-
vali deti, mládež a dospelých na 
prijatie sviatostí. Koncom leta 
mala komunita v Modre už päť 
sestier. V septembri všetky vy-
učovali náboženstvo v Modre, 
Šenkviciach, Vištuku, Pezinku, 
Báhoni a Blatnom. Po vyučo-
vaní sa venovali deťom, mla-
dým i dospelým vo farnosti, na-
cvičovali jasličkové slávnosti. 
Provincia uršulínok kúpila dom 
v Harmónii, ktorý sa využíval 
na víkendové pobyty, duchov-
né obnovy, tábory s rozmanitý-
mi duchovnými, vzdelávacími, 
športovými a oddychovými ak-
tivitami pre deti z Modry a oko-
lia a tiež pre deti z uršulínskych 
škôl v Bratislave a v Trnave. 
Medzitým sa ZŠ Ľ. Štúra pre-
sťahovala do nových priestorov 
na Komenského ulici. 
Komunita sestier sa počas ply-
núcich rokov menila a dopĺňa-
la o nové členky, ktoré zostali 
vyučovať náboženstvo a etic-
kú výchovu v modranských 
ZŠ, gymnáziu a tiež v ZŠ vo 
Vištuku. Popoludní sa veno-
vali naďalej deťom, pre ktoré 
pripravovali aktivity ako Týž-
deň bez telky, Biblické karne-

valy, Dobrú novinu, poskytli 
priestor pre stretnutia rodín, da-
li podnet na konanie farských 
plesov. V roku 2002 sestry za-
ložili spolu s bývalými uršulín-

skymi žiakmi v Modre pobočku 
Občianskeho združenia Sa-
BUŽ. Napísali množstvo pro-
jektov o finančnú pomoc na 
rekonštrukciu priestorov. Tu je 
potrebné poďakovať nadácii 
révia za podporu, mestu Modra 
za spoluprácu a mnohým spon-
zorom a stavebným firmám za 
pomoc. Veľká vďaka patrí far-
níkom a obyvateľom, ktorí tu 
odpracovali niekoľko stoviek 
dobrovoľníckych hodín v hod-
note okolo 300 tisíc Sk. Po zís-
kaní financií z viacerých gran-
tov na Slovensku i v zahraničí 
sa časť priestorov a dvor zre-
konštruovali a ponúkli na akti-
vity detí, mládež a rodín. 
ako prvé vzniklo Materské 
centrum Modráčik. Pod hla-
vičkou OZ SaBUŽ najmä zá-
sluhou rNDr. Oľgy Erdelskej, 
ktorá nás nedávno, žiaľ, na-
vždy opustila, sa konali pred-
nášky v spolupráci so Sekciou 
ÚSKi pre vedu a vieru, kto-
rej bola členkou. Prednášali 
tu osobnosti ako prof. anton 

Hajduk, prof. Július Krempas-
ký, prof. MUDr. Jozef Glasa, 
ThDr. anton Solčiansky a iní. 
V roku 2006 vzniklo centrum 
voľného času a v roku 2008 
rehabilitačné stredisko clau-
dianum, ktoré fungujú dodnes 
a každému, kto v nich pracuje 
patrí veľká vďaka. Od začiat-
ku bola v Modre medzi sestra-
mi a veriacimi i predstaviteľmi 
cirkví veľmi dobrá spolupráca 
a vzájomná úcta. Dvere škol-

ských i výchovných ustanoviz-
ní a kláštora boli vždy otvore-
né všetkým ľuďom bez rozdielu 
vyznania aj bez neho. Prvotnou 
úlohou sestier bolo žiť svoj Bo-
hu zasvätený život, modliť sa 
za všetkých obyvateľov a z tej-
to modlitby potom vychádzali 
aj ich aktivity. 
Niekoľko rokov mali v Modre 
sestry tzv. juniorát – komuni-
tu mladých sestier vo formá-
cii pred zložením doživotných 
sľubov. istý čas pracovali 
v claudiane a tiež ako opatro-
vateľky. V posledných rokoch 
vypomáhali pri vyučovaní ná-
boženstva v ZŠ Vajanského 
93, viedli krúžky v cVč, par-
ticipovali na príprave ku svia-
tostiam. Vo farnosti boli roz-
dávateľkami sv. prijímania pri 
Bohoslužbách, v nedele nosili 
Eucharistiu chorým a nevlád-
nym do ich domovov. Pomáha-
li pri upratovaní a skrášľovaní 
chrámu aranžovaním kvetov. 
Počas pandémie covidu sa za-
pojili do šitia ochranných rú-

šok. Na záver svojej činnosti 
v Modre zriadili átrium pre 
vedenie farských katechéz 
Dobrého Pastiera pre 3 – 6 roč-
né deti, pri ktorých naďalej vy-
pomáhajú.
Dňom 31. 8. 2022 s veľkou ľú-
tosťou ukončili svoje pôsobenie 
v Modre. Tento odchod nebol 
záležitosťou jedného rozhod-
nutia, ani krátkeho času. Vyví-
jal sa niekoľko rokov. Dôvo-
dov je niekoľko. Predovšetkým 
zmenšenie počtu sestier v celej 
slovenskej provincii, nedosta-
tok nových sestier pri tom is-
tom počte a veľkosti kláštorov 
a pri tom istom množstve apoš-
tolských aktivít. Tento stav je 
personálne i ekonomicky ťaž-
ko udržateľný, preto sa musia 
viaceré domy zatvoriť a aj čin-
nosť organizačne nanovo uspo-
riadať, čo je bolestný proces. 
Sestry z Modry boli presťaho-
vané do komunít v Bratisla-
ve a v Trnave, kde majú nové 
poslanie. Súkromné centrum 
voľného času i claudianum 
v priestoroch kláštora naďalej 
zostávajú. Je nádej, že do Mod-
ry prídu iné sestry. V súčasnos-
ti prebieha proces rozlišovania 
a rozhodovania s rehoľou pôso-
biacou v zahraničí, ktorá má aj 
slovenské sestry o ich pôsobení 
v Modre.
Dňa 3. septembra 2022 bola 
slúžená v kostole sv. Štefana 
kráľa v Modre svätá omša na 
poďakovanie Bohu, sestrám, 
farníkom, kňazom i ľuďom 
dobrej vôle za všetky obdržané 
milosti počas 32 rokov znovu 
existencie modranskej komu-
nity. Prišli sestry takmer z kaž-
dej komunity uršulínok. Po sv. 
omši bolo priateľské stretnutie 
v priestoroch kláštora vo veľ-
mi dobrej atmosfére, poznačené 
radostnými spomienkami, ale 
aj smútkom. Modra je a zosta-
ne v srdci a v modlitbách sestier 
uršulínok, ktoré sa tu modlili 
a pracovali s prestávkami se-
demdesiatpäť rokov.

sr. Agnesa 
ŠTEFANCOVÁ 

a sr. Samuela 
HARMÁČKOVÁ 
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Uvítanie malých Modrankov
Slnečné septembrové popolud-
nie sme v sobotu 3. septembra 
využili na privítanie nových ob-
čiankov mesta v záhrade pri Kc 
Modra. Primátor Modry Juraj 
Petrakovič sa pri tejto príleži-
tosti prihovoril rodičom: „Pre 
každú rodinu je príchod nového 
člena veľkou udalosťou – sviat-
kom a tak je to aj v meste, veď 
mesto je komunitou ľudí, ktorá 
spolu žije a rešpektuje sa. Aj my 
máme radosť z príchodu vašich 
detí a o pár rokov to budú prá-
ve oni, ktorí budú držať v rukách 
kormidlo mestských dejín. Milí 

malí Modrania, vitajte v Mod-
re.“ Pamätná kniha mesta sa 
tak opäť rozrástla o nové mená. 
Máme v nej ešte veľa nepopísa-
ných strán, tešíme sa na stretnu-
tie s novými detičkami. 
rodičia sa môžu prihlásiť na tú-
to milú ceremóniu zaslaním žia-
dosti a súhlasu na spracovanie 
osobných údajov, na stiahnutie: 
www.modra.sk. Kontakt: eva.
horvathova@msumodra.sk, ad-
resa pre osobné doručenie: Mat-
ričný úrad – Kancelária prvého 
kontaktu, Štúrova 59, 900 01 
Modra. (zt)
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Dobroty jablkového hodovania
Areál školskej pivnice Strednej odbornej školy vinársko-ovo-
cinárskej v Modre na Hornej 22 patril 8. októbra obľúbenej 
oslave jabĺk a produktov z nich vyrobených. Zapojili sa mnohé 
občianske združenia, školy, jednotlivci aj vinári. 

Návštevníci ochutnávali a ku-
povali dobroty od výmyslu 
sveta. Koláče sladké aj sla-
né koláče, netradičné jedlá, 
kompóty, džemy a jablčné ná-
poje. Ovocie čerstvé aj suše-
né, mladé víno a iné dobro-
ty. V sprievodnom programe 
nechýbali ukážky remesiel aj 
predaj remeselných výrobkov. 
Vyhľadávané jesenné poduja-
tie sa koná vždy súčasne vo 

viacerých mestách a obciach 
kraja. 
Jablkové hodovanie pripravilo 
Malokarpatské osvetové stre-
disko v Modre, pod záštitou 
Bratislavského samosprávneho 
kraja v rámci projektu „Kul-
túrno-kreatívne oživenie tradí-
cií (Heritage SK-aT)“, ktorý je 
spolufinancovaný z prostried-
kov Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci Programu 

spolupráce interreg V-a Slo-
venská republika – rakúsko, 

pod záštitou Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. (red)

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

Prehliadka plodov zeme 
Občianske združenie Kráľovan 
po dvojročnej prestávke opäť 
pripravilo jesennú prehliadku 
plodov úrody zo záhrad oby-
vateľov. Na výstave bolo mož-
né cez víkend ôsmeho a devia-
teho októbra obdivovať rôzne 
druhy zeleniny, ovocia, húb 
a kvetov. Sprievodným progra-
mom bola aj obľúbená súťaž 
čo výrobe najoriginálnejšieho 

strašiaka do vinohradu proti 
škorcom. V šiestom ročníku si 
svoju zručnosť vyskúšalo via-
cero detí spolu a rodičmi. Všet-
ci účastníci si odniesli peknú 
cenu. Počas popoludnia si na 
svoje prišli aj milovníci tra-
dičných langošov z kuchyne 
členiek občianskeho združenia 
Kráľovan.

(red)

Úspešná výstava o víne 
„Vinohradníctvo a vinárstvo v Modre a regióne v minulos-
ti a súčasnosti,“ pod týmto názvom sa uskutočnila výstava, 
sprievodné podujatie Modranského vinobrania. Organi-
zátormi boli Mesto Modra, Spolok Vincúr, NO rozvoja vi-
dieckej turistiky v Modre, Modranská muzeálna spoločnosť 
a Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Cie-
ľom bolo priblížiť slávnu minulosť modranských vín a ich 
výrobcov v minulosti a súčasnosti. Výstava sa konala aj pri 
príležitosti 100. výročia pôsobenia SOŠVO v meste Modra.

Organizátori výstavy použili 
množstvo starých historických 
fotografií z vinohradníckej Mod-
ry – hlavného mesta vína. Osobit-
ne zaujali fotografie od Karola Je-
lemenského, Vladimíra Sodomu, 
Štefana Uhlára, Michala Petríka, 
artúra Soldána, SNM – Múzea 
Ľ. Štúra, františka Macha a ďal-
ších. Zaujala i séria fotografií 
o debnárstve Jána Bakoša z Mod-

ry. Historické vinárske exponáty 
poskytli vinári Miroslav Dudo, 
Samuel číž, rút Javorová, Bra-
nislav Kováč, anton Macháček, 
Jana Soukupová, fedor Paták, 
Spolok Vincúr a ďalší. Súčasné 
úspechy modranských vinárov 
prezentovali Shebo winery, Víno 
Ludvik Žofiak, Vinárstvo rariga 
a ďalší. SOŠVO v Modre pripra-
vila samostatnú časť výstavy, kde 

využila okrem historických foto-
grafií aj tablá absolventov školy, 
učebné pomôcky, odbornú litera-
túru a iné. NO rozvoja vidieckej 
turistiky poskytla dokumentačné 
materiály zo svojej činnosti. Za-
ujímavé boli i originálne expo-
náty z depozitáru SNM – Mú-
zea Ľ. Štúra, ktoré spravuje fond 
niekdajšieho Mestského múzea 
v Modre. Umeleckú podobu vý-
stavy stvárnil Pavol Šima Juríček, 
texty napísala irenka Herchlová. 
Výstavou návštevníkov sprevá-
dzali Branislav Lalinský, ružena 
Jelemenská, Jakub Malík, Danka 
Heldová a ďalší. O tom, že výsta-
va mala úspech medzi návštev-
níkmi vinobrania dokumentujú 
niektoré zápisy v knihe návštev: 
„Ďakujeme za výstavu, teší ma, 
že si organizátori vážia minulosť 
našich predkov“, alena Bakošo-
vá.

„Pekná výstava, ďakujeme za 
možnosť pozrieť si ju a oži-
viť spomienky na vývoj vino-
hradníctva a vinárstva v našom 
meste. Uvítali by sme zriadenie 
mestského múzea, ktoré by bolo 
lepšou ukážkou celej histórie“, 
Eva Valachová.
„Je vzácne vidieť artefakty z vi-
nohradníckych aktivít Modry, 
hoc som Pezinčan, výstavu chvá-
lim“, Pavol Boriš.
„Ďakujeme za krásnu tematickú 
výstavu, ktorá nás vrátila do mi-
nulosti a detstva“, rodina Schö-
nová, Martina Šimkovičová 
s deťmi a Elena Bučuričová.
Výstava vyvolala u návštevní-
kov potrebu ochrany a zachova-
nia kultúrneho dedičstva našich 
predkov. Všetkým spolupracov-
níkom ďakujeme. 

František MACH, 
za organizátorov
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Misa maľovaná aj písaná
Majstri maliari a maliarky na majoliku nielen maľujú nád-
herné ornamenty, ale aj píšu pamätné dátumy, výročia či 
priania. Že to vôbec nie je jednoduché si mohli v Slovenskej 
ľudovej majolike vyskúšať účastníci letného sympózia. Ich 
diela uvidíte na výstave koncom roka.

V prvom septembrovom týždni 
Modra opäť hostila slovenských 
výtvarníkov, keramikárov, ale aj 
študentov a profesorov zo Školy 
umeleckého priemyslu Jozefa Vy-
dru v Bratislave. Účastníci sym-
pózia namaľovali a nápismi skráš-
lili 140 mís a misiek. Študentom 
keramiky diela priamo v škole 
odovzdá Miriam fuňová zo Slo-

venskej ľudovej majoliky a zá-
roveň im aj v rámci vyučovania 
odprednáša aktuálne trendy v ich 
odbore.
Tohtoročné Letné sympózium ma-
joliky nadväzuje na predchádzajú-
ce ročníky, ktoré už dali priestor 
na tvorbu viac ako 70 účastní-
kom, ktorí vytvorili cez 600 jedi-
nečných diel. Vybrané diela bude 

možné vidieť na výstave priamo 
v priestoroch Slovenskej ľudovej 
majoliky, ktorá začne vernisážou 
3. novembra popoludní a bude tr-
vať až do Vianoc.

Letné sympózium majoliky sa 
koná vďaka finančnej podpore 
Bratislavského samosprávneho 
kraja.
 (red)

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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Oslavy storočnice premiestnenia Vinárskej školy
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska oslávila 100. ro-
kov od svojho presídlenia z Bratislavy do Modry. Škola je 
jednou z mnohých úspešných župných škôl, avšak je jedinou 
svojho druhu na Slovensku. „Vinárka“ vychovala už množ-
stvo odborníkov z oblasti vinárstva a ovocinárstva. 

Škola bola založená v Bratisla-
ve v roku 1884. Neskôr, v roku 
1921, sa rozhodlo ministerstvo 
školu presťahovať do Mod-
ry. a o rok neskôr, 1. októbra 
1922, sa uskutočnil nástup 

do novej školy. Oslavy sto-
ročnice sa konali v sídle ško-
ly v Modre na Kostolnej ulici 
vo štvrtok 29. 9. za účasti vý-
znamných hostí z Úradu BSK, 
mesta Modry, bývalého riadi-

teľa a pedagógov, niekdajších 
žiakov, dnes známych vinárov 
a odborníkov. Pozvanie riadi-
teľky školy Moniky Kisovej 
prijali aj dlhoročné partnerské 
organizácie školy, sponzori 
a zástupcovia médií. „Ďaku-
jem škole aj jej absolventom, 
že udržiavajú vinárske a ovoci-
nárske tradície regiónu. Držím 
palce a prajem veľa úspechov. 
Táto škola má veľký potenci-

ál“, uviedol župan Bratislav-
ského samosprávneho kraja Ju-
raj Droba. 
aj tento rok otvorí Stredná 
odborná škola vinársko-ovo-
cinárska žiakom končiacich 
ročníkov, ich rodičom a širo-
kej verejnosti svoje brány. Dni 
otvorených dverí sa uskutočnia 
26. 10. od 8.00 – 17.00 hod, 22. 
11. od 8.00 – 17.00 hod a 13. 
12. od 8.00 – 17.00 hod. (jk)

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

Svätokatarínska 
ochutnávka 
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr organizuje tento 
rok už 21. ročník tradičnej priateľskej koštovky Svätoka-
tarínska ochutnávka mladých vín ročníka 2022.

S uvedenou tradíciou degus-
tácie prišiel spolok ako prvý 
na Slovensku, čím založil tra-
díciu degustácií mladých vín 
pred ich oficiálnym uvedením 
na trh, keď si v priateľskej at-
mosfére svoje vínka vzájom-
ne pochvália a ohodnotia pro-
fesionálni aj amatérski vinári 
z Modry a širokého okolia. 
Koncom novembra už vie-
me predegustovať prvé mla-
dé biele a ružové vínka, ktoré 
sú stiahnuté z kvasníc a odka-
lené a to tak, že si vyznávači 
tohto lahodného moku budú 
môcť vychutnať ich podma-
nivú arómu a svieže kyselinky 
typické pre malokarpatské od-
rody, ktoré boli zberané v me-
siacoch september a október.

Ochutnávka sa uskutoč-
ní v piatok 25. novembra 
o 16.30 hod v Kultúrnom 
centre Modra s nasledovným 
programom:
Uvítanie hostí – Vincent Ja-
kubec, predseda spolku Vin-
cúr
Zhodnotenie vinohradnícke-
ho roku 2022 – Vladimír So-
doma
Požehnanie mladých vín – 
evanjelický a katolícky kňaz 
Ján Oslík a Jozef Mišík
17.00 hod. – priateľská sused-
ská degustácia
Vstupné je 10 € alebo 2 vzor-
ky mladého vína ročníka 2022 
(1 vzorka á 3 fľaše), záloha za 
pohár 2 €. Všetky Katky majú 
vstup zdarma. (red)
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12. NOVEMBRA 2022

FESTIVAL VÍNA

CHUTNÝ FESTIVAL OTVORENÝCH VINÁRSTIEV
40 malokarpatských vinárstiev

Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Šenkvice, Modra, Doľany, Suchá nad Parnou

Príďte si pochutnať s priateľmi, či rodinou, nielen na výbornom víne,
ale aj na tradičných gastronomických špecialitách.

Cena vstupenky je 39 € pre jednotlivca a 55 € pre dvojicu

www.chutemalychkarpat.sk
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Spomíname
Dňa 6. 10. 2022 uplynulo 12 rokov, čo nás nečakane 
opustil náš drahý otec a dedko Marian Sloboda. To, že 
sa rana hojí, je len klamné zdanie, v srdci bolesť zo-
stala a tiché spomínanie. S láskou spomínajú deti Ma-
rian a iveta, vnučka Nikolka, vnuk franco, zať Salva-

tore a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomienka
Dňa 1. októbra 2022 uplynulo päť rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný Juraj Turčan. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca 
rodina. 

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorý sa dňa 18 mája 2022 prišli roz-
lúčiť s manželom, otcom, dedkom, bratom, ujom 
– ing. Pavlom Hornáčkom na jeho poslednej ces-
te. Ďakujeme za slova útechy a kvetinové dary. Za 

dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi Mgr. Slavomírovi Zochovi. 
Touto cestou chceme tiež poďakovať za starostlivosť pani MUDr. 
Vozárovej, pani primárke MUDr. alexandrovej a MUDr. Hudákovi 
ako aj celému kolektívu pracovníkov dialyzačného centra v Pezin-
ku. S vďakou smútiaca rodina. 

Tichá spomienka
Každý z nás má spomienku, ktorá sa potichu vyroní 
z očí a steká po lícach. Dňa 5. 10. 2022 sme si pri-
pomenuli prvé výročie, čo nás navždy opustil ing. 
Štefan Holubčík. S láskou spomíname a ďakujeme 
všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spo-

mienku. 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
Dňa 7. 10. 2022 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš otec, brat, syn, dedo a kamarát Ján So-
doma. Zároveň si pripomíname aj jeho nedožité 70. 
narodeniny, ktoré by tento rok v októbri oslávil. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomienka
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána 
spomienok ostala otvorená nám. Dňa 7. 9. 2022 nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, ocinko a de-
dinko Bohumil Mihálik z čachtíc. Ten, kto Ťa po-
znal, si spomenie a ten, kto Ťa mal rád, nikdy neza-

budne. S obrovským žiaľom na duši a bolesťou v srdciach sa lúčia 
manželka Mária, deti Lenka a Daniel a vnučka Lucka s rodinami.

Tichá spomienka
čas plynie, bolesť stále trápi, ale Teba, maminka, 
nám už nik nevráti. Už len kytičku kvetov na Tvoj 
hrob môžeme dať a na Tvoj úsmev a lásku navždy 
spomínať. Dňa 13. októbra 2022 uplynul rok, čo 
nás navždy opustila naša milovaná mamička, man-
želka, dcéra, sestra a krstná mama Mgr. Janka Príbulová rod. Nagyo-
vá. Venujte jej spolu s nami tichú spomienku a modlitbu. S láskou 
a vďakou spomína celá rodina.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa dňa 22. 9. 2022 prišli rozlúčiť 
s našim milovaným manželom, otcom, dedkom, 
pradedkom a svokrom Vladimírom Durgalom. Ďa-
kujeme za slová útechy a kvetinové dary. Smútiaca 

rodina.

Spomíname
Odišli tíško ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spo-
mienka len. Prosíme, nech s nami 
spomína ten, kto ich mal rád a po-
znal. Dňa 17. 11. 2022 si pripo-

menieme 1. výročie úmrtia našej mamy Oľgy Krištofíkovej a 31. 
výročie úmrtia nášho otca keramického maliara Janka Krištofíka. 
Prosíme vás o tichú spomienku. Ďakujeme. Na svojich rodičov spo-
mínajú deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a sestra.

Spomienka
Odišiel tíško ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína kaž-
dý, kto ho mal rád. Dňa 27. 9. 2022 sme si pripo-
menuli 30. výročie úmrtia nášho drahého Štefana 
Ochabu. S láskou spomína manželka, synovia s ro-

dinami a ostatná smútiaca rodina. 

Spomienka
„To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srd-
ci nám bolesť zostala a tiché spomínanie“. Dňa 10. 
novembra 2022 uplynie 25 bolestných rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný Vladimír ružič-
ka. S láskou spomína manželka Denisa, syn Vladi-
mír so synčekom Vladkom a ostatná smútiaca rodina. Tí, ktorí ste ho 
mali radi, spomínajte s nami. 

Riadková inzercia
 z Prenajmem samostatne stoja-

cu garáž na Sokolskej ulici. 
Kontakt: 0948 444 105, volať 

iba v čase 17.00 do 20.00 h

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

Tel.: 0915 977 517

Novembrová uzávierka MZ
Najbližšia redakčná uzávierka bude v stredu 9. 11. do 12.00 h. (red)

Nová estetická a dermatologická neštátna ambulancia 
KD-DERMA s.r.o

Nemocnica Modra, Vajanského 1, prvé poschodie

ORDINA NÉ HODINYČ
Streda 12.00. – 18.00. hod.   
Piatok 09.00. – 14.00. hod.   

Objednávky na telefónnom čísle: 0944 676 656 
(od 12.00.hod. – 18.00.hod. v pracovné dni)

diagnostika, liečba a prevencia kožných ochorení
prevencia, diagnostika a liečba pigmentových névov a kožných novotvarov

služby so zameraním na výkony v oblasti estetickej medicíny

Instagram: @dr.durgalova 
 dr.durgalova@gmail.comEmail:

Web: https://www.kd-derma.sk
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Generálmajor letectva Ing. Michal 
Pridala (9. 11. 1916–8. 8. 1993)
Pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania 
sme si pripomenuli jeho účastníka, rodeného Modrana, gene-
rálmajora letectva in memoriam Ing. Michala Pridalu. Bol vý-
znamným slovenským letcom, protifašistickým bojovníkom 
a spisovateľom. Narodil sa v modranskej rodine Pridalovcov 
ako najmladší syn. V rodnom meste absolvoval stredoškolské 
štúdiá, maturoval na Štátnom učiteľskom ústave v Modre. Jeho 
prvé učiteľské pôsobenie bolo v obci Kšinnej, ktoré zdieľal so 
svojimi rodákmi a priateľmi Michalom Vodom a Emilom Ku-
bovčákom. Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby pôsobil 
ako učiteľ v štátnej meštianskej škole v Pezinku. Ešte pred dru-
hou svetovou vojnou sa zoznámil so svojou snúbenicou Emíliou 
Chorvátovou, s ktorou ho pútal celoživotný hlboký vzťah.

Do prezenčnej vojenskej služ-
by nastúpil v r. 1937 Bratislave 
k dragúnskemu pluku. časom 
sa stal poručíkom jazdectva, ale 
jeho láska k lietaniu ho privied-
la na kurz športového letectva 
a postupne do vojenskej Letec-
kej školy v Trenčíne a do Ban-
skej Bystrice. Bol redaktorom 
a prispievateľom vojenských 
časopisov Vzlet a Bojovník. 
V Banskej Bystrici ho zastihlo 
SNP, počas neho s kolegami tla-
čili a zhadzovali na front letá-
ky informujúce vojakov o tejto 
udalosti. Po potlačení Sloven-
ského národného povstania pre-
letel cez Poľsko na Ukrajinu 
a bojoval v Prvej českosloven-
skej zmiešanej leteckej divízii 
na ukrajinskom a ruskom fron-
te, bol zranený, ležal dva me-
siace v krakovskej nemocnici, 
odkiaľ sa po ukončení vojny 
a vyliečení vrátil domov. 
Oženil sa v auguste 1945 a pár 
týždňov po sobáši odišiel na 

štúdiá do Monina neďaleko 
Moskvy na Vojenskú leteckú 
akadémiu. Po štúdiu nastúpil 
kariéru vysokoškolského pe-
dagóga a odovzdával poznatky 
získané v Sovietskom zväze na 
vysokých vojenských školách 
v Prahe, Hradci Králové a Brne. 
V poslednej vlne stalinských čis-
tiek bol z armády prepustený vo 
funkcii plukovníka letectva bez 
nároku na dôchodok. Krivdy za-
siahli do života tohto čestného 
človeka a po nespravodlivej rane 
sa vrátil ku svojej prvej láske – 
učiteľskému povolaniu. S rodi-
nou, do ktorej pribudli postupne 
tri deti, sa vrátil na Slovensko 
a zamestnal sa v Štátnom bábko-
vom divadle, začal spolupraco-
vať so školami a písať bábkové 
hry pre mládež. Neskôr dostal 
miesto učiteľa polytechnických 
prác na ZŠ Thälmannova a tu zo-
trval až do dôchodku v r. 1976. 
Bol mu udelený titul Zaslúžilý 
učiteľ. 

Neutíchajúcou vášňou Michala 
Pridalu bolo písanie. Debutoval 
básnickou zbierkou Džez puber-
ty, neskôr to boli knihy z letecké-
ho prostredia – Útok na vzduch, 
Z letcovho zápisníka, Monoló-
gy z hviezdnych hĺbok, či z Me-
moárov xx. storočia. Väčšinou 
opisuje vlastné spomienky letca, 
autenticky prežité, tvoriace kro-
niku jeho života. Jeho knihy sú 
oslavou hrdinstva a obetavosti 
slovenských letcov, akých má-
me v našej literatúre málo. 
Michal Pridala po uvoľnení po-
litickej situácie v r. 1968 žiadal 
rehabilitáciu, bol mu uznaný ti-
tul ing., získaný v ZSSr. Ospra-
vedlnenia za spôsobené kriv-
dy sa dočkal až v r. 1992, kedy 
bol rehabilitovaný v pôvodnej 

hodnosti plukovníka letectva. 
34 rokov po prepustení z armá-
dy dostal oznámenie o povýšení 
na generálmajora letectva, jeho 
odovzdania sa, žiaľ, už nedožil. 

Zomrel 8. augusta 1993 
a jeho menovanie do 
hodnosti generálmajo-
ra z rúk prezidenta Sr 
prevzala Emília Prida-
lová. Pochovaný je na 
modranskom cintoríne 
a na jeho rodnom dome 
v Modre bola r. 2001 
odhalená pamätná ta-
buľa. 
Emília Pridalová dl-
hé roky so zanietením 
pracovala na uchovaní 
manželovej pamiatky. 
Listiny, vyznamenania, 
fotografie, rukopisy, 
články a ďalšie doku-
menty z rodinného ar-
chívu venovala inštitú-

ciám na Slovensku. Práve ona 
vydala po smrti manžela dve 
jeho diela – Z memoárov xx. 
storočia (1994) a Môj veľký sen 
(2009). 
Vo svojich zbierkach a archív-
nych fondoch uchovávajú ak-
vizície a dokumenty inštitúcie: 
SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra 
v Modre, Múzeum SNP v Ban-
skej Bystrici, Vojenské historic-
ké múzeum v Piešťanoch, Vojen-
ský historický ústav v Bratislave 
a Múzeum čechov a Slovákov 
vo francúzskom Darney. Vďaka 
pani Emílii Pridalovej sa v zbier-
kach SNM–MĽŠ nachádza via-
cero osobných predmetov a v ar-
chíve máme zaradených mnoho 
rodinných dokumentov a rukopi-
sov. V zbierke textilu sa nachá-
dza slávnostná letecká uniforma 
M. Pridalu, vojenský vak, deka 
z ťavej srsti, ktorú používal po-
čas štúdií v Monine. Z osobných 
predmetov je to hliníkový kotlík, 
pero, fajka a súčasti fotografickej 
výstroje, keďže bol i vášnivým 
fotografom. cennou akvizíciou 
je kolekcia vyznamenaní Mi-
chala Pridalu v počte 17 kusov, 
adjustovaná na červenom zama-
te a rámovaná v drevenom ráme. 
V Múzeu Ľudovíta Štúra bol 
Michal Pridala pomenovaný 
slovenským Exupérym. Tento 
prívlastok mu právom patrí. 
Mgr. Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 

kurátorka 

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

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)
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Očná ambulancia, Vajanského 1

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť 

v pôvodných priestoroch (budova Nemocnice Modra, n.o.)

ORDINAČNÉ HODINY

PO, UT, STR, PIA od 7.30 do 14.00

ŠTV od 7.30 do 12.00 a (perimetria) od 12.00 do 13.00

Zmluvní partneri: VšZP, Dôvera, Union

Kontakt:

033/647 55 39, 033/6902 724, doczyovaanna@gmail.com  

EUPHRASIA, s.r.o.

MUDr. Anna Dóczyová
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Leto na modranskej železnici
Kultúra, príjemné stretnutia, dobré vína. K tomu keramika aj 
výborne gastro. Projekt modranskej železnice z dielne hudobní-
ka a prednostu stanice Pettra Bittnera v spolupráci s priateľmi 
sa stal počas tohtoročnej letnej sezóny vyhľadávaným. O tom, 
ako sa železnici darilo, sme sa porozprávali s jej autorom. 

Pripomeňme ako, kedy a kde 
vznikla myšlienka modranskej 
železnice.
O modranskej železnici sa u nás 
doma s kamarátmi často rozprá-
valo. V roku 1846 začala premá-
vať prvá konská železnica na tra-
ti Bratislava – Trnava. Kráľovské 
mesto Modra v tých časoch vlast-
ným rozhodnutím zostalo bez že-
leznice. Všetky legendy a otázni-
ky okolo nej ma priviedli k tomu, 
aby som hľadal, ako to teda bo-
lo naozaj. Počas korony sa na-
šlo trocha času a začal som so 
zháňaním informácií, publikácií, 
rôznych historických prameňov, 
rozhovormi s historikmi. Po-
stupne pribúdali viaceré železni-
čiarske predmety, starý nákladný 
vagón, vhodný priestor, príprava 
programu, komunikácia cez in-
ternet. Za podpory a pozitívnych 
reakcií sa to celé podarilo. Dnes 
už je konkrétne vymyslená, tak 
ako sa spieva v piesni z 80. rokov 
minulého storočia. Všetko o že-
leznici v Modre a cestovný poria-
dok kultúrnych podujatí nájdete 
na stránke Modranská železnica 
na facebooku alebo instagrame.
 
Vieme, že Modra železnicu re-
álne nikdy nemala a nemá. Ale-
bo predsa má?

Už má (smiech). Prvé dva metre 
koľajníc a starý nákladný vagón 
sú na mieste. Modra hlavná sta-
nica sa nachádza na Dolnej ulici 
smerom na Zberný dvor a Vinár-
stvo rychel. Stanica čaká na ces-
tujúcich, ktorí majú radi cesty za 
kultúrou, vínom, ľuďmi z Mod-
ry a okolia. Vďaka spolupráci 
množstva subjektov ako mesto 
Modra, wertheim, OZ P.r.D., 
Nadácia revia, Vinárstvo rychel 
a mnohých úžasných ľudí sa po-
darilo dať dokopy ďalší priestor 
v meste na zaujímavé kultúrne 
zážitky. Podľa reakcií cestujúcich 
si môžeme dovoliť povedať, že 
vzniklo miesto s veľmi príjem-
nou atmosférou.
 
Aké bolo leto na železnici Dol-
nej a čo všetko na milovníkov 
kultúry čakalo?
Slávnostné otvorenie stanice sa 
uskutočnilo 30. apríla. Z vlaku 
vystúpili páni bratia Braňo a an-
drej Jobusovci – Vrbovskí víťazi, 
roman féder a funny fellows. 
Nechýbalo odhalenie tabule 
Modra hlavná stanica, zverejne-
nie zápisu z roku 1837 o tom, pre-
čo sa v Modre nerealizovala vý-
stavba železnice, či vyhlásenie 
prvej virtuálnej železničnej tra-
te na svete Modra – Vrbové. Na 

ďalších nástupištiach vystúpili 
17. 6. Karpatské chrbáty, Michal 
Kaščák, Milan Prekop a Bra-
ňo Jobus, EDUdrama, raťafák 
Plachta, Mária Malinová. Ďalej 
14. 7. to bol Bukasový masív, Ján 
„Ponka“ Duban, Peter „Bonzo“ 
radványi, Pavol Šima-Juriček, 
Kubo – čítanie pre deti. V auguste 
26. 8. sme privítali Divadlo Piki, 

feelme, O.B.D., ildikó Kali, fri-
kou, Spomienka na Jula Kasu. Na 
všetkých podujatiach nebola nú-
dza o ďalšie sprievodné aktivity, 
ktoré pripravili Slovenská ľudová 
majolika Modra a folly – obchod 
s knihami a kreatívnymi potre-
bami, nechýbali vína od Vinár-
stvo rychel, gastro od domácich 
Bistro Kinečko, chummies food 
Truck, káva z Ebenica coffee od 
Kadze Tadze. Tradičné poznáva-
cie znamenia nášho mesta – víno 
a keramiku zastupovali aj staničné 
špeciality: limitovaná edícia vína 
frankovka modrá z Modra hlav-
ná stanica (víno do vlaku – vypiť 

bez meškania!) a keramická mag-
netka s vizuálom tabule Modra 
hlavná stanica z dielne remaart. 
Každý cestujúci si okrem zážit-
kov z týchto jázd odniesol aj retro 
cestovný lístok, ktorý mu prešti-
kli naše šarmantné sprievodkyne. 
Tieto lístky sa dokonca dostali aj 
do časovej schránky, ktorá sa uk-
ladala počas dňa otvorených dve-
rí v zrekonštruovanom kaštieli, 
sídle Malokarpatského osvetové-
ho strediska.

Vieme prezradiť niečo z naj-
bližších plánov modranskej že-
leznice?
Keďže prevádzka našej modran-
skej železničnej trate je ideálna 
najmä v slnečných mesiacoch, 
ďalšie podujatia pripravujeme na 
jar – leto 2023. Zatiaľ budeme 
postupne renovovať vagón vy-
robený v roku 1892 v Budapešti, 
zháňať ďalšie železničiarske ar-
tefakty tak, aby mohlo vzniknúť 
prvé železničné múzeum na svete 
v meste, v ktorom nikdy nebola 
železnica (smiech). Ešte raz ďa-
kujeme všetkým za pomoc a spo-
luprácu. (red)

78. výročie Slovenského národného povstania 
V pondelok dvadsiateho devia-
teho augusta si Slovensko štát-
nym sviatkom pripomenulo vý-
ročie Slovenského národného 
povstania. Mesto Modra pri-
pravilo pietnu spomienku pri 
príležitosti už 78. výročia tohto 
významného míľnika v našej 
histórii. Na znak vďaky a úc-
ty boli položené vence pred 
Pomníkom padlým v i. a ii. 
svetovej vojne v Modre–Krá-
ľovej, pri pamätníku Obetiam 
fašizmu pred Gymnáziom K. 

Štúra a k pamätníku Oslobo-
denia v parku pred Kultúrnym 
domom v Modre. 
Spomienkového stretnutia sa 
zúčastnil primátor Juraj Pet-
rakovič, viceprimátor Marián 
Gavorník, poslanci mestské-
ho zastupiteľstva, zástupcovia 
politických strán, Slovenského 
zväzu protifašistických bojov-
níkov v Modre, náčelník Mest-
skej polície Modra a zástup-
kyne Občianskeho združenia 
Kráľovan. (red)fO
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Seniori opäť hrali petang
9. septembra 2022 sa uskutočnilo 
stretnutie petangistov na štadióne 
v Modre. Hralo sa o putovný po-
hár Okresnej organizácie JDS Pe-
zinok. Hry sa zúčastnilo 14 druž-
stiev. Z Modry hrali tri: „a“ – D. 
Kozák, M. Šebová a P. Kľúčik; 
„B“ – f. Mráz, D. Pešková a V. 
Košnár; „c“ – J. Juran, M. Hýllo-
vá a E. Uherčíková.
Z okresu Pezinok hrali ešte ďal-
šie dve družstvá a to JD Budme-
rice, Pezinok a Hameln (VUL) 
Modra. Z družby petangistov to 
bolo sedem trojčlenných druž-
stiev, z JD cífer.
O organizáciu a rozhodovanie sa 
starali V. Mráz, D. Heldová a Ľ. 
Šebo, veríme, že k spokojnosti 
všetkých.
V príjemnom prostredí, pri pek-
nom počasí a v priateľskej po-

hode sa odohrali 4 kolá. Pod-
ľa výsledkov sa hralo 5. kolo 
o umiestnenie. celkovo mali 
navrch cíferania, keď obsadili 
prvé tri miesta. Družstvá z Mod-
ry boli: a – 4,B – 7 a c –13. Pu-
tovný pohár odovzdala víťazom 

M. Miškeriková, cíferu 1.c, 
2.cf, 3.cD. Ten zostáva v Mod-
re až do budúcoročného turnaja, 
na ktorý sa už teraz tešíme. 
Ďakujeme mestu Modra za pod-
poru, tiež sponzorom Najreali-
ty a modranským vinárom. Za 
chutné občerstvenie ďakujeme 
bufetu na štadióne.

Vincenc MRÁZ

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

Jeseň v FC Slovan Modra
Jesenná časť sezóny sa končí a futbalový klub Slovan Modra 
opäť prekračuje limity a plní sľuby. Postupom do vyššej súťaže 
sme vymenili oblastný futbalový zväz za krajský, menej atrak-
tívnych súperov za mužstvá s históriou a kvalitou ako Devínska 
Nová Ves, Vajnory, Jakubov, Limbach, Svätý Jur. Okrem špor-
tovej stránky sme pristúpili k obnove infraštruktúry. 

Pred sezónou sa za účasti zá-
stupcov Bratislavského fut-
balového zväzu uskutočni-
la kontrola štadióna, kde boli 
zaznamenané niektoré nedo-
statky. V spolupráci s vede-
ním mesta a Službami Modra 
sme preto zrekonštruovali roz-
hodcovskú miestnosť, sprchy, 
striedačky, zmenili sme roz-
mery ihriska a vymenili brány. 
Momentálne máme najmoder-
nejšie vyberateľné brány, čo je 
veľkým benefitom pri údržbe. 
ihrisko zameral geodet na roz-
mery fifa a v budúcnosti sa 
tu môžu hrať aj zápasy vyššej 
súťaže.
Vedenie klubu pri svojom ná-
stupe pred troma rokmi vy-
slovilo záväzok, že sa bude 
uchádzať o dotácie a verej-
né zdroje, čo predtým nebý-
valo zvykom a klub aj areál 
chátrali. Okrem toho, že sme 

dotiahli sponzorov, zapojili 
sme sa do výziev v rámci SfZ 
(Slovenský futbalový zväz), 
BSK (Bratislavský samo-
správny kraj), SPP (Sloven-
ský plynárenský priemysel), 
SOŠV (Slovenský Olympij-
ský a Športový výbor) a mno-
ho ďalších. Vďaka úspešné-
mu projektu sme získali od 
SfZ dotáciu na rekonštrukciu 
oplotenia hracej plochy, čo 
bola jedna z ďalších podmie-
nok pre pasportizáciu štadió-
na. aj pri tomto projekte nám 
pomohlo mesto Modra. Mali 
sme viacero pozitívnych reak-
cií od fanúšikov. Oplotenie do 
maximálnej miery spĺňa účel, 
ktorým je zábranenie vstupu 
fanúšikov na hraciu plochu, 
vstupu psov a inej zvery. Tiež 
bola investícia pozitívne hod-
notená aj po estetickej strán-
ke. Sme radi, že plníme sľuby 

a tiež, že svoju časť dohody 
splnilo aj mesto. areál šta-
dióna potrebuje ďalšie veľ-
ké investície, hlavne budova. 
Jediná časť, ktorá spĺňa pa-
rametre sú šatne, ktoré mesto 
zrekonštruovalo ešte pred na-
šim vstupom do klubu. Ve-
rím, že spoločnými silami sa 
nám podarí zveľadiť budovu 
aj celý areál tak, aby narasta-
júce množstvo fanúšikov malo 
dôstojný športový zážitok.
V športovej oblasti sme 

prekročili akékoľvek historic-
ké míľniky klubu. Pred kon-
com jesennej časti je „á-čko“ 
na 1. mieste, hráme najatrak-

tívnejší futbal a okrem zaují-
mavých legionárov, skúsených 
domácich hráčov, zapájame aj 
mladých odchovancov. Mlá-
dež je momentálne stabilizo-
vaná a konečne môžeme riešiť 
koncepčnú, dlhodobú prácu. 
V regióne sme vnímaný ako 
jeden z dominantnejších klu-
bov a práve mládež je jedným 
z najdôležitejších merítok, aj 
jednou z podmienok pre účin-
kovanie vo vyšších súťažiach. 
To je práve ten potenciál, ktorý 

v Modre vidíme a prečo pokra-
čujeme, aj keď je doba ťažká.

Norbert SALIŠ, 
manažér klubu 
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Cenník inzercie

Inzerujte
vModranských

zvestiach

Inzerujte
vModranských

zvestiach
zvesti@kcmodra.sk
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Modranské strelkyne opäť nesklamali
V dňoch 23. – 25. septembra sa v Príbelciach konali Majstrovstvá SR v špor-
tovej streľbe a študentkám nášho gymnázia v Modre sa podarilo nadviazať na 
dobré výsledky z minulých rokov. Obe pretekárky súťažiace v dresoch ŠSK 
Vištuk na majstrovstvách SR opäť nesklamali. 

Dievčatá súťažili v kategórii ľubovoľná ma-
lokalibrovka na 50 metrov, kde súťažiaci 
v leže strieľajú po 60 rán. Ester Neuschlová 
získala bronzovú medailu v kategórii kadet-
ky, Sophia Hroncová získala štvrté miesto 
v kategórii dorastenky. Nakoľko obe gym-
nazistky trénujú len v rámci svojho voľného 
času na strelnici vo Vištuku, pod trénerským 
vedením mnohonásobného slovenského re-
prezentanta a paraolympionika, pána Jozefa 
Širokého, popri náročnom štúdiu na gymná-
ziu, bez sponzorov a spolu s nimi súťažia aj 
reprezentanti Sr, ktorí sa pripravujú v rám-
ci športových stredísk s rádovo lepšími pod-
mienkami, jedná sa o vynikajúce výsledky. 

Na základe nich obe gymnazistky o týž-
deň neskôr reprezentovali Bratislavský 
samosprávny kraj na súťaži o Pohár 
predsedu BSK. Keďže leto končí, strel-
kyne prechádzajú z malokalibroviek na 
vzduchovky. Konkrétne na tejto súťaži 
sa strieľalo postojačky, 40 rán na desať 
metrov. BSK obsadil tretie miesto za 
Stredočeským a Juhomoravským kra-
jom.
Dúfajme, že mladé športové strelkyne 
vzbudia u ďalších detí z Modry a oko-
lia záujem o tento ušľachtilý šport, kto-
rý rozvíja telesnú kondíciu i schopnosť 
sústredenia sa a koncentrácie. (vn)

Modranskí turisti na Kľaku
Posledný augustový týždeň chodíme už tradične na viacdňo-
vý výlet. Využívame ešte pekné letné počasie a dni pracov-
ného voľna. Tento rok sme navštívili Bojnice a okolité poho-
ria – Malú Fatru a Strážovské vrchy.

Naše putovanie začalo hneď 
v prvý deň prírodnou rezervá-
ciou Jankov vŕšok. Pokračova-
li sme do uhroveckého múzea. 
Obec Uhrovec leží v južnej čas-
ti Strážovských vrchov, obkole-
sená z troch strán zalesnenými 
vrchmi. V múzeu sme si pre-
zreli staré fotografie, expozície 
a vypočuli výklad sprievodky-
ne. Okrem iných zaujímavých 
a dôležitých informácii sme sa 
dozvedeli, že v Uhrovci boli 
niekedy veľké sklárne, ktoré sa 
potom presťahovali do Lednic-
kých rovní. Neďaleko múzea sa 
nachádza rodný dom Ľudovíta 
Štúra a alexandra Dubčeka.
Naša cesta pokračovala na 
Uhrovský hrad. Kastelán hra-
du býva na hrade už niekoľko 
rokov, preto nám vedel pútavo 
porozprávať zaujímavosti z his-
tórie hradu aj zo súčasnosti. 
Prekvapením pre nás bolo, že 
na hrade sa konajú svadby aj 
v tejto dobe.
Naším turistickým cieľom bola 
dedinka čerešňová, nachádza-

júca sa pod hradom, kde nás ča-
kal autobus. Sedem kilometrov 
mierne náročnej túry s prevýše-
ním 380 m sme mali za sebou. 
Ďalší deň bol v pláne skalna-
tý kopec Kľak. Nachádza sa 
vo výške 1352 m. n. m. a patrí 
k pohoriu Malej fatry. Na vr-
chole Kľaku sme očakávali 
krásne výhľady na všetky stra-
ny. Mali by sme vidieť Veľkú 
fatru, Nízke Tatry, choč, Zá-
padné aj Vysoké Tatry. Príroda 
je však silnejší pán a tak nás na 
Kľaku privítala hustá hmla. Pri 
robustnom dvojkríži sme sa od-
fotili a vytrvalým klesaním sme 
sa dostali do obce fačkov. 
Po dvoch dňoch pešej turistiky 
sme si zvolili oddych na termál-
nom kúpalisku v dedinke chal-
mová. Bolo tam pekné prostre-
die, čistá voda, veľa miesta na 
plávanie.
Ďalšia skupinka zvolila tento 
deň návštevu banského múzea 
v Bani cigeľ, kde videli náv-
števníci celý proces dobývania 
hnedého uhlia. Takmer trojho-

dinová prehliadka bola nezabud-
nuteľná. Nasledujúci deň bola 
na programe trasa zo Zliecho-
va na kopec Strážov, s cieľom 
v obci čičmany. Menšia skupi-
na si zvolila cestu na Lazov vrch 
nad obcou. Bolo krásne počasie, 

z Lazového vrchu sme mali pred 
sebou celú panorámu pohorí 
a v doline obec s krásnymi ma-
ľovanými drevenicami.
Prvý september bol posledným 
dňom nášho výletu, chystali 
sme sa na cestu domov.
Máme ešte jednu zastávku a po-
zrieme si rozhľadňu na Vápen-
nom vrchu, ktorá sa nachádza 
nad obcou Skýcov.
Peknou bodkou za celým vý-

letom bola zastávka v štýlovej 
reštaurácii Požitavský dvor. 
Nachádza sa neďaleko Zla-
tých Moraviec a Topoľčianok. 
Okrem turistiky bolo v Bojni-
ciach možné využiť miestne kú-
pele, navštíviť ZOO, Bojnický 
zámok alebo novú rozhľadňu. 
Možností bolo viac a niektorí 
naši členovia to aj využili.

Na záver chcem poďakovať 
nášmu predsedovi Modranské-
ho turistického spolku Otovi 
Hrdlovičovi, ktorý celý zájazd 
pripravil, dôsledne vypracoval 
plán na každý deň a vždy nás 
včas o všetkom informoval.
Urobil to všetko veľmi dobre 
a už teraz sa tešíme na nové tu-
ristické výzvy v roku 2023.

Veronika GAVORNÍKOVÁ, 
MTS
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Septembrová Noc literatúry
Miesta verejnosti často bežne neprístupné, no so zaujíma-
vou atmosférou, spojené s literatúrou z tvorby súčasných 
európskych autorov. Päť hostí, päť jedinečných miest a päť 
literárnych diel. Aj tohtoročná Noc literatúry sa niesla v du-
chu atraktivity a opäť zaznamenala veľký ohlas a návštev-
nosť. Vďaka podpore miestneho cirkevného zboru ECAV 
Modra mohli návštevníci spoznať priestory Lýcea na Dol-
nej, domček v záhrade súčasnej evanjelickej fary, sakristie 
oboch evanjelických kostolov, či čerstvo vynovené priestory 
súkromnej základnej školy Eureka. 

„Noc literatúry je jedno z naj-
krajších podujatí roka, ktoré 
pripravuje Mestská knižnica 
v Modre a Kultúrne centrum 
v spolupráci s ochotnými part-
nermi a spoluorganizátor-
mi. Tento raz to bola miestna 
ECAV. Chceli by sme poďa-
kovať všetkým účinkujúcim: 
Zuzane Jurigovej Kapráliko-
vej, Zuzane Polonskej, Alfré-

dovi Swanovi, Bystríkovi Ši-
kulovi, Andrejovi Šoltésovi, 
Mariánovi Slávkovi. Ďakujeme 
projektu vLáska za záverečnú 
hudobnú bodku, aj Súkromnej 
škole Eureka a o.z. Presahy. 
Tešíme sa, že Noc literatúry má 
pre modranské publikum vždy 
veľké čaro a priláka množ-
stvo návštevníkov. Na obľúbe-
nú literárnu špacírku sa teší-

me opäť budúci rok“, povedala 
renáta Kulifajová z mestskej 
knižnice. 
Výťažok z dobrovoľného 
vstupného venovalo Kultúrne 

centrum Modra na obnovu pa-
miatok v správe EcaV v Mod-
re. Podujatie z verejných zdro-
jov finančne podporil fond na 
podporu umenia. (red, rk)

Napínavá detektívka Krvavé peniaze 
Divadlo Múza Teatro v spolupráci L+S prinášajú do Modry 
napínavú inscenáciu Krvavé peniaze. Predstavenie sa usku-
toční 5. novembra o 19.00 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra. Vy-
nikajúca hra autorského tria bratov, ktorí píšu pod značkou 
Heather Brothers, je mrazivým trilerom, i keď spočiatku sa 
javí ako ironická spoločenská komédia. 

Zdanlivo obyčajný manželský 
pár Mark a Liz sa pohybuje vo 
svete showbiznisu. On má sla-
bosť pre dievčatá, ona je ne-
úspešná herečka, ktorá hľadá 
útechu v alkohole.
ich vzťah je v rozklade a je 
otázkou času, kedy sa definitív-
ne rozídu. Keď zrazu začnú zá-
hadné telefonáty a v nich tajom-
ný hlas osoby, ktorá mala byť 
dávno mŕtva. Na povrch začne 

vychádzať krvavé tajomstvo ich 
minulosti, ktoré ich stále drží 
pokope. Ukáže sa, že nefungu-
júci vzťah je ten najmenší prob-
lém, ktorý Mark a Liz majú. 
Niekto totiž vie, že pred rokmi 
spáchali zločin, ktorý sa im po-
darilo utajiť a uniknúť tak tres-
tu. a na konci zostane už iba hra 
o holý život.
Hrajú Helena Krajčiová, Ľu-
boš Kostelný, Kristína Greppe-

lová, ráchel Šoltésová. ré-
žia: Michal Spišák, scéna: Eva 
Kudláčová rácová. Vstupné: 
18 €, predaj vstupeniek pre-

bieha v kancelárii Kultúrneho 
centra, Sokolská 8, 033/647 21 
12, kontakt@kcmodra.sk alebo 
www.tootoot.sk. (red)
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20 ročná Magdalénka
Prstom po mape, nohami po javisku
Svojou scénickou tvorbou boduje modranská Magdalénka – 
detský folklórny súbor na súťažných prehliadkach na kraj-
skej či celoštátnej úrovni, medzinárodných a zahraničných 
folklórnych festivaloch, televíznych a rozhlasových reláciách. 
Za 20 rokov existencie má na konte viacero ocenení, celove-
černých predstaven, aj niekoľko CD nosičov.

Príďte spolu s Magdalénkou 
osláviť významné jubileum 
v potulkách tvorbou a malokar-
patským krajom. 20 rokov je 
pekná doba a je čo bilancovať. 
O tom, ako „to“ všetko vznik-
lo a kto je Magdalénka sme sa 
porozprávali s umeleckou vedú-
cou súboru Veronikou Hajdučí-
kovou.

Pripomeňme v úvode krátku 
genézu súboru. Ako vznikol? 
Prvou „mamou“ Magdalénky 
bola andrea Pitoňáková, kto-
rá s pomocou vtedajšieho mod-
ranského primátora Vladimíra 
Medlena a riaditeľa ZUŠky Vi-
liama Vlada, za výraznej pod-
pory pána Eduarda Šeba súbor 
Magdalénka v roku 2002 zalo-
žila. Popri tanečnej zložke fun-
govala v tej dobe v súbore aj 
spevácka skupina pod vedením 
Emílie Štrbovej a kapela pod ve-
dením Jozefa Pamětického. Ja 
som vtedy bola študentka peda-
gogickej akadémie, písala som 
stredoškolskú odbornú činnosť 
na tému tradičnej kultúry. ro-
bila som svoj vôbec prvý etno-
lografický výskum – v Mod-
re–Královej. Mojou hlavnou 
respondentkou bola pani Zuzana 
Knapeková. Mala som 16 rokov 
a odvtedy som sa už nikdy nedo-
kázala prejsť po kraľovanských 
uliciach bez toho, že by som si 
nepredstavovala, ako to bolo 
v časoch, o ktorých mi rozpráva-
la teta Knapeková. a práve nie-
kedy v tom čase vznikla Mag-
dalénka. V maturitnom ročníku 
som prišla za andreou a spýta-
la som sa, či by som mohla ne-
jakou formou k práci v súbore 
„pričuchnúť“. Neskôr sa andrea 
s rodinou odsťahovala z Mod-
ry, vedenie súboru dočasne pre-
vzala Danka Kľučárová. Ja som 
začala študovať etnológiu, na 
nácviky som chodila s deťmi 
pracovať čoraz viac. Postupne 

prevzala organizačné vedenie 
súboru Betka Vozárová a tam 
sa začala budovať Magdalénka 
tak, ako ju poznáme dnes. Bet-
ka bola organizačnou vedúcou, 
ja som sa stala umeleckou a ča-
som sa k nám pridala aďka Mu-
drochová. My tri, deti, ich rodi-
čia a všetci skvelí ľudia naokolo, 
vedenie mesta a Kc Modra, kto-
rí stoja dlho pri nás, sú neod-
mysliteľnou súčasťou dnes už 
20 ročnej Magdalénky. 

Prečo nesie súbor práve názov 
Magdalénka?
Magdalénka je názov v dávnej 
dobe pestovanej odrody viniča.. 
Keď sa obzerám dozadu, môžem 
s istotou povedať, že s identitou 
a smerovaním pri tvorbe sme ni-

kdy nemuseli zápasiť. cítili sme, 
kto sme a čo chceme povedať. Je 
to tak doteraz. Deťom sa snaží-
me dať okúsiť aj esprit iných fol-
klórnych regiónov a etnických 
menšín, vzdelávať ich v širokom 
kontexte, tak, aby vedeli pocho-
piť v konečnom dôsledku odkiaľ 
pochádzajú. Lokálna identita 
je pre nás veľmi dôležitá, čo je 
nakoniec cítiť aj v našej tvorbe 
a repertoári. Opierame sa o dva 
hlavné tradičné piliere Modry, 
o vinohradnícku a hrnčiarsku 
tradíciu a od toho sa odvíjajú aj 
ďalšie témy. 

Za tak dlhý čas má súbor na 
konte niekoľko desiatok oce-
není, úspechov a dokonca CD 
nosičov. Spomeňme tie naj-
významnejšie. 
V roku 2016 sme vydali naše 
prvé cD Magduša Magduša, 
ktoré mapuje esenciu malokar-
patského regiónu cez hudobný 
a piesňový folklór. V roku 2019 
bolo na svete už aj vianočné 
cD Brm brm ofčičky. Tak sme 
nejako pocítili, že máme čo po-
vedať aj touto formou a že je to 
trvácnejšie médium. a  reper-
toári choreografií svietia dnes 
už celkom signifikantné mag-
dalénkovské scénické čísla ako 
napr. Majster Kalafúz a hrnčár-
ski škrátci, Strýco črípkar idú!, 
Svetlá hus, Ve vinohrade, Škor-
ce plašit, Na panenki a na voja-
kú, Halt, uš ani špric! Všetky 
tieto choreografie uspeli na sú-
ťažných prehliadkach na kraj-
skej či celoštátnej úrovni, nie-
koľkokrát sme účinkovali aj na 
festivale Pohoda, na medziná-
rodných folklórnych festiva-
loch vo Východnej, na Myjave, 
v televíznych a rozhlasových 
reláciách, na zahraničných fes-

tivaloch. Magdalénka má na 
konte aj niekoľko celovečer-
ných programov. Veľmi rada 
spomínam na bábkovo-taneč-
no-hudobnú rozprávku agát-
ky Petrakovičovej Šikulovej 
– Vianočná putovačka, ktorú 
sme neskúšali s jej divadlom 
Šikulko. Bola to krásna spolu-
práca. Ďalej spomeniem celo-
večerné predstavenie Od Lucie 
do Vianoc – vianočné obrázky 
zo Slovenska. Tam sme sa vy-
dali aj do ďalších folklórnych 
regiónov Slovenska a v progra-
me Teras pekne šeci spolu pri-

chádzame g vášmu stolu, sme 
prvýkrát siahli po scénickom 
spracovaní etnokultúrnej sku-
piny tzv. Huncokárov z oblasti 
Malých Karpát. Toto je pre nás 
ešte veľká výzva a v blízkej bu-
dúcnosti jej budeme venovať 
viac pozornosti.

Koľko detí stihla Magdalén-
ka zadvadsať rokov „vycho-
vať“?
Priznám sa, že neviem povedať 
presné číslo detí ktoré dlhý či 
kratší čas pobudli v Magdalén-
ke. ale je ich určite poriadny 
„strapec“. Niektoré deti u nás 
vyrástli, akoby v druhej para-
lelnej rodine. a tešia nás všetky 
stretnutia, kedy sa decká, dnes 
už dospeláci, k nám prihlásia. 
Napríklad len tak, na ulici.

Kto všetko sa podieľa na fun-
govaní Magdalénky?
rada by som spomenula všetky 
drahé kolegyne a kolegov, kto-
rí v súčasnosti pracujú v súbo-
re, priamo s deťmi alebo s nami 
spolupracujú pri jeho fungova-
ní. Okrem nás troch vedúcich 
Betky, adi a mňa (Verona), 
významne pomáhajú v súbo-
re asistenti, naše bývalé „dec-
ká“ a to Lucia Ondovčíková 
a Pavol Dobrovodský. Kapelu 
Magdalénky vedie znova Jo-
zef Pamětický. Hudobné kore-
petície na akordeóne zastrešu-
je Martin Dravecký, spevácke 
skupiny dievčat aj chlapcov 
pracujú pod vedením Mirky 
Záhumenskej. S grantami nám 
pomáha Mima Petruš, údržbu 
krojov, inventarizáciu a fungo-
vanie krojárne majú pod pal-
com magdalenskovské mamy, 
Zuzka čabounová a Mirka Tur-
čanová. 
Predstavenie k oslavám 20. ro-
kov Magdalénky sa bude ko-
nať 18. a 19. novembra o 17.30 
v Kultúrnom dome Modra. 
Vstupenky: kancelária Kc 
Modra, 033 647 21 12, kon-
takt@kcmodra.sk. a okrem vý-
ročia má súbor na konte úspeš-
nú spoluprácu s hudobníčkou 
a speváčkou ivou Bittovou spo-
lu s účastníkmi z čiech a Ukra-
jiny. Výsledkom bude spoločné 
cD a koncert v Modre, o kto-
rom sa čoskoro dozvieme viac.

(jk, vh)
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Nové knihy a nová sezóna v knižnici 
Na jeseň opäť nakupujeme nové knihy pre všetky vekové ka-
tegórie čitateľov. V novinkách nájdete romány, detektívky, 
literatúru faktu aj odborné knihy.

Nákup kníh realizujeme aj 
vďaka grantom fondu na pod-
poru umenia. Na svoje si prí-
du všetci čitatelia. ak vám 
knižný titul v ponuke knižnice 
stále chýba, využite možnosť 

navrhnúť nám jeho nákup pro-
stredníctvom mailovej adresy 
kniznica@kcmodra.sk.
Pri organizácii podujatí po let-
nej sezóne, ktorá bola predo-
všetkým zameraná na rodiny 

s deťmi sa na jeseň budeme 
venovať školám. čaká nás tra-
dičné Modranské veršobranie 
s poetkami Milou Haugovou 
a Ľubomírou Mihálikovou, 
motivačná prednáška z fyziky 
pre základné školy, v ktorej si 
ukážeme, že aj tento predmet 
sa môže stať veľmi atraktív-
nym. Prednášateľom bude pro-

fesor Jozef Trenčan z Gymná-
zia K. Štúra. V novembri pri 
príležitosti Dňa boja za slo-
bodu a demokraciu privítame 
Tomáša forróa a budeme dis-
kutovať o knihe Donbas – Sva-
dobný apartmán v hoteli Voj-
na. 
Podujatia v mestskej knižni-
ci z verejných zdrojov finanč-
ne podporil fond na podporu 
umenia.

Renáta KULIFAJOVÁ

Klub Za Oponou uvádza dvojkoncert 
Veneer & Karol Mikloš

12. 11.︱19:30︱Sokolská 8︱Modra
vstup: 10 € predpredaj︱12 € na mieste

26. 11. 2022    19.     hod.nula
nula

K C  M O D R A  –  K U L T U R Á K

O s l a v u j e  v i e r z i g  r o k o v

Uvádza Sveťo Peško

TAKTO
BOOTES
M&B
PII JEM
JANO “PONKA” DUBAN
Druhý Náklad 2014 MODRAMAN

Dodo • Vlado • Mlynko • Capo • Malko • 
Mišo • Piťuke • Luboško • Zolo✝ • Roman 
• Kubo✝ • Erik • Martin • Marek • Timea • 
Katka • Klára • Miro • Luboš • Gulo • Ľubor 
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Oslava demokracie
Malý mestský festival s názvom 89–Ty prinesie v novembri 
zaujímavú diskusiu s Karlom Schwarzenbergom, koncert, 
premietanie filmu aj exteriérovú výstavu. Modra si pripome-
nie výročie Nežnej revolúcie.

festival tento rok otvoríme už 
7. novembra sprístupnením vý-
stavy chceme slobodu, ktorá 
zachytáva udalosti spojené s pá-
dom komunizmu v českosloven-
sku. Exteriérovú výstavu z dielne 
Ústavu pamäti národa nájdete na 
paneloch v podbrání na Štúrovej 
59 (vstup do Kancelárie prvého 
kontaktu). Hlavný festivalový 
program sa bude konať v stredu 
16. novembra v Kultúrnom do-
me. Do Modry príde diskutovať 
Karel Schwarzenberg, šľachtic, 
známy český politik, bývalý mi-
nister zahraničných vecí a kance-
lár prezidenta čr Václava Hav-
la. O podpore československého 
exilu a disentu, udalostiach no-
vembra 1989, ale aj o kríze de-
mokracie v súčasnosti sa s ním 
bude zhovárať Michal Kaščák 
a Ladislav Snopko. Na diskusiu 
nadviaže koncert kapely Bez la-
du a skladu. Ďalšia zaujímavá 
diskusia sa uskutoční v Mestskej 
knižnici, ktorá pozvala nezávislé-
ho novinára a vojnového reporté-
ra Tomáša forró, aby sprostred-
koval skúsenosti z aktuálneho 
vojenského konfliktu – ruskej in-
vázie na Ukrajinu a jej koreňoch. 
festival uzavrieme vo štvrtok 17. 
novembra v Kine Mier Modra 
premietaním nového slovenské-
ho dokumentárneho filmu Slo-
bodní, ktorý je silným príbehom 
o tom, ako človek môže zmeniť 
svet, ale nemôže to urobiť sám.
festival 89–Ty je oslavou slo-
body, demokracie a humanizmu. 
Nadväzuje na sériu diskusií, roz-
hovorov, premietaní a divadiel, 
ktoré v Modre už niekoľko ro-
kov organizuje artforum Pezinok 
a Kultúrne centrum (s pomocou 
Michala Kaščáka a priateľov). Za 

spoluprácu ďakujeme Ústavu pa-
mäti národa, ktorý nám zapožičal 
exteriérovú výstavu. Za finančnú 
podporu projektu ďakujeme mes-
tu Modra a Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju.

Program
7. – 27. 11.: Chceme slobodu, 
podbránie Štúrova ul. 59 Exte-
riérová výstava z dielne ÚPN za-
chytáva vývoj komunistického 
režimu v československu až do 
revolučných udalostí roku 1989. 
Detailne sa zaoberá kľúčovými 
udalosťami revolúcie, od jej vy-
puknutia, cez aktivity študentov, 
zakladanie opozičných hnutí, 
masové demonštrácie, až po ge-
nerálny štrajk a politické rokova-
nia okrúhlych stolov.

16. 11. o 18.00 h: Šľachtic v služ-
bách demokracie, Kultúrny dom, 
Sokolská 8 Karel Schwarzenberg 
sa do vlasti vrátil v roku 1989. 
Predtým sa ako predseda Medzi-
národného helsinského výboru 
pre ľudské práva staral o dodr-
žiavanie ľudských práv v Euró-
pe. V rodinnom sídle v Bavorsku 
založil na podporu disentu archív 
vtedy zakázanej literatúry, ktorý 
je dnes súčasťou zbierky Národ-
ného múzea v Prahe. O disente, 
revolučnom dianí i rozvoji de-
mokracie a jej kríze v súčasnosti 
sa s hosťom budú zhovárať Mi-
chal Kaščák a Ladislav Snopko. 
Vstupné je dobrovoľné.

16. 11. o 20.00 h: Bez ladu a skla-
du, Kultúrny dom, Sokolská 8 
Koncert legendárnej slovenskej 
kapely, ktorá vznikla v roku 1985 
v Trenčíne. Je známa svojou ryt-
mickou, ale i kakofonickou hud-

bou a metaforickými textami, pre 
ktoré bola v 80. rokoch typická 
odvážna kritika politického reži-
mu. Vstupné je dobrovoľné.

17. 11. o 19.30 h: Slobodní, doku-
ment, Kino Mier, príbeh priateľ-
stva Silvestra Krčméryho a Vla-
dimíra Jukla, ktorých nazývali 
„generálmi tajnej cirkvi“. Zakla-
dali „krúžky“, kde mohli ľudia 
počas totality slobodne myslieť 
a veriť. Po príchode komunizmu 
boli prenasledovaní a strávili dl-
hé roky vo väzení. Vrcholom ich 
úsilia bola Sviečková manifestá-
cia, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí 
a nenásilne prejavili protest pro-
ti režimu. film rozpráva príbeh 
kresťanského disentu na pozadí 
dejín 20. storočia na Slovensku.

Tomáš Forró: Vráť sa domov, 
kým môžeš. Ty si sem neprišiel 
zomrieť ako my!, diskusia, Mest-
ská knižnica, (termín bude upres-
nený na sociálnych sieťach a web 
stránkach) Tomáš forró je nezá-
vislý novinár, ktorý podáva sprá-
vy o konfliktoch z krízových ob-
lastí na celom svete. Jeho kniha 
Donbas – Svadobný apartmán 
v hoteli Vojna vyšla v štyroch ja-
zykoch. Jeho druhá kniha Zlatá 
horúčka – Venezuela od ropnej 
veľmoci k úpadku ľudskej civili-
zácie, je zase reportážou z oblasti 
južnej Venezuely. Dva roky strá-
vil vo vojnovej zóne na východe 
Ukrajiny, väčšinou v oblastiach 
kontrolovaných separatistami. 
Bol jediným západným noviná-
rom, ktorý odmietal byť súčasťou 
ruskej propagandy. Od roku 2016 
strávil na východe Ukrajiny viac 
času ako doma. Teraz sa tam vrá-
til opäť. Do Modry príde poroz-
právať aj o tom, ako sa pozerá na 
aktuálnu ruskú inváziu a kde vidí 
jej korene.
 Marcela KVETKOVÁ, 

za organizátorov 

SVĚT OUTDOORU - NAJČÍTANEJŠÍ ČASOPIS PRE MILOVNÍKOV HÔR A OUTDOORU UVÁDZA

4. 11. 2022 | PIATOK | 17:30
Kino MIER MODRA

www.kinomodra.sk



Kultúrne podujatia v novembri
5. 11., 19.00 h: Krvavé peniaze, miesto: 
Kultúrny dom Modra, vstupné: 18 €, pred-
predaj v kancelárii Kc Modra a v sieti Too-
toot

Oslava demokracie, malý mestský festival 
s názvom 89–Ty:
7. – 27. 11.: Chceme slobodu, podbránie 
mestský dvor, Štúrova ul. 59, exteriérová 
výstava z dielne ÚPN.

16. 11. o 18.00 h: Šľachtic v službách de-
mokracie, diskusia v Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra v Modre, vstupné dobrovoľné

16. 11. o 20.00 h: Bez ladu a skladu, kon-
cert v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre, 
vstupné dobrovoľné

17. 11. o 19.30 h: Slobodní, dokument, 
premietanie v Kine Mier Modra, organi-
zátori: artforum Pezinok a Kc Modra (s po-
mocou Michala Kaščáka a kamarátov)

12. 11., 13.00 – 21.00 h: Chute Malých 
Karpát, chutný festival 40 otvorených vi-
nárstiev, organizátor: chute Malých Karpát, 
www.chutemalychkarpat.sk

12. 11., 19.30 h: Klub Za Oponou – Vene-
er & Karol Mikloš, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: Kc Modra, vstupné: 10 
€ predpredaj v sieti Tootoot, 12 € na mieste

18.–19. 11. 2022: Deň otvorených pivníc, 
malokarpatskí vinári pozývajú do 130 naj-
krajších pivníc na Malokarpatskej vínnej 
ceste. Miesto: pivnice na Malokarpatskej 
vínnej ceste, organizátor: MVc, mvc@mvc.
sk

18.–19. 11., 17.30 h: Prstom po mape, no-
hami po javisku, 20. narodeniny detského 
folklórneho súboru Magdalénka, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: DfS 
Magdalénka, vstupné: 8 € dospelí, 4 € deti, 
predpredaj v kancelárii Kc Modra, rezervá-
cia 033/647 21 12, kontakt@kcmodra.sk

21. 11., 10.00 h: Prechádzky labyrintom 
histórie, dramatické pásmo venované spo-
mienkam na Modru, Martin rázus (85. vý-
ročie od úmrtia) a Ján Smrek (40. výročie od 
úmrtia). Účinkujú žiaci modranských škôl, 
miesto: ev. kostol Modra, organizátori: Pars 
artem, EcaV, Spoločnosť priateľov poézie, 
Podujatie podporil pre Pars artem z verej-
ných zdrojov BSK

25. 11., 16.30 h: Svätokatarínska ochut-
návka mladých vín, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátori: Spolok Vincúr, www.
vincur.sk 

26. 11., 19.00 h: Druhý náklad – koncert, 
organizátor: Druhý náklad, miesto: Kultúrny 
dom Modra

27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., o 15.00 h: 
Svetlo pre Kráľovú, každú adventnú nede-
ľu, zapaľovanie sviec na adventnom venci 
na Národnej ulici v Kráľovej, organizátori: 
Občania Kráľovej

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