
V Zelenom lese na Národnej ulici
Od roku 2001 je 9. september na Slovensku pamätným dňom, 
kedy si pripomíname obete holokaustu a rasového násilia. 
Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Modre–Kráľovej si už 10 
rokov každoročne na pietnom mieste holokaustu – v Zelenom 
lese pripomína koncertami a výstavami udalosti, ktoré nasle-
dovali po prijatí tzv. Židovského kódexu. 

V piatok 2. septembra Zelený 
les ožil hudbou a výstavami. 
Členovia Občianskeho združe-
nia Poľné ľalie v Modre–Krá-
ľovej v spolupráci s Michalom 
Kaščákom, riaditeľom Pohoda 
Festivalu, s fotografkou Le-
ou Loviškovou a s miestnym 
evanjelickým cirkevným zbo-
rom pripravili kultúrne podu-
jatie na tomto pietnom mieste. 
Pripomenuli sme si nielen obe-
te holokaustu a rasového ná-
silia, ale aj obete násilia, kto-
ré už viac ako šesť mesiacov 
prináša vojna na Ukrajine. Na 

podujatí sa zúčastnili aj odí-
denci z Ukrajiny. 
Program uviedla zborová farár-
ka Sidonia Horňanová a dra-
maturg večera Michal Kačšák. 
Nasledovalo hudobné vystú-
penie vokálnej skupiny Neha. 
Šesť speváčok sa vo viachlas-
ných úpravách úžasne dopĺňalo 
v melódiách hlavne z Ukrajiny. 
V poslednej piesni sa k nim pri-
dal aj ďalší hudobný hosť veče-
ra – Tono S., jeden z najlepších 
raperov na slovenskej scéne. 
Vo svojom vystúpení zaujal 
skladbami, ktoré bežne neznejú 

na festivaloch či v kluboch, pre-
tože sú o vážnych témach. Me-
dzi koncertami uviedla kurátor-
ka Lea Lovišková dve výstavy. 
Ukrajinský grafický dizajnér 
Mykola Kovalenko predstavil 
plagáty zo série Každý deň voj-
ny. So sériou grafitov pod ná-
zvom Mier prišiel miestny stre-
et-artista Jozef Valach.
Zelený les je unikátny pamätník 
na Národnej ulici v Modre–Krá-
ľovej vedľa evanjelickej fary. 
Presne tu stál dom s obchodom 
a záhradou, kde do roku 1941 
žila rodina židovského obchod-
níka Jakuba Grünwalda. Počas 
vojny obchod zavreli, majetok 
arizovali a väčšinu členov ro-
diny Jakuba Grünwalda depor-
tovali a zavraždili v koncen-
tračných táboroch. Dnes je na 
mieste bývalého obchodu piet-

ne miesto holokaustu so sym-
bolickým názvom Zelený les, 
ktoré vybudovali dobrovoľníci 
– členovia miestneho cirkevné-
ho zboru ECAV a členovia OZ 
Poľné ľalie v Modre–Kráľovej.
Kultúrny podvečer sa usku-
točnil vďaka finančnej podpo-
re Nadácie ZSE. Projekt „No-
vá dekáda Zeleného lesa“ bol 
uskutočnený vďaka finančnej 
podpore Revie – Malokarpat-
skej komunitnej nadácie. Kul-
túrne podujatia pre verejnosť 
podporilo dotáciou aj mesto 
Modra. Záznam z podujatia je 
dostupný na kanáli Youtube 
Evanjelického cirkevného zbo-
ru v Modre–Kráľovej.

Božena UHERČÍKOVÁ

(Viac fotografií z podujatia 
nájdete na strane 10.)
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Mesto má ambiciózny investičný 
plán na najbližšie roky
Mesto Modra pripravuje na nasledujúce roky niekoľko zaujímavých investícií 
s presahom na celý región. Niektoré už začalo realizovať, iné sú v štádiu prípravy 
projektovej dokumentácie.

Cyklocesta Modra – Šenkvice 
Na jar sa z Modry do Šenkvíc a späť už mô-
žu obyvatelia odviezť na bicykli po novej 
cykloceste. Združenie obcí Modry–Šenkvi-
ce v auguste odovzdalo stavenisko zhoto-
viteľovi PORR, s.r.o. Vybudovanie cyklo-
cesty je realizované vďaka nenávratnému 
finančnému príspevku z integrovaného regi-
onálneho operačného programu a štátneho 
rozpočtu SR vo výške takmer 755 400 eur. 
Združenie obcí Modra–Šenkvice sa podieľa 
na spolufinancovaní vo výške 5 % z celko-
vých oprávnených výdavkov projektu.
 

Cyklocesta Vinosady– 
Modra–Dubová

Cyklotrasa spojí obce Vinosady a Dubová 
cez mesto Modra a napojí sa na cyklocestu 
Modra – Šenkvice a Vinohradnícku magis-
trálu, ktorá je v riešení BSK. Pozdĺž trasy, 

ktorá má dĺžku 15,5 km sú navrhnuté prvky 
doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, mo-
biliár a zeleň. Na vypracovanie projektovej 
dokumentácie mesto získalo účelovú dotá-
ciu vo výške 57 828 eur z Ministerstva do-
pravy a výstavby SR, pričom stavebné po-
volenie na cyklocestu je už právoplatné.
 

Meštiansky dom 
na Štúrovej ulici 

V polovici decembra bude mať neskorore-
nesančný dvojpodlažný meštiansky dom zo 
17. storočia na Štúrovej ulici č. 60 novú fa-
sádu. Dom je národnou kultúrnou pamiat-
kou, úpravy sa preto realizujú v spolupráci 
s pracovníkmi Krajského pamiatkového úra-
du. Zhotoviteľom stavebných prác je Želiar 
s.r.o., ktorá by mala odovzdať dielo do po-
lovice decembra. Vysúťažená zmluvná cena 

obnovy je 91 712 eur s DPH. Projekt finanč-
ne podporilo Ministerstvo kultúry SR sumou 
10 000 eur z dotačného programu Obnovme 

si svoj dom a pod-
programu Obnova 
kultúrnych pamiatok.
 

Park Modra
Po právoplatnom 
územnom rozhodnutí 
nadobudlo účinnosť 
aj stavebné povole-
nie na vybudovanie 
Parku Modra, ktoré-
ho súčasťou je plo-
cha voľnočasovej 
aktivity „Skatepark“. 
S jeho výstavbou by 

sa malo začať ešte v tomto roku v blízkosti 
rybníka na Dolnej ulici za pekárňou.
 

Parkovací dom 
Predpokladom pre rea-
lizáciu novej parkova-
cej politiky v Modre je 
vybudovanie centrálne-
ho parkovacieho domu. 
Mesto rokuje o odkúpe-
ní s majiteľom pozem-
ku, ktorý aktuálne slú-
ži ako parkovisko pri 
nemocnici. Na mieste 
by mal vyrásť parkova-
cí dom pre osobné vo-
zidlá i bicykle, čím by 
sa odľahčilo parkovanie 
v historickom jadre. 

Historická radnica 
a Horná brána 

Mesto finalizuje podklady potrebné pre re-
konštrukciu historickej radnice na Štúrovej 
54, pretože od spracovania pôvodnej projek-
tovej dokumentácie na jej obnovu uplynulo 
už viac ako 15 rokov. Mesto zároveň pracu-

je na dokončení reštaurátorskej dokumentá-
cie pre obnovu Hornej brány. Oba projekty 
sú zaradené do akčného plánu Koncepcie 
rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom 
kraji do roku 2030.
 

Stojiská pre 
polopodzemné kontajnery 

na komunálny odpad
V piatich vybraných lokalitách: na uliciach 
SNP 17, 29, Komenského 11, 21 a na parko-
visku Modra–Piesok vysúťažený zhotoviteľ 
Redox-Enex, s.r.o. vybuduje stojiská polo-
podzemných kontajnerov na komunálny od-
pad za niečo vyše 150 520 eur. V modernom 
trende zberu komunálneho odpadu a budo-
vaní siete zberných miest v podobe zapuste-
ných kontajnerov plánuje mesto pokračovať.
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Verejný priestor 
pred mestským 

centrom na Štúrovej ulici
Mesto Modra prichádza s novým dizajn ma-
nuálom úpravy verejných priestorov, ktorý 
bude slúžiť ako zdroj inšpirácie pre podni-
kateľov i obyvateľov historického centra 
pri obnove či prestavbe domov, inštaláci-
ách reklamy, terás či drobného mobiliáru. 
Mesto začína s uplatňovaním zásad dizajn 
manuálu na vlastných budovách – okrem 
meštianskeho domu na Štúrovej ulici obno-
ví aj verejný priestor pred Mestským cen-
trom sociálnych služieb na Štúrovej ulici. 

Mestská vila, Modra – Piesok 
Projekt obnovy bývalej Huncokárskej 
školy v lokalite Zochova chata – Piesok 

ráta s vybudova-
ním ekocentra, 
ktoré bude záro-
veň plniť funkciu 
Turistického in-
formačného centra 
a vstupnej brány 
do Geoparku Ma-
lé Karpaty v Mod-
re s výstavnými 
priestormi a ne-
skorším potenci-
álom pre vybudo-
vanie turistickej 
nocľahárne s ka-
viarňou. Projekt je 
súčasťou Koncep-
cie rozvoja ces-

tovného ruchu v Bra-
tislavskom kraji do 
roku 2030.
 
Envirocentrum 

Šatlavárky, 
Modra – Kráľová 
Na mestských po-
zemkoch v Modre–
Kráľovej pri rybníku 
vznikne z externých 
zdrojov centrum en-
vironmentálnej vý-
chovy a vzdelávania. 
N o v o v y b u d o v a n é 
objekty budú slúžiť 
školám v Modre 

a okolí na praktickú výučbu v oblastiach: 
ekológia, environmentalistika, pestova-
teľstvo či chovateľstvo.
 

Postupná revitalizácia 
Lipovej aleje v centre Modry

Po 1. etape, v rámci ktorej mesto dalo 
upraviť plochu pred vstupom do cintorí-
na, okolie súsošia Golgoty, vybudovalo 
nové odstavné plochy, doplnilo verejné 
osvetlenie a rozšírilo vodozádržnú plo-
chu so zeleňou, bude pokračovať v obno-
ve existujúcich spevnených a terénnych 
plôch smerom do centra mesta.
 

Oprava a budovanie 
cestnej infraštruktúry

Niektoré projekty sú vo fáze prípravy pro-
jektovej dokumentácie, iné sa blížia k re-
alizačnej fáze. Revitalizácia čaká niekoľ-
ko verejných priestorov: na Kukučínovej 
ulici a na zvyšnej časti Moyzesovej ulice 
(cesta, chodníky, mobiliár, zeleň), ďalej 
na Súkeníckej ulici a pred Zeleným lesom 
v Modre–Kráľovej. Mesto pripravuje ob-
novu vnútrobloku na Dukelskej, chodníka 
na Štefánikovej (3. etapa) a chodníka na 
Národnej ulici. Podarilo sa mu získať ex-
terné zdroje na vybudovanie ihriska Ro-
dinka na Kráľovej, aktuálne realizuje ex-
teriérové fitness pri pedagogickej škole, 
výmenu a opravu hracích prvkov na ih-
riskách na Podhorskej a Vajanského ulici.
 (zt)

P - T, spol. s r. o.

www.projekt-team.sk
architektonický a projekčný ateliér

priestorový model
900 01 Modra - Piesok, katastrálne územie Modra, okres Pezinok SK, parcelné číslo 7730, LV č. 4119, Stavebník: Mesto Modra, Dukelská 941/38, 900 01 Modra, Projektant:  P-T, spol. s r.o., Martinengova 30, 811 02 Bratislava 

M e s t s k á   v i l a   M o d r a  -  P i e s o k
júl 2021

D - ODDYCHOVÝ PRIESTOR, OTVORENIE POTOKA, PETANGOVÉ IHRISKO E - CENRÁLNY PRIESTOR, OTVORENIE POTOKA

LIPOVÁ ALEJ

MESTO MODRA
DOLNÁ ULICA

architektonická štúdia
vypracovala :

Mgr. arch. Lucia Marušicová
3/2020

priestorové riešenie

P - T, spol. s r. o.

www.projekt-team.sk
architektonický a projekčný ateliér

priestorový model R e k o n š t r u k c i a   r a d n i c e   M o d r a
a r c h i t e k t o n i c k á   š t ú d i a

marec 2022
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Aktuálne dokončené investície
Rekonštrukcia 
chodníka na 

Baštovej ulici 
Chodník na Baštovej ulici 
v úseku od križovatky Moy-
zesova/Baštová po križovat-
ku Baštová/Štúrova je hotový. 
Práce realizovala spoločnosť 
Duvystav a.s. za 33 917 eur.

Rekonštrukcia strechy 
na budove Materskej 

školy SNP 
investíciu v obstarávacej cene 
55 334 eur si vyžiadala aj plo-

chá strecha na budove škôlky 
SNP 14. Zhotoviteľ prác Ga-
mat, s.r.o. osadil nové odtoko-
vé vpuste, odvetrávacie komí-
ny, strešné vetráky. Strecha je 
zateplená, má hydroizoláciu aj 
parotesnú vrstvu na vzducho-
technike kuchyne.

Obnova parkovacích 
miest na ulici SNP 

Obyvatelia už parkujú na no-
vovybudovaných plochách 
z vegetačnej dlažby v úseku od 

križovatky s Hrnčiarskou uli-
cou po vstup do materskej ško-

ly a nižšie až na Komenského 
ulicu. Zákazku za 42 420 eur 
realizovala vysúťažená spoloč-
nosť Pro Exteriér, s.r.o.
 (red)

Zdroje na hradby aj dobudovanie 
areálu na Zochovej chate 
Projektovému oddeleniu mes-
ta Modry sa podarilo aj tento 
rok získať dotáciu z Minister-
stva kultúry SR na opravu hra-
dieb vo výške 15 000 eur, pri-

čom spolufinancovanie mesta 
predstavuje 1 500 eur. Vďaka 
externým zdrojom sa dokon-
čia práce na Kurtine č. 5, za-
čne sa s obnovou Kurtiny č. 6 

a východného bastiónu v blíz-
kosti Komunitnej záhrady.
Náklady na dobudovanie sa-
nitárneho zariadenia a osade-

nie novej cykloturistickej ma-
py na zastávke na Zochovej 
chate mesto čiastočne pokrylo 
z dotácie vo výške 6 000 eur, 
ktorú získalo z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy 
na podporu životného prostre-
dia a rozvoja vidieka 2022. 

(red)
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Vývoz odpadu z kuchyne
Novým poskytovateľom služby zberu, odvozu a zhodnotenia 
kuchynského odpadu je od 22. 8. 2022 do 31. 12. 2022 spoloč-
nosť Ekorecykling Group. Podľa odsúhlaseného harmonogra-
mu je vývoz stanovený na jedenkrát v týždni prostredníctvom 
120 ks 240 litrových nádob v utorok a v stredu. Reklamácie 
prípadne chýbajúce nádoby na pôvodných stanovištiach mož-
no nahlásiť na mestský úrad, kontakt: katarina.ruzekova@
msumodra.sk, 033/69 08 318 alebo 0911 406 300. 

Do nových hnedých nádob na 
zber kuchynského odpadu sa 
zbiera odpad z kuchyne, ale 
aj všetky potravinové odpa-
dy – napríklad jogurty, pečivo, 
vajcia a iné balené a nebalené 
potraviny po záruke. Do kon-
tajnerov môžeme vhadzovať 
kuchynský odpad v rozložiteľ-
ných vreckách alebo v iných 
v domácnosti dostupných vrec-
kách a potraviny po záruke 
v pôvodných obaloch. Pozor! 
Nevhadzujte do týchto kontaj-
nerov odpad v skle a v plechov-
kách. Rovnako sem nepatrí: 
plastový odpad, plechovky, 

elektrické domáce spotrebiče, 
topánky a iné.

Dátumy vývozov
august: 30. 8., 31. 8.; septem-
ber: 6. 9., 7. 9., 13. 9., 14. 9., 
20. 9., 21. 9., 27. 9., 28. 9.; ok-
tóber: 4. 10., 5. 10., 11. 10., 12. 
10., 18. 10., 19. 10., 25. 10., 26. 
10.; november: 2. 11., 3. 11., 8. 
11., 9. 11., 15. 11., 16. 11., 22. 
11., 23. 11., 29. 11, 30. 11. (1. 
11. je štátny sviatok, posun vý-
vozu je o 1 deň – streda a štvr-
tok); december 2022: 6. 12., 7. 
12., 13. 12., 14. 12., 20. 12., 21. 
12., 27. 12., 28. 12. (red)

Jazykové kurzy v Modre
Keď sme v  roku 2020 písali o  najväčších 
úspechoch v histórii prípravy a zvládnutia kem-
bridžských skúšok, netušili sme, že rok 2022 
bude TEN NAJSILNEJŠÍ. Po dlhodobej intenzívnej 
a zodpovednej príprave sa na skúšku pokročilej 
angličtiny (Advanced Cambridge English, C1) 
z našich kurzov prihlásilo 8 študentov a na skúšku 
strednej angličtiny (First Cambridge English, B2) 
1 študent. Skúška sa konala v Bratislave v Inter-
national House. Úspešne ju zvládlo 8 študentov 
a získali medzinárodne platný Cambridge Certif-
icate in Advanced English. Jeden študent dosia-
hol nižšiu úroveň.

S celkovým poradovým číslom našich absolventov sú to:

83. TERÉZIA KLIMKOVÁ (16 r.) C1 A, získala 201bodov, čo pred-
stavuje najvyššiu úroveň C2–Proficiency English (dokonalá 
angličtina)!!!

84. KARIN HORVÁTHOVÁ (15 r.) C1 B, 199b.
85. JERGUŠ GECÍK (17 r.) C1 B, 198b.
86. ALŽBETA MANÁKOVÁ (16 r.) C1 B, 193b.
87. LUCIA JENČÍKOVÁ (17 r.) C1 C, 190b.
88. KATARÍNA RICHTEROVÁ (17 r.) C1 C, 185b.
89. ANDREJ HOJKO (17 r.) C1 C, 180b.
90. JAKUB ŠEBORA (19 r.) C1 C, 180b.
91. SAMUEL SOMOROVSKÝ (20 r.) B1 A, 151b.

Z  celého srdca gratulujeme a  prajeme plné využitie Vašich ja-
zykových znalostí pri ďalšom štúdiu doma i v zahraničí.

PhDr. Elena Dugovičová

www.dugovicova.sk, elena@dugovicova.sk, 0905 395 635

Takú si ju pamätáme
V čase prvých prázdninových dní sa široká pedagogická 
verejnosť i množstvo študentov zišlo na smutnej udalosti 
v Modre – na poslednej rozlúčke s pani profesorkou Mgr. Pet-
ronelou Peškovou. Spomínali sme na ňu s uznaním a vďakou 
za činnosť, ktorú v pedagogickej oblasti odviedla.

Pracovala vždy ako učiteľka 
v ZŠ, SVŠ a najdlhšiu etapu svoj-
ho profesionálneho pôsobenia 
strávila na Gymnáziu v Modre. 
Bola obrazom dokonalého peda-
góga – pracovitá, usilovná, zod-
povedná. Pre mnohých z nás, 
v tom čase začínajúcich pedagó-
gov, bola autoritou, vzorom, mali 
sme pred ňou veľký rešpekt. 
Počas pôsobenia na gymnáziu 
vykonávala funkcie triedneho 
učiteľa, predsedu predmetovej 
komisie, výchovného poradcu, 
či zástupkyne riaditeľky školy. 

Na všetkých postoch odvied-
la precíznu, zodpovednú a pe-
dantnú prácu. Bola však predo-
všetkým vynikajúcim učiteľom 
– kvalitne odborne fundovaná, 
presná v nástupoch na vyučova-
cie hodiny a vždy precízne pri-
pravená. Obdivuhodne vedela 
spojiť správny vzťah k žiakom 
na jednej strane a prísnosť a ne-
kompromisnosť na ich vedo-
mosti na strane druhej.
Vo chvíľach mimo školy býva-
la vždy veselá, prekypovala in-
teligentným humorom, rada sa 
smiala, mala rada spoločnosť. 
Závidenia hodný bol jej prístup 
k problémom osobným, či pra-
covným. Nikdy sa nesťažovala. 
To, čo jej život priniesol prijíma-
la s pokorou, trpezlivo, statočne 
do posledných svojich dní.
Za túto činnosť na pedagogic-
kom poli sme pani profesorke 
Peškovej my, jej bývalí spolu-
pracovníci a žiaci, nesmierne 
vďační a želáme si, aby táto pre-
javená vďaka k výkonu profesie 
učiteľa prerástla v úctu k práci 
všetkých učiteľov, ktorí práve 
v týchto dňoch vstúpili do nové-
ho školského roku.

Jana MEDLENOVÁ
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zvesti@kcmodra.sk

INZERUJTEVMZ

Riadková inzercia
 z Masáže – Michal Bednarov-

ský, Vajanského 1, Modra.
Tel.: 0915 977 517

 z Kúpim staré pohľadnice, 
mince, známky a rôzne staré ve-
ci. Tel.: 0907 374 235

 z Kúpim babetu, starú vzdu-

chovku aj pokazenú.
Tel.: 0907 374 235

 z Kúpim motocykel Jawa, ČZ 
aj náhradné diely. 

Tel.: 0903 818 122
 z Kúpim auto, ponúknite.

Tel.: 0903 818 122
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100 rokov vinárskeho školstva v Modre
Stojíme na prahu nového školského roku. Je to rok stého pôsobenia „Vinárskej 
školy“ v Modre. Paradoxne je najmladšou z našich troch stredných škôl. Naše mes-
tečko bolo celé stáročia centrom vzdelávania. Vinárska škola bola založená v roku 
1884 v Bratislave. (Dôvody vzniku, jej úlohy a život v rokoch 1884 – 1922 dôsledne 
zmapoval môj predchodca Ing. Rudolf Homola v almanachu z roku 1984.)

Skončením 1. svetovej vojny nastali nové spo-
ločenské pomery. Rozpadom Rakúsko–Uhor-
ska vznikli nové štátne celky. Modra v tom ča-
se stála v centre politického diania.
So zveľaďovaním vojnou zničenej krajiny 
sa postupne začalo spamätávať aj poľnohos-
podárstvo. V roku 1920 boli založené v Bra-
tislave štátne výskumne ústavy, ktoré zápa-
sili s priestorovými problémami. Tento stav 
prispel k preloženiu školy do Modry, o čom 
existujú dve hypotézy. Prvá hovorí o pričinení 
modranských vinohradníkov a verných úrad-
níkov inklinujúcich k Modre, ktorí iniciovali 
požiadavku preloženia do Modry, pretože je 
najväčšou vinohradníckou obcou v ČSR a sú 
tu najvhodnejšie podmienky. Druhá hovorí 
o potrebe pekných budov v Bratislave pre po-
treby vlády, úradov a bytov úradníkov.
Nech je pravda akákoľvek, škola bola prelože-
ná prekladacím dekrétom č. 34389 minister-
stva poľnohospodárstva. Zápis do prvého roč-
níka sa konal 17. septembra 1922 a vyučovať 
sa začalo 20. septembra 1922. V škole študo-
vali žiaci z 36 vinohradníckych obcí. Umiest-

nenie školy bolo v provizórnych priestoroch.
Pre účely školy bol zakúpený kaštieľ rytiera 
Potczera a pozemky. Po adaptácii budovy pri-
šlo k slávnostnému otvoreniu budovy pre úče-
ly školy 18. novembra 1923.
ľudové noviny z 19. 11. 1923 informovali 
o otvorení školy. Slávnosť bola zahájená za 
prítomnosti ministra Hodžu, župana Bellu, 
poslanca Blahu, senátora Roháča, biskupa Zo-
cha a 40 richtárov okolitých obcí. Zvlášť moc-
ne zapôsobil na prítomných prejav biskupa 
Zocha. Škola začala plniť svoje poslanie. Pre 
školské účely boli získané pozemky v blíz-
kosti školy. Vinohrady v hone Emresovka 3,6 
ha; Šnavdy 1,38 ha; Pažite 1,12ha; Oberber-
gy 0,76 ha; Záhumenice 5,27 ha. Pivnica bola 
v areáli školy a spracovávalo sa v nej 40 ton 
hrozna. Takmer všetci interní učitelia boli čes-
kej národnosti. Z toho dôvodu sa aj pedago-
gická dokumentácia viedla v českom jazyku. 
Škola mala problémy s ubytovaním žiakov. 
internát mal malú kapacitu.
Druhá svetová vojna prerušila plynulý život 
školy. Malinovo, obec, v ktorej sídlila záhrad-

nícka škola, bola pričlenená do Maďarska 
a tamojšia škola prešla do Modry. Za obdobie 
1920 – 1937 školu ukončilo 308 žiakov (z to-
ho jedno dievča). Národnostné zastúpenie bo-
lo nasledovné: Slováci 172, Česi 65, Maďari 
36, Nemci 16, Rusi 13, Ukrajinci 3, Bulhari 2 
a 1 Srb. Po vojne v r. 1949 prišla do Modry aj 
Vyššia vinársko – ovocinárska škola z Brati-
slavy (v Bratislave 1946 – 1949). Nastali tým 
veľké priestorové problémy. Riešenie sa našlo 
v adaptácii vojnou zničenej a vyhoretej Evan-
jelickej a. v. dievčenskej dištriktuálnej škole, 
do ktorej sa škola nasťahovala v r. 1954 a sídli 
v nej dodnes. Riaditeľom sa stal ing. Stanislav 
Musil. Škola dostala názov Poľnohospodár-
sko-technická škola, odbor vinohradnícko – 
vinársky. V období socialistického poľnohos-
podárstva (1954 – 1989) si Slovensko začalo 
uvedomovať potrebu poľnohospodárskej se-
bestačnosti. Platilo to aj pre vinohrady. Vý-
sadba viniča na južnom a východnom Sloven-
sku mala zelenú. Bolo potrebných desiatky 
odborníkov pre veľkovýrobu. V roku 1963 sa 
začal budovať Školský majetok Fajdal s roz-
lohou 300ha. V živote školy ide o istú konso-
lidáciu. V roku 1970 sa postavil nový internát 
s jedálňou, nová telocvičňa a učiteľská bytov-
ka. V roku 1975 sa rozšírila a modernizovala 
pivnica. Vedenie školy prevzal ing. František 
Piršel a vedúcim školského majetku sa stal 

Šajtári – nemecky hovoriaci 
drevorubači v Považskom Inovci
Malé Karpaty majú 844 km2 a tiahnu sa od sútoku Dunaja 
a Moravy pri Devíne až po Nové Mesto Nad Váhom. Najvyšším 
vrchom sú Záruby, 767 m. Z druhej strany Váhu sa tiahne su-
sediace pohorie Považský Inovec s rozlohou 421 km2. Jeho naj-
vyšší kopec Inovec má výšku 1042 m. V obidvoch pohoriach žila 
komunita nemecky hovoriacich drevorubačov. V Malých Kar-
patoch Huncokári, v Považskom Inovci Šajtári.

Kto boli 
Šajtári

Šajta je v miestnom nárečí ko-
pa naukladaných rozštiepaných 
drevených siahovíc dreva. Ta-
kéto drevo sa po vysušení vy-
užívalo ako palivo. Pôvod slo-
va je odvodený z nemeckého 
slova „scheiten“, ktorého slo-
venský význam je „štiepať“. 
Miestni slovenskí obyvate-
lia týchto ľudí nazývali Šaj-
tármi. Podrobným skúmaním 
cirkevných matrík (zásluhou 

ing. Alžbety Mihalovičovej) sa 
nám podarilo zistiť, že prvé zá-
pisy krstov a sobášov nemec-
ky hovoriacich drevorubačov 
v oblasti Považského inovca 
sa vyskytli v rokoch 1825 až 
1830. Boli to priezviská Trau-
tenberger, Reisenauer, Marho-
fer, Fleischhandel, Svantner, 
Kern a iné. Mnohí z nich sem 
po roku 1848 prichádzali aj 
ako manželské páry z Malých 
Karpát.
 

Nemecky hovoriaci 
lesní robotníci

V Hlohovci mala svoje rodinné 
sídlo grófka Alžbeta Erdödyo-
vá, ktorá v roku 1835 kúpila 
v Považskom inovci rozsiahle 
územia lesných pozemkov. Po-
trebovala zabezpečiť pre tieto 
lesy kvalitných a spoľahlivých 
odborníkov. Je veľmi pravde-
podobné, že referencie na ta-
kýchto odborníkov dostala od 
Pálffyovcov, ktorým sa o ich 
lesy v Malých Karpatoch sta-
rali nemecky hovoriaci pra-
covníci. V starostlivosti o les 
boli odborníkmi a pre zamest-
návateľa mali dôležitú vlast-
nosť – boli mu verní a nikdy sa 
nespolčovali s miestnym slo-
venským obyvateľstvom, ktoré 
malo snahu dostať sa k drevu 

iným spôsobom než kúpou za 
peniaze. Reformačné, právne 
úpravy habsburského panov-
níckeho dvora, ktoré boli pri-
jaté hlavne po nástupe Márie 
Terézie a jej syna Jozefa ii. na 
rakúsko-uhorský trón, mali za 
následok rozsiahle zmeny aj 
v lesnom hospodárstve. Zavá-
dzanie nových technológií pri 
ťažbe dreva, používanie no-
vých pracovných metód zra-
cionalizovalo celý drevospra-
cujúci proces a postupne sa 
začali zmenšovať požiadavky 
na lesné pracovné sily. Tieto 
zmeny zasiahli drevorubačské 
rodiny, žijúce na prelome 18. 
a 19. storočia v huncokárskych 
usadlostiach Malých Karpát. 
Okrem tejto príčiny, ktorá mala 
priamy vplyv na presídľovanie 
horských ľudí za novými pra-
covnými príležitosťami, zohral 
svoju úlohu aj ich spôsob živo-
ta. V jednotlivých rodinách sa 
rodilo veľmi veľa detí a s pri-
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búdajúcim vekom bo-
lo potrebné myslieť aj 
na ich budúce uplatne-
nie v lesnom prostredí, 
ktoré im bolo po stáro-
čia blízke. Mnohodetné 
rodiny sa už nedokáza-
li uživiť svojou prácou, 
aj keď dorastajúca mlaď 
pracovala s dospelými 
v lese už od svojich 11 
až 12 rokov. Tento trend 
podmieňoval migráciu 
Huncokárov za prácou 
do nových horských lo-
kalít. Jednou z prvých 
migračných zastávok 
bola oblasť Díč (Décs), pri 
obci Rišňovce. Je pravdepo-
dobné, že spokojnosť s prá-
cou díčskej, huncokárskej ko-
munity, ktorá tu žila od konca 
20. rokoch 19. storočia, mala 
za následok dobré referencie 
a tým aj urýchlenie ich presíd-
ľovania do lesov Považského 
inovca.

Potomkovia 
na návšteve

V piatok 20. mája sme my po-
tomkovia Huncokárov vyrazi-
li do pohoria Považský inovec. 
Srdečne nás tam privítali a po 
celý deň sprevádzali potomko-
via Šajtárov.
Navštívili sme miesta, ktoré 
i dnes dýchajú svojim geniom 

loci. A to i napriek tomu, že 
mnohé domy už zanikli a pa-
miatku na Šajtárov pripomínajú 
len lúčky a staré ovocné stromy. 
Veľmi zanietene nás sprevádzal 
Dušan Mikuš – lesník, ktorý ob-
hospodaruje desiatky tisíc hek-
tárov lesa. Videli sme nádhený 
les s ohromnými stromami. Nie-
ktoré duby majú aj 600 rokov. 

Pán Mikuš nám vysvet-
lil svoju filozofiu ťažby 
dreva. Tá spočíva v tom, 
že sa vyberajú stromy ur-
čené na ťažbu tak, aby 
les zostal naďalej lesom. 
Ťažba je takto síce o nie-
čo drahšia (vyviezť dre-
vo z holorubu je rýchlej-
šie a lacnejšie), no nie je 
potrebné zakladať lesné 
škôlky. Odrastené stromy 
– semenáče sa samé po-
starajú o mladinu. Samo-
zrejme je potrebné dbať 
o to aby sa nepremnožila 
lesná zver, ktorá by mla-

dinu vyjedla. 
Na záver sme skončili v podhor-
skej obci Závada. V starom 500 
ročnom mlyne tu Roman Bajzík 
(potomok rodu Lintner) vybu-
doval jedinečné múzeum vosko-
vých figurín – jediné na Sloven-
sku. Ján GRAUS,

predseda o.z. Potom- 
kovia Huncokárov

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

ing. Ladislav Hreha. Modernizuje sa strojový 
park a stavajú sa rodinné byty pre pracovní-
kov ŠKM typu Okal. Začali sa chovať mor-
ky a vína zaznamenali prenikavé výsledky na 
výstavách.
V porevolučnom roku 1990 nastal celospolo-
čenský pohyb. Očakával sa progres v každej 
oblasti. Ťažké bolo predpovedať smerovanie 
poľnohospodárstva, ale aj školstva. Riadite-
ľom školy bol dva roky (1989 – 1991) ing. 
Rudolf Homola. Prišiel s myšlienkou výstav-
by moderných učební. Realizátorom myšlien-
ky sa stal Mgr. Slavomír Zoch, ktorý sa stal 
riaditeľom v r. 1991 (riaditeľ 1991 – 2017). 
Začalo sa obdobie budovania a modernizácie 
školy po stránke materiálnej aj po stránke ob-
sahu vyučovania. V roku 1993 sa mení názov 
školy na Stredná vinársko – ovocinárska škola 
v Modre. Vybudovala sa nová moderná prí-
stavba školy s modernými učebňami a labo-
ratóriami a modernou didaktickou technikou. 
Kúrenie školy a internátu zabezpečuje nová 
plynová kotolňa. Riaditeľovi školy sa poda-
rilo získať na tento účel 50 mil. Sk a stavba 
bola daná do prevádzky v r. 1996. Učebné os-
novy používané do r. 1990 sa stali neaktuálne. 
Doba si vyžiadala vychovávať všestrannejšie-
ho absolventa. Preto sa v r. 1994 otvoril nový 
odbor Podnikanie vo vinohradníctve a ovoci-
nárstve, a ďalšie v r. 1995 Agroturistika a v r. 
2011 Somelierstvo.
Rok 2000 považujem za prelomový v živote 
školy, ale aj v živote slovenského vinohrad-

níctva a vinárstva. V škole študovali v kaž-
dom ročníku tri triedy žiakov. Škola bola 
dobre pripravená na výchovu odborníkov po 
každej stránke. Nastalo však obdobie, kedy 
sa začalo zmrákať nad slovenským poľno-
hospodárstvom. Plochy vinohradov začali 
prudko klesať. Populačné ročníky boli veľ-
mi slabé. Podpora odborného školstva kle-
sala. Normatívny spôsob financovania ne-
gatívne zasiahol do života škôl. Najťažším 
obdobím školy v posledných rokoch bol rok 
2002, kedy zriaďovateľ BSK prenajal Škol-
ský majetok Fajdal. Škola zostala bez vino-
hradov, ovocných sadov a pivnice. Prax, táto 
veľmi dôležitá súčasť výuky, bola decimo-
vaná. Vďaka absolventom školy, najmä ing. 
Milanovi Pavelkovi a Pavlovi Gážimu, ško-
la prežila toto ťažké trojročné obdobie tým, 
že sa praktická výuka realizovala v ich vi-
nohradoch. Zmenou vedenia Bratislavskej 
župy a pochopenia významu tejto jedinečnej 
školy pre Slovensko sa pomery zmenili. Ob-
jekty pivnice boli vrátené a zrekonštruované 
(vybudovaná nová technologická linka, nová 
degustačná miestnosť, vyasfaltovanie okolia 
pivnice, omietnutá budova pivnice). Bol za-
kúpený nový traktor so závesným zariade-
ním a boli poskytnuté finančné príspevky na 
výsadbu 1ha vinohradu s modrými odrodami 
a 1ha pomologického sadu.
Pred odchodom do dôchodku zabezpečil 
riaditeľ výmenu okien a zateplenie interná-
tu a nákup nového školského autobusu. Stav 

slovenských vinohradov nie je dobrý, no vý-
sledky našich vinárov zo súťaží, hlavne v za-
hraničí, nás napĺňajú hrdosťou. Veď drvivá 
väčšina úspešných vinárov sú práve absol-
venti tejto jedinečnej školy.
Na záver sa chcem poďakovať aj vedeniu 
Západosloveného dištriktu ev. a. v. a cir-
kevnému zboru v Modre, že škola môže žiť 
a pracovať celé desaťročia bezplatne v ich 
priestoroch.
Vážení čitatelia, tieto riadky píšem z úcty 
k tým, ktorí v Modre 100 rokov vychováva-
li vinohradníckych, vinárskych a ovocinár-
skych odborníkov. Stovky absolventov ško-
ly šírili a šíria vinohradnícku osvetu doma, 
ale aj mimo vlasti. V škole som stretol veľa 
múdrych, vzdelaných a pracovitých kolegov, 
ktorým záležalo na jej mene.
Prioritné postavenie školy je vzdelávanie 
a výchova mladej generácie. V škole a jej 
zariadeniach (domove mládeže, jedálni, na 
školskom majetku) pracovalo 130 pracovní-
kov, ktorí tvorili jeden organický celok.
Bol by som rád, keby bolo toto výročie vyu-
žité nielen na oživenie spomienok, ale najmä 
na propagáciu a zviditeľnenie školy a zdô-
raznenie jej postavenia v systéme odborného 
školstva. To je však úloha našich nasledov-
níkov. Prajem tejto históriou overenej škole, 
modranskej „Vinárke“, dlhý život.

Mgr. Slavomír ZOCH, 
riaditeľ školy v rokoch 

1991 – 2017
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Skvelé kultúrne leto 
Leto v Modre bolo opäť pes-
trofarebné. Plné koncertov 
rôznych žánrov, hudobných 
festivalov, divadelných pred-
stavení. Zažili sme vinár-
ske podujatia, 
letné kino pod 
hviezdami, ke-
ramické tvorivé 
dielne v Majoli-
ke, letnú čitáreň 
v záhrade KC 
Modra aj tradič-
né letné Hunco-
kárske slávnos-
ti na Zochovej 
chate a mnoho 
ďalších podujatí.
Kultúrne cen-
trum Modra spo-
lu s partnermi, 
viacerými spol-
kami, združenia-
mi, cirkevnými 
zbormi i jednot-
livcami, naplni-
li dva mesiace 
prázdnin kva-
litnou kultúrou, 
ktorá obyvate-

ľom aj návštevníkom Modry 
spríjemnila leto. Do videnia 
opäť o rok priatelia a ďakuje-
me, že ste nás navštívili!
 (red)
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Alexander Walter: Z tvorby 
rokov 1970 – 2022
Vo výstavných priestoroch SNM – Múzea Ľ. Štúra bola 12. augus-
ta slávnostne otvorená výstava Alexander Walter: Z tvorby rokov 
1970 – 2022, ktorá predstavuje reprezentatívny výber z autorovej 
bohatej tvorby. Výstavu si môžete pozrieť v rámci otváracích ho-
dín múzea, sprístupnená bude do 2. októbra do 17.00 h.

Alexander Wal-
ter (1941) rodák 
z Modry, akad. so-
chár a keramikár. 
Absolvoval kvalitné 
keramické štúdium 
v českej Bechyni, 
potom štúdium so-
chárstva na VŠMU 
v Bratislave. Ži-
votom i tvorbou je 
spojený s mestami 
keramiky a vino-
hradníctva, Mod-
rou a Znojmom. 
ide o jedinečného 
umelca figuralistu, 
majstra žánrov, prí-

rodných inšpirácií, ľudového 
umenia, hravých a groteskných 
civilistických tém a motívov, 
symboliky a poetiky hudby, 
múz i poézie a prózy života 
a osudov človeka. Popri tra-

dičnej úžitkovej ke-
ramike tvorí aj mo-
derné voľné diela. 
Umeleckú keramiku 
vysokej kvality a je-
dinečnej autorskej 
štylizácie, formy, 
symboliky, pôva-
bu i krásy. Trojroz-
merné, majstrovsky 
modelované plasti-
ky a keramické die-
la dopĺňa portrétna 
maľba, kresba a naj-
novšie počítačové 
grafiky, originálne, 
pestrofarebné kres-
by. (mľš) 

Čarovanie 
s vlnou

Výstava s týmto tajuplným ná-
zvom predstavuje prierez tvorbou 
dvoch autoriek Silvie Stránskej 
a Svetlany Čimborovej, ktoré sa 
venujú technike mokrého plste-
nia. Slávnostné otvorenie výstavy 
sa uskutoční 6. 10. 2022 o 17.00 
h vo výstavných priestoroch SNM 
– Múzea ľ. Štúra.
Vlnené vlákno a jeho vlastnosti 
v technológii mokrého spracova-
nia otvárajú nekonečné výtvarné 
možnosti nielen pri dekoračných 
prácach, ale i pri predmetoch, kto-
ré majú praktické využitie: tašky, 
šály, plédy, odevy, šperky, klobú-
ky. Technológia úpravy ovčej vl-
ny prešla vývojom a dnes sa k nej 
vraciame v novej podobe s vlnou 
rôznej kvality, jemnosti a hrúbky 
vlákna, s novou stabilnou fareb-
nosťou aj postupmi spracovania.
Výstava bude sprístupnená do 31. 
12., v rámci otváracích hodín mú-
zea. (mľš) 
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Kultúrne podujatie v Zelenom lese na Národnej

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

Spomienka na farára Krištofa Chorváta 
V nedeľu 14. augusta si evanjelici v Modre–Kráľovej pripome-
nuli osobnosť Krištofa Chorváta (1872 – 1897), evanjelického 
kňaza a etnografa, pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. 

Na slávnostných Službách Bo-
žích sa zúčastnili aj potomkovia 
z rodiny Chorvátovej a evanje-
lici z Turca – z partnerského cir-
kevného zboru v Mošovciach. 
Kázeň Božieho Slova pred-
niesla Mgr. Andrea Cabadová, 
zborová farárka v Mošovciach. 
Počas slávnostného programu 
odznela prednáška historika 
Mgr. Michala Šedoviča z Cen-
tra histórie ECAV na Sloven-
sku a etnografky PhDr. ľubice 
Chorváthovej, ktorá sa v mene 
rodiny Chorvátovej poďakovala 
cirkevnému zboru za usporia-
danie spomienkovej slávnosti. 
Slávnostné zhromaždenie po-
zdravili aj Pavol Grusmann – 
starosta obce Slovenské Prav-
no, rodiska K. Chorváta, a ing. 

Marián Gavorník – zástupca 
primátora mesta Modry. 
Počas slávnostného programu 
vystúpili deti z detskej besied-
ky a spevácky zbor v kraľo-
vanskom kroji. Hovorené slovo 
predelili dve hudobné skladby 
– B. Bartóka a F. Chopina, kto-
rých výber zodpovedal záujmu 
zosnulého kňaza.
Po slávnosti v kostole sa prí-
tomní presunuli na cinto-
rín, aby si uctili pamiatku K. 
Chorváta položením vencov na 
hrob – za miestny evanjelický 
cirkevný zbor a za obec Slo-
venské Pravno. Účastníci ma-
li tiež možnosť pozrieť si zre-
konštruovanú evanjelickú faru, 
ktorá bola postavená pred 125 
rokmi počas krátkeho ročného 

pôsobenia K. Chorváta v Mod-
re–Kráľovej v r. 1897.
Napriek tomu, že Krištof 
Chorvát zomrel mladý, iba 
25-ročný, predstavuje naj-
významnejšiu osobnosť náro-
dopisného bádania z konca 19. 
storočia na Slovensku. Venoval 
sa slovanskej mytológii a náro-

dopisu. Medzi jeho najvýznam-
nejšie štúdie patria etnografic-
ké práce Smrť, pohreb a mŕtvi 
v tradícií a zvykoch ľudových 
a Slovenská svadba, v ktorých 
podal výklad obradov a zvy-
kov.

Sidonia HORŇANOVÁ,  
zborová farárka 

FO
TO

: L
EA

 L
O

V
iŠ

K
O

V
á

, 4
x

FO
TO

: E
R

iC
H

 H
O

R
ň

A
N



11
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  V o l b y  2 0 2 2

29. októbra 2022 
budeme voliť
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky roz-
hodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgá-
nov samosprávy obcí a voľby do orgánov samo-
správnych krajov a určil rovnaký deň ich konania 
a to sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 h do 20.00 h. 
(pozor, v minulosti sme volili až do 22.00 h.).

Prvýkrát sú voľby spojené. V jeden deň, v jednej voleb-
nej miestnosti budeme voliť primátora mesta, poslancov 
mestského zastupiteľstva, župana aj poslancov vyššieho 
územného celku. Mestské zastupiteľstvo určilo v Mod-
re 2 volebné obvody, v ktorých sa bude voliť 13 poslan-
cov, 10 poslancov v obvode č. 1 a 3 poslanci v obvode 
č. 2. Jedna okrsková volebná komisia bude spracovávať 
obe voľby. Z dôvodu obmedzených priestorových mož-
ností pre volebnú miestnosť v Harmónii, sa zlúčil tento 
okrsok s okrskom v Kráľovej. Po novom bude teda šesť 
okrskov a budú číslované v novom poradí – v Modre 
okrsky č. 1. – 5., na Kráľovej okrsok č. 6. Každá domác-
nosť dostane do schránky v zákonnej lehote oznámenie 
o čase a mieste konania volieb.
informácie k voľbám sú publikované na webovom sídle 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.
minv.sk. (red)

Poznáme kandidátov pre voľby do 
Mestského zastupiteľstva v Modre
Mesto Modra zverejnilo podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandi-
dátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 
podľa jednotlivých volebných obvodov. Vo volebnom obvode sa 
volí 10 poslancov. Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 

Volebný obvod č. 1
1. Ján Bača, ing., 37 r., firemný 
bankový poradca, nezávislý kan-
didát
2. ivan Čistý, 48 r., vinohradník 
– SHR, koalícia SMER – sociál-
na demokracia, HLAS – sociálna 
demokracia
3. Ján Chalabala, 58 r., výsluho-
vý dôchodca, Komunistická stra-
na Slovenska
4. Jana Chrappová, Mgr., 53 r., 
riaditeľka ZŠ, Slovenská národná 
strana
5. Peter Jakabovič, ing., 47 r., zá-
hradný architekt, nezávislý kandi-
dát
6. Viera Jančovičová, PhDr., 64 
r., riaditeľka múzea, nezávislá 
kandidátka

7. Ján Jašek, ing., 49 r., ekonóm – 
informatik, nezávislý kandidát
8. Peter Juran, Mgr., 38 r., vinár, 
nezávislý kandidát
9. Michal Kintler, Mgr., 49 r., ko-
nateľ spoločnosti, nezávislý kan-
didát
10. Naďa Kovárová, PhDr., 45 r., 
učiteľka základnej školy, nezávis-
lá kandidátka
11. Andrea Kukumbergová, Bc., 
50 r., učiteľka materskej školy, ne-
závislá kandidátka
12. Vladimír Lackovič, 35 r., 
správca budovy, nezávislý kandidát
13. Jakub Liška, Mgr. art., MRes, 
37 r., manažér, nezávislý kandidát
14. Miroslav Ochaba, 48 r., vedú-
ci logistiky, nezávislý kandidát
15. Juraj Petrakovič, Mgr., 53 r., 

primátor, nezávislý kandidát
16. Michal Petrík, 39 r., SZČO, 
nezávislý kandidát
17. Marek Piršel, Mgr., Mgr., 39 
r., právnik, nezávislý kandidát
18. ivan Poljovka, 59 r., nástrojár, 
Komunistická strana Slovenska
19. Artúr Soldán, JUDr., 45 r., 
právnik, koalícia Smer – sociálna 
demokracia, Hlas – sociálna de-
mokracia
20. Marian Staník, 51 r., technic-
ko – obchodný manažér, nezávislý 
kandidát
21. Adem Useini, 46 r., predavač, 
nezávislý kandidát
22. Ondrej Voda, ing., 42 r., od-
borný radca, Slovenská národná 
strana
23. Ján Zigo, ing., 54 r., referent 
v mestskej obchodnej spoločnosti, 
nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2
1. Marián Gavorník, ing., 48 r., 
zástupca primátora, nezávislý 
kandidát

2. Matúš Hornáček, ing., Ph.D., 
Eur ing, ing. Paed. iGiP, 33 r., 
hlavný štátny radca, Progresívne 
Slovensko
3. Ján Juran, JUDr., 66 r., dôchod-
ca, nezávislý kandidát. (red)

Kandidáti na 
primátora 

Modry
Mestská volebná komisia zve-
rejnila podľa § 178 ods. 2 záko-
na č. 180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov mená kandidátov na 
funkciu primátora mesta pre ob-
dobie rokov 2022 – 2026. 
Pre voľby primátora mesta bo-
li zaregistrovaní dvaja kandidá-
ti. Pod číslom 1. Ján Chalaba-
la, 58 r., výsluhový dôchodca, 
nominant Komunistickej strany 
Slovenska a číslo 2. patrí súčas-
nému primátorovi, nezávislému 
kandidátovi, 53 r. Mgr. Jurajovi 
Petrakovičovi. (red)

BSK: kandidáti na poslanca 
za volebný obvod 19

Modru bude v krajskom zastupiteľstve 
zastupovať 1 poslanec a to za volebný ob-
vod č. 19 (Modra, Šenkvice, Vinosady).

Zaregistrovaní kandidáti:
1. ivana Juráčková, Mgr., 48 r., starostka, 
Vinosady, nezávislá kandidátka
2. Marek Kopecký, Mgr., 47 r., soci-
álny pracovník, Šenkvice, Komunis-

tická strana Slovenska
3. Juraj Petrakovič, Mgr., 53 r., primátor, 
Modra, nezávislý kandidát
4. Artúr Soldán, JUDr., 45 r., právnik, 
Smer – sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana
5. Štefan Zima, Mgr.art., 73 r., dôchodca, 
Vinosady, Republika. (red)

Kandidáti na župana BSK
1. ivan Bošňák, ing., 53 r., finančný 
manažér, Demokratická strana, ODS – 
Občianski demokrati Slovenska, Spolu 
– občianska demokracia, Šanca
2. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51 r., 
predseda samosprávneho kraja, Slobo-
da a Solidarita, Progresívne Slovensko, 
Team Bratislava
3. Milan Lopašovský, PharmDr., 59 r., 
diplomat, Strana Moderného Slovenska 
(SMS)
4. Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, 
Smer – sociálna demokracia, Sloven-

ská národná strana
5. Magdaléna Sulanová, ing., 70 r., 
poslankyňa národnej rady, Kotlebovci – 
ľudová strana Naše Slovensko
6. Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., ma-
nažér, Slovenská ľudová strana Andreja 
Hlinku
7. Dušan Velič, prof., ing., DrSc., 56 r., 
štátny tajomník pre regióny, Za ľudí, Sme 
Rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Magyar Fórum – Maďarské fórum
8. Štefan Zima, Mgr. art., 73 r., dôchod-
ca, Republika. (red)

´
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Ponúkam iný pohlad,
skúsenosti, spoluprácu

poslanec tri volebné obdobia
predseda finančnej a majetkovej komisie
predseda dozornej rady Lesy Modra s.r.o.

Úspešná práca orgánov mesta, primátora
a mestského zastupiteľstva závisí najmä od
ich schopnosti vzájomne spolupracovať.
Modra si už v minulosti vyskúšala volebné
obdobia, keď bola spolupráca narušená.
Boli to obdobia stagnácie a konfliktov.
Posledné dve volebné obdobia však spolu-
práca primátora a väčšiny poslancov MsZ
bola na veľmi dobrej úrovni. Vzhľadom na
medzinárodný politický a ekonomický vý-
voj čaká Európu, Slovensko aj Modru prav-
depodobne komplikovanéobdobie. Kolego-
via poslanci v mestskom zastupiteľstve aj
primátor mesta vedia, že môj odlišný poh-
ľad na riešené problémy nie je dôvodom na
osobné spory a naša komunikácia zostáva
v rovine priateľskej a odbornej diskusie.
Rád by som prispieval k takto produktív-

nemu systému práce, ktorý posúva Modru
dopredu, aj v ďalšom volebnom období
a preto sa opäť uchádzam o Vašu priazeň.
Za každý jeden hlas odovzdaný v komunál-
nych voľbách 2022 Vám vopred úprimne
ďakujem.

astokrát mám iný pohľad na problémy
a možné riešenia ako moje okolie. Je to

tým, že sa riadim viac logikou a matemati-
kou ako emóciami a citmi. Myslím si, že pre
Modru je dobré, keď vmestskom zastupite-
ľstve zaznieva aj racionálny názor. Nielen
túžby čo by sme chceli a najlepšie ihneď, ale
aj aký to bude mať dlhodobý dopad na naše
mesto, najmä na jeho hospodárenie.
Dvanásť rokov vykonávam funkciu pred-

sedu Finančnej hospodárskej a majetkovej
komisie mestského zastupiteľstva v Modre.
Naše mesto je každoročne vyhodnocované
akomesto s dobrým finančným hospodáre-
ním a mesto, ktoré opeknieva aj pri veľmi
nízkom zadlžení. Modra je známa akomes-
tovínaa keramiky, ale jej mestskú kasu vždy
plnili najmämestské lesy. AkopredsedaDo-
zornej rady spoločnosti Lesy Modra s.r.o.
som vždy dbal na to, aby spoločnosť výz-
namne prispievala k plneniu mestskej po-
kladnice. Súčasne sav našich lesoch rozšírili
aj možnosti pre rekreáciu a oddych a dbali
sme aj o riadnu starostlivosť o obnovu lesa.

Č

JANO JAŠEK (49)

Ing. Ján Jašek,
kandidát naposlanca
za 1. volebnýobvod
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Ján Chalabala
 výsluhový dôchodca PZ SR s hodnosťou podplukovník
 člen KSS, predseda Krajskej rady KSS v Bratislave 
 vek 58 rokov
 ženatý, 3 deti

Vážení občania mesta Modra.
S úctou k Vám a tomuto mestu sa 

uchádzam o Vašu priazeň pri voľbe 
primátora a poslancov MsZ v nadchá-
dzajúcich komunálnych voľbách. 

Som rodák z Modry, prežil som tu 
väčšiu časť života a spoznal všetky po-
zitíva a negatíva vývoja mesta a jeho 
obyvateľov. Moja kandidatúra je vy-
ústením dlhoročných životných a po-
litických skúseností. Na základoch 
tohto poznania som presvedčený, 
že je priestor, aby sme spolu zvráti-
li všetky degeneračné procesy v spo-
ločnosti. Vždy som sa snažil pozerať 
na veci zdola, pretože len život rado-
vého občana je objektívnym obrazom 
stavu spoločnosti. Nie som kandidát 
prázdnych rečí a predvolebných sľu-
bov. Môžem Vám ponúknuť len svoju 
životnú energiu, tvrdú a poctivú prácu 
pre Vás a v spolupráci s Vami. Mojou 

filozofiou je, aby ste sa ako obyvatelia 
mesta stali spolutvorcami kvality živo-
ta v ňom. Je to Vaše mesto, preto bu-
dem naklonený všetkým poznatkom, 
námetom a riešeniam, ktoré povedú 
k vylepšeniu problémových oblastí ži-
vota. 

Činnosť mestského úradu chápem 
ako rýchlu, odbornú a efektívnu službu 
obyvateľom v zmysle zákona, ktorá je 
vzájomne prospešná. Na tomto prin-
cípe chcem maximálne podporovať 
historický odkaz našich predkov v po-
dobe vinohradníctva, vinárstva, výro-
by keramiky a remeselníctva. Ďalšími 
oblasťami s obrovskými rezervami sú 
cestovný ruch, zdravotníctvo, sociál-
ne veci, školstvo a historické pamiat-
ky v meste. Toto pre mňa nie sú jed-
notlivé body volebného programu, ale 
samozrejmá súčasť každodennej práce 
pre obyvateľov Modry. Podpora ma-

lých podnikateľov a živnost-
níkov, využitie prírodného 
bohatstva, ľudského poten-
ciálu a schopností ľudí pre 
zmysluplný život v Modre.

Nebuďme len pasívnymi 
štatistami súčasného sta-

vu, ale staňme sa ako hrdí 
a pracovití modrania tvor-
cami našej budúcnosti. Sta-
čí sa len hlboko zamyslieť 
a slobodne sa rozhodnúť 
podľa vlastného srdca a ro-
zumu. 

Ján Chalabala

Objednávateľ: KOmunisticKá strana slOvensKa, HattalOva 3429/12, 831 03 bratislava iČO: 17 309 981 n dOdávateľ: Kultúrne centrum mOdra, mOdransKé zvesti, sOKOlsKá 8, 900 01 mOdra, iČO: 350 109

´
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Pokračujme v práci!

Objednávateľ: Juraj Petrakovič, Harmónia 3181, 900 01 Modra. Dodávateľ: Kultúrne centrum Modra, Modranské zvesti, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 350 109.

11

ANDREA
KUKUMBERGOVÁ

učiteľka MŠ

1

JÁN
BAČA

bankový 
konzultant

5

PETER
JAKABOVIČ

záhradný 
architekt

16

MICHAL
PETRÍK

podnikateľ

8

PETER
JURAN

vinár

2

JURAJ
PETRAKOVIČ

primátor

10

NAĎA
KOVÁROVÁ

učiteľka ZŠ

13

JAKUB
LIŠKA

manažér

23

JÁN
ZIGO

elektrotechnik

3

JÁN
JURAN

dôchodca

II. obvod

1

MARIÁN
GAVORNÍK

viceprimátor

II. obvod

Program a odpočet na www.lepsiamodra.sk

Skúsenosti a vízia

Objednávateľ: Juraj Petrakovič, Harmónia 3181, 900 01 Modra.
Dodávateľ: Kultúrne centrum Modra, Modranské zvesti, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 350 109.

Program a odpočet na www.lepsiamodra.skObjednávateľ: Juraj Petrakovič, Harmónia 3181, 900 01 Modra.
Dodávateľ: Kultúrne centrum Modra, Modranské zvesti, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 350 109.

JURAJ PETRAKOVIČ
kandidát na 
primátora Modry

kandidát na poslanca
Bratislavského samosprávneho kraja2 3

´
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nový ŽUPAN
profesor VELIČ
…nenechám Vás v zápchach

www.zupanVELIC.sk
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Spomíname
Odišli ste cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok ostáva 
dokorán. Ten, kto vás poznal, spo-
menie si a ten kto vás mal rád, ni-
kdy nezabudne. Dňa 18. 10. 2022 
uplynie 5 rokov čo nás navždy opustila naša milovaná mamička 
ľudmila Černáková. Dňa 13. 11. 2022 to bude 5 rokov, čo nás na-
vždy opustila sestra Denisa Černáková. S bolesťou v srdci spomí-
najú dcéra ľudmila, Silvia, iveta, syn Milan, manžel Milan a vnúča-
tá. Venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Tichá spomienka
Dňa 8. 9. 2022 uplynulo 20 rokov od smrti Sta-
nislava Helda. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca rodina. 

Spomienka
Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu tí, s ktorými 
sme šťastní boli. Dňa 28. 9. 2022 uplynú tri roky, 
čo nás navždy opustil náš drahý Rudolf Hrdlovič. 
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka a deti s rodinami.

Tichá spomienka
Odišla si cestou, ktorou každý kráča sám, len brá-
na spomienok ostala dokorán, ten kto ťa poznal, si 
spomenie a ten, čo ťa miloval, nikdy nezabudne. 
Dňa 25. 9. 2022 uplynul rok, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná manželka, mamička, babička 
a sestra Jarmila Bordácsová. Chýbaš nám, navždy zostaneš v našich 
srdciach. S láskou spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Spomíname
So smútkom v srdci a slzami v očiach spomíname 
na teba každý deň v roku. Už len kytičku kvetov na 
hrob dať a zapáliť sviečku a tíško spomínať. Dňa 
21. septembra si pripomíname 15. výročie úmrtia 
nášho brata a otca ľubomíra Žgrlíka z Modry. Spo-

mína manželka, deti, sestra s rodinou, švagor, švagriná, a ostatná 
smútiaca rodina. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, rodine, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli dňa 13. 8. 2022 posled-
nýkrát rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom 
a dedkom Stanislavom Strážayom. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina. 

Spomienka
Dňa 27. 9. 2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko Žigmund 
Kujovič. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomína manželka a deti s rodi-
nami. 

Októbrová uzávierka MZ
Najbližšia redakčná uzávierka bude v stredu 12. 10. do 12.00 h. (red)

Účtovné služby

0907 940 906 
ATACON, s.r.o.

Šenkvická 3, Pezinok

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
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O vínnej turistike 
Jedným z hlavných organizátorov nedávneho seminára „Slovenský vidiek a jeho ví-
zia“ bol Modran Ing. František Mach, dlhoročný propagátor vidieckej turistiky, agro-
turistiky, vínnej turistiky, zakladateľ, prvý a dnes čestný predseda Slovenského zväzu 
vidieckej turistiky a agroturistiky, spoluzakladateľ Združenia Malokarpatská vínna 
cesta. Nedávno oslávil životné jubileum – 80 rokov. 

Ako sa pozeráte na začiatky vidieckej turis-
tiky a agroturistiky na Slovensku?
Založenie SZVTA v roku 1991 si kládlo za 
cieľ využiť našu prírodu, prácu poľnohospo-
dárov, remeselné tradície, ľudový folklór, tra-
dície a prednosti slovenského vidieka na po-
skytovanie služieb cestovného ruchu najmä 
pre mestské obyvateľstvo. Príkladom pre nás 
boli západní susedia v Rakúsku, Nemecku, 
Francúzku. Za uplynulých 30 rokov sa situácia 
v tejto oblasti výrazne zlepšila. V Modre sme 
zorganizovali vzdelávacie podujatia a exkur-
zie, ktorých sa zúčastnilo okolo 2000 starostov, 
pedagógov, podnikateľov, pracovníkov tretie-
ho sektora a iných. Najviac aktivít smerovalo 
na vínne cesty do Rakúska. 
 
V roku 1996 ste založili Združenie Malo-
karpatská vínna cesta. Ako sa pozeráte na 
tento projekt?
Združenie MVC patrí medzi najúspešnejšie 

projekty vidieckeho turistiky na Slovensku. 
Hlavnými aktérmi sú vinohradnícke spolky, 
ktoré združujú podnikateľov vo vinohrad-
níctve a vinárstve. V r. 1995 sme spolu s vý-
tvarníčkou Alenkou Kadlečíkovou spracovali 
ilustračný plagát MVC na základe inšpirácie 
z Alsaskej vínnej cesty vo Francúzsku. Zdru-
ženie sme zakladali v Modre za účasti prezi-
denta Európskeho zväzu vidieckej turistiky 
Erika Jordana z Belgicka.

Ako hodnotíte 25 rokov činnosti Združenia 
MVC?
Združenie úspešne prezentovalo malokarpat-
ský región na výstavách cestovného ruchu do-
ma i za hranicami podujatiami Dni otvorených 
pivníc, Dni vo vinohrade, Ženy a víno a ďal-
šími. Podstatne sa zvýšila kvalita malokar-
patských vín, ktoré získavajú ocenenia doma 
i na svetových výstavách. i zásluhou ZMVC 
sa dostáva do povedomia myšlienka, že vino-
hradnícku výrobu ako kultúrne dedičstvo je 
nevyhnutné zachovať a podporovať najmä zo 
strany štátu tak, ako je to bežné u našich su-
sedov. Významní sú i ubytovatelia, pracovníci 
reštauračných zariadení, remeselníci, múzeá, 
jazdecké kluby, folklórne skupiny a iní, ktorí 
lákajú turistov do regiónu.
 
Aké aktivity vykonáva vaša Nezisková or-
ganizácia rozvoja vidieckej 
turistiky?
V rámci cezhraničnej spoluprá-
ce s Rakúskom sme zrealizova-
li výrobu 40 minútového filmo-
vého dokumentu Krajina ako 
víno. V spolupráci s Regionál-
nym environmentálnym cen-
trom Slovensko sme sa zúčast-
nili na viacerých projektoch. 
V rámci projektu Centrope sme 
sa zamerali na možnosti rozvoja 
vidieckej turistiky, agroturistiky 

na západnom Slovensku s využitím rakúskych 
skúseností. V posledných rokoch a počas pan-
démie sme v spolupráci so Spolkom Vincúr, 
Muzeálnou spoločnosťou a mestom Modra 
zorganizovali dve vydarené výstavy „Modra 
hlavné mesto vína“ a „História športu v Mod-
re“. Časť našich aktivít sme venovali aj mlá-
deži, spomeniem literárnu súťaž, prehliadku 
vinohradníckych strašiakov alebo prezentáciu 
detských folklórnych súborov v Rakúsku.
 
Čo hovoríte na súčasný stav vinohradníckej 
výroby v Modre aj v regióne?
Pozitív aj negatív je viacero. Z tých druhých 
spomeniem činnosť developerov, ktorí do vi-
nohradov tlačia výstavbu. Takisto chémia, 
technika a pohonné hmoty za tridsať rokov 
viacnásobne stúpli, no ceny hrozna zostali 
približne rovnaké. Z toho vyplýva nerentabil-
nosť výroby pre malých vinohradníkov a zá-
hradkárov. Znížil sa odbyt stolových vín, naj-
mä z dôvodov dovozu dotovaných lacných 
vín zo zahraničia. Rozvoj vinohradníckej vý-
roby v regióne brzdia pozemkové úpravy, kto-
ré meškajú a tým zaostáva i obnova vinohra-
dov. Mrzí ma, že Hotel Modra s rozsiahlymi 
pivničnými priestormi chátra. Majiteľ Minis-
terstvo hospodárstva SR by malo budovu ako 
prebytočný majetok odovzdať vinohradníkom 
a mestu za 1 euro a za pomoci štátu vytvo-
riť v pivničných priestoroch hotela odbytové 
združenie vinárov podobne ako bolo Sloven-
ské vinohradnícke družstvo.

Váš odkaz pre podnikateľov v cestovnom 
ruchu?
Turista očakáva od pobytu v Modre a oko-
lí zážitky a chce vnímať kultúrne dedičstvo. 
Nevyhnutná je spolupráca podnikateľských 
subjektov so samosprávou a tretím sektorom. 
iba spoločná prezentácia regiónu, vzájomné 
prepojenie služieb, ich vysoká kvalita a prí-
slovečná slovenská pohostinnosť sú zárukou 
spokojného turistu. Rozvoj cestovného ruchu 
zároveň vytvára nové pracovné príležitosti, 
využíva prírodné danosti a hospodársky poten-
ciál čím zvyšuje ekonomickú prosperitu obcí.
Mojim osobným želaním je užšia spolupráca 
dvoch modranských spolkov vinárov a to Vin-
cúr a Víno z Modry. Zhováral sa

Rudolf HASPRA

OC KOCKA 1. poschodie
Dukelská 40, Modra  
tel.: 0908/350 555 

Facebook: 
Kaderníctvo & Barberstvo Deny 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Utorok: 9:30- 16:00 h. 

Streda: 12:00-18:00 hod 
Štvrtok - Sobota: na objednávky 

Nedeľa: zatvorené 
 

 

  

                                
Denisa Podhorná

 

Barber Moon  
Monika Aulisová

 OC Kocka - 1. poschodie 
tel.: 0911/433 034

Facebook: Monika Aulisová 
Instagram: Monika Aulisová

 
OTVÁRACIE HODINY

Pon. - Sob.: na objednávky 
Nedeľa: zatvorené 
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Turistika po Ivanových lavičkách
Modranský turistický spolok usporiadal v júli 4. ročník okru-
hu Ivanove lavičky. Nápad organizovať pravidelne sa opakujú-
cu turistiku vznikol aj preto, že sa chceme poďakovať Ivanovi 
Kintlerovi, ktorý sa už mnoho rokov stará o blízke lesné chod-
níčky tým, že ich obohatí o drevené stoly a sedenia, pravidelne 
kosí a udržuje Čermákovu lúku, stará sa i o studničky. To všetko 
s láskou k prírode, k ľuďom a tiež aj spolu s ochotnými pomoc-
níkmi z MTS, mesta či ďalšími priateľmi.

Na tomto ročníku sa zúčastnilo 
viacero turistov z blízkeho oko-
lia, Pezinka, Vinosadov, igra-
mu, Novej Dedinky a Bratislavy. 
Potešili sme sa aj dvom účast-
níčkam z Poľska. Privítali sme 
medzi nami aj Mariána Pavlovi-
ča, predsedu regiónu KST Ma-
lé Karpaty. Prišli turisti z nášho 
spriateleného klubu v Lozorne, 
z Grinavy sa zúčastnili Sokolíci 
a ďalší nadšenci spoločného pu-
tovania. Trasu sme začali v Mod-
re pri kine a bola vybraná podľa 
ivanových lavičiek. My sme sa 
zastavili pri niektorých z nich, 
hoci ich urobil omnoho viac – 
Tovarišské, Pod Peprovcom, 
Zámčisko, Vápenka a Čermák. 
Počasie vyšlo tento rok netra-

dične pekne a slnečne, čo umož-
nilo stráviť viac času v našich 
krásnych Malých Karpatoch, 
kde môžeme čerpať nový dych 
a zdravie. Tiež to bola príleži-

tosť sa porozprávať, nadviazať 
nové priateľstvá, či upevniť už 
tie dávnejšie. Po pandemickom 
období, kedy sme boli dlho izo-
lovaní, si vážime každú chvíľu, 
ktorú môžeme stráviť v spoloč-
nosti druhých ľudí a zvlášť tých, 
ktorých máme radi.
Po prejdení 15 km trasy náš 
program neskončil, ale pokra-
čoval ďalej na chatke MTS na 
Zochovej chate. Tu na všetkých 
čakalo občerstvenie, kto chcel 
si mohol opekať, či pochutnať 

si na koláčoch. V družných roz-
hovoroch stretnutie pokračovalo 
do večerných hodín. 
Chceme poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na prípravách 
a organizácii podujatia, mes-
tu Modra za poskytnutie kva-
litných materiálov o Modre, za 
praktické turistické a cyklo ma-
py a taktiež všetkým zúčastne-
ným, ktorí prispeli k dobrej nála-
de a výbornej atmosfére. Tešíme 
sa na ďalšie krásne zážitky v prí-
rode a budeme radi, ak sa k nám 
pridáte.

Katarína BENCOVÁ, 
Modranský turistický spolok

Ľudia z Modry, 51. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spolu-
práci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Davit Armenc (34), šperkár
Z Arménska rovno do Modry – na Zocho-
vu chatu. Aké jednoduché... Ste zvedaví na 
motív? Ako to už v živote býva, najskôr to 
bolo štúdium a potom láska. Davit vyštu-
doval maľbu na Akadémii umení v Jereva-
ne a po magisterskom štúdiu pokračoval na 
Vysokej škole výtvarných umení v Brati-
slave. „Na Zochovu chatu som vtedy išiel 
pozrieť spolužiačku, no a teraz je to moja 
žena,“ smeje sa. „Modra sa mi zapáčila, 
vnímam ju ako útulné, pokojné mesto s mi-
lými obyvateľmi a krásnou prírodou oko-
lo. Do ateliéru v OC Kocka chodím cez les 
po žltej značke, je to moje najobľúbenejšie 
miesto.“ 
Davit sa šperkárstvu najskôr venoval len 
okrajovo, vnímal ho ako svoj koníček. Po 
škole mu však úplne prepadol. „Veľa som 
experimentoval a časom sa mi podarilo vy-

tvoriť vlastný rukopis, spôsob osobného vy-
jadrenia umenia cez šperkárske remeslo. 
Na výrobu používam ušľachtilé kovy ale aj 
smalt, drevo, či iné prírodné materiály. Tvo-
rím rukami, snažím sa čo najmenej zaťažiť 
životné prostredie a tomu prispôsobujem aj 
výrobu šperkov.“ Ak by ste chceli nazrieť do 
zákulisia výroby šperkov, Davit vás rád pri-
víta vo svojom ateliéri. Organizuje worksho-
py a kurzy pre deti i dospelých, na ktorých sa 
naučia základy remesla, uplatnia svoju krea-
tivitu pri tvorení a popritom zrelaxujú. 
Často vytvára personalizované šperky na 
objednávku, snubné a zásnubné prstene zo 
zlata, platiny a striebra. „Kreujem aj sério-
vé kolekcie šperkov v malom počte na bežné 
nosenie, ktoré priebežne obmieňam a dopĺ-
ňam. Potom unikátne umelecké šperky – 
väčšinou ide o dizajnové kúsky z ktorých 
mám jediný exemplár. Kupujú si ich ľudia, 

ktorí obľubujú moju tvorbu a sú najzaují-
mavejšie z hľadiska investícií. Som vďačný 
všetkým, ktorí ma podporujú, vďaka čomu 
môžem byť akési médium medzi fyzickým 
a spirituálnym svetom pre objavovateľov 
čara šperku.“ Zuzana TICHÁ
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13. Slávnosť hliny – Keramická Modra
Tohtoročná jeseň v Modre sa začala v znamení osláv. Prepo-
jenie vinobrania s oslavou keramického remesla sa ukázalo 
byť zaujímavým krokom. Trinásty ročník Slávnosti hliny – 
Keramickej Modry bol opäť medzinárodný. Svojou účasťou 
a tvorbou prispelo 31 keramikárov zo Slovenska, po dvoch zá-
stupcovia z Česka a Maďarska, prišiel aj jeden srbský výrob-
ca keramiky a jeden Talian. Modru navštívili aj keramikári 
z ukrajinskej oblasti Slavjansk, ktorí darovali organizátorovi 
Modranskej Besede keramickú fľašu v tvare mandolíny. 

Okrem stálic prišli na jarmok 
ponúknuť svoj tovar aj nové 
keramikárky Zuzana Ferenczo-
vá a Mária Szabová a výtvar-
ník Andrej Augustín so svojou 
keramikou, ktorú tvorí v Slo-
venskej ľudovej majolike, kde 
taktiež prebiehal aj odborný se-
minár. Tohtoročná slávnosť ma-
la i charitatívny podtext. Agát-
ka Poloncová s podporou svojej 
rodiny zastupovala projekt Ma-
ry‚s Meals – medzinárodné cha-
ritatívne hnutie bojujúce proti 
hladu zavádzaním školského 
stravovania tam, kde chudoba 
a hlad bránia deťom v prístupe 

k vzdelaniu. Významnou bola 
aj účasť predajcov gastra, kto-
rí na Súkeníckej ulici otvorili 
svoje podbránia alebo poskytli 
občerstvenie pre predajcov ke-
ramiky a účinkujúcich. 
Modranská Beseda ďakuje aj to-
uto cestou všetkým partnerom, 
ktorí pomohli v prípravách 13. 
ročníku podujatia: SNM–Múze-
um ľ. Štúra v Modre, Múzeum 
slovenskej keramickej plastiky 
a Slovenská ľudová majolika. 
Z verejných zdrojov Slávnosť 
Hliny 2022 podporil Fond na 
podporu umenia. Podujatie bolo 
realizované s finančnou podpo-

rou Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR a KOCR Bratislava 
Region Tourism, OOCR Malé 
Karpaty. Ďalej boli partnermi 
podujatia Mesto Modra, Kul-
túrne centrum Modra, MsCSS 
Modra, ľUSK, Kráľovan, peká-
reň Harmónia, Modranské zves-
ti, Víno z Modry, modranska 
a keramikári. 
Slávnosť hliny – Keramická 
Modra vrátane sprievodných 

podujatí aj odborného seminá-
ra je jednou z aktivít Projektu 
„Deň hliny – Čaro hliny“, kto-
rý 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 SR. Cieľom projektu je pod-
pora kapacít kultúrnych aktérov 
a podpora práce s publikom. 
Spoločným úsilím k zelenej, 
konkurencieschopnej a inklu-
zívnej Európe. (red)

Bodka za vinobraním 
Septembrový víkend venovaný vinobraniu 
je za nami. Tri dni boli venované tradíci-
ám, oddychu aj zábave, stretnutiam, dob-
rému jedlu a skvelým vínam i burčiaku. 
Pomyselnú bodku za víkendom dala skve-
lá česká hudobníčka Lenka Dusilová svoj-
im koncertom v Nemeckom evanjelickom 
kostole v Modre. 
„Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí 
zavítali do Modry a zaplnili jej ulice rados-
ťou a dobrou náladou. Veľmi nás teší, že 
ste v našom meste strávili pekné dni a uži-
li si oberačkové slávnosti dosýta. Tak isto 
by som chcel poďakovať všetkým kolegom 
z KC Modra a Mesta Modry, ako aj dobro-
voľníkom a o.z., ktoré nám pomohli Mod-
ranské vinobranie 2022 zorganizovať. Po 
dvojročnej odmlke to nebolo jednoduché, 
ale zvládli sme to. Verím, že sa nám spo-
ločnými silami podarilo vytvoriť kvalitný 
a kultivovaný mestský festival, ktorý nášmu 
mestu veľmi pristane. Už teraz sa na vás te-
šíme opäť o rok“, uviedol Ján Sklenár, ria-
diteľ Kultúrneho centra Modra.
Mesto Modra ďakuje organizátorom oboch 
najväčších septembrových podujatí Mod-
ranské vinobranie a Slávnosť hliny, Kul-

túrnemu centru Modra a OZ Modranskej 
besede ako aj všetkým združeniam, spol-
kom, školám, dobrovoľníkom, partnerom 
a samozrejme účinkujúcim za nasadenie 

a spoluprácu. Zároveň ďakujeme obyvate-
ľom žijúcim v blízkosti hlavných pódií za 
strpenie hluku a všetkým za rešpektovanie 
dočasných obmedzení spojených s organi-
záciou podujatí.
Dovidenia opäť v Modre, priatelia.
 (red)
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Niečo bolo vo vzduchu, bolo niečo vo vzduchu?
Devätnásty september 2022, sedemnásta hodina. Nádvorie 
modranskej historickej radnice bolo pekne pripravené a za-
plnené ľuďmi. Všetko nachystané na slávnostné otvorenie 
Vinobrania 2022 a tiež vyhlásenie výsledkov výstavy Víno 
modranského vinobrania. „Tribunálnici“ boli napätí, mierne 
nervózni, trošku podráždení. Niet sa čo čudovať, sú to zodpo-
vední ľudia. Vtom prichádzajú delegácie z družobných miest, 
víta ich vedenie mesta, všetko sa môže začať.

Odovzdávanie oberačkového 
hroznového venca pánovi primá-
torovi prebieha dôstojne, prípitok 
perega, hájnika a folkloristov je 
vydarený. Pekná pani konferen-
ciérka si pletie názov družobné-
ho mesta a mení Modru na obec. 
Začína sa vyhlasovanie výsled-
kov, pán profesor Malík sa sťa-
žuje na nesprávne skladanie viet, 
že lepšie píše ako hovorí. To na-
hráva Jožkovi z Modry (ing. Jozef 
Šimeček), čím vzniká nová súťaž 
v ťahaní sa za slovíčka. Milá, ve-
selá... V takomto virvare predstu-
pujem ako posledný ocenený po 
cenu za najlepší burgund – Cenu 
ing. Gabriela Gavorníka. Žiaľ, už 
nebohého otecka pána viceprimá-
tora, ing. Mariána Gavorníka (na 
foto prvá zľava s keramickým ta-
nierom). Jasné, že som zabudol 
na to podstatné. Vyzdvihnúť, že 
Gabo bol jeden z hlavných vino-
hradnícko-vinárskych pilierov 
v našom Gavorníkovsko-Dudov-
skom rode. Že bol technológom 
v modranských vinárskych závo-

doch a neľútostná smrť mu ako 
mladému, štyridsaťštyriročnému 
zabránila v ďalšom profesionál-
nom raste. Mal som s pánom vice-

primátorom spomínaných aktérov 
slovných prekáračiek chytiť za 
ruky a pozrieť sa k nebu. Myslím, 
že odtiaľ nášmu vinárstvu spo-
mínaná cena priletela. „Zmieriť“ 
mojich dvoch dobrých kamarátov, 
napríklad odrecitovaním ich dojí-
mavých veršíkov.

Fedor Malík: Sauvignon 2019
Uplakané očí starých mám, ruky 
pantom dorezané. Tak na to si ešte 
pamätám. Ubolený chrbát nášho 
deda, na to tiež zabudnúť sa nedá.
Jozef Šimeček: Zrenie nad Mod-
rou
Na rúnach a v „rádkoch“, bol 
celý život náš. „Mat“ lepší po-
cit, jak dobre obrobený vinohrad 
a „klapku“ vína z neho, určite ne-
poznáš.
isto by z nich mal Gabriel Gavor-

ník radosť. Žiaľ, neurobil som tak, 
muselo byť niečo vo vzduchu! 
Toľko k faktom z tribúny z po-
hľadu otvorenia Vinobrania 2022. 
Tento príspevok píšem tiež preto, 
aby som sa poďakoval. Aby som 
si uctil tých, ktorí si vážia tradície, 
ktorí tradície nenechajú zapadnúť 

prachom. Ďakujem všetkým, kto-
rí obetujú svoj voľný čas, pripra-
vujú Vinobranie a jeho sprievod-
né programy. Jedným z nich je aj 
výstava vín. Či už v podaní býva-
lého JRD Modra, alebo vinárskej 
školy. Dlhé desaťročia pripravo-
vali degustáciu práve oni. Došlo 
aj k malej pauze, keď degustácia 
nebola alebo ju nahrádzala verej-
ná ochutnávka medzinárodnej vý-
stavy vín Vinoforum. 
Vinoforum a aj dnešná podoba vý-
stavy vín majú spoločného meno-
vateľa, je ním profesor Fedor Ma-
lík. Špičkový slovenský, vo svete 
známy a uznávaný enológ z Mod-
ry. Jediný univerzitný profesor 
medzi vinohradníkmi a vinármi 
na Slovensku. Neúnavný pracovi-
tý pán, milujúci svoju rodinu, mi-
lujúci svoje mesto. Pán, ktorý ne-
pozná odpočinok, z ktorého sršia 
nápady, píše nádherné knihy, kto-
rý nás tým čo robí, neustále obo-
hacuje a posúva vpred.
Vážení vzácni jednotlivci, občian-
ske združenia, firmy, školy, ale 
hlavne vedenie a pracovníci nášho 
drahého mesta. Prajem vám ve-
ľa zdravia, síl a nápadov. Držím 
vám palce, aby ste aj v budúcnosti 
úspešne pokračovali v prípravách 
Vinobrania, aby ste vládali rozví-
jať vinohradnícke a vinárske tradí-
cie. S úctou, Miro DUDO,

vinohradník a vinár

Vína modranského vinobrania
Vína výhradne z hrozna v Modranskej vinohradníckej ob-
lasti zdegustovali odborníci pod vedením enológa prof. Fe-
dora Malíka a vybrali tie najlepšie. Ochutnávka vín súťaže 
Víno modranského vinobrania 2022 sa konala v priestoroch 
školskej pivnice Strednej odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej na Hornej ulici. Myšlienkou súťaže je podporovať 
povedomie a záujem o domáce vína. V rámci otvorenia vi-
nobrania sa uskutočnilo udeľovanie ocenení a verejná de-
gustácia vín ponúkaných v priestoroch mestskej pivnice na 
nádvorí historickej radnice. 

Hlavní víťazi 
a ocenenia

Šampión výstavy – víno s naj-
vyšším počtom bodov a zároveň 
víťaz kategórie i.1 – i.2 (vína ti-
ché biele suché a polosuché, zvy-

škový cukor do 12 g/l): Juraj Zá-
pražný, Vinosady za vzorku č. 78 
– Riesling, 2019
Kategória i.3 – i.4 (tiché bie-
le polosladké a sladké, zv. cu-
kor nad 12 g/l): Karpatská perla, 

s.r.o., Šenkvice – vz. č. 117, De-
vín, vinohrad Plázle, r. 2018
Kategória iii.21 – iii.22 (vína 
červené suché a polosuché, zv. 
cukor do 12 g/l): Víno Kmeťo, 
Modra – vz. č. 147, Hron, r. 2020
Kategória iV.23 (vína šumivé, 
tradičná metóda, bez rozdielu fa-
rebnosti a koncentrácie zv. cuk-
ru): ing. Jozef Repa, Repa winery 
Šenkvice za vzorku č. 9 – Pinoty-
pe cuvée
Kategória V.24 (vína z rezistent-
ných odrôd bez rozdielu fareb-
nosti a zv. cukru): ľubomír Je-
lemenský, Modra za vz. č. 18 
– Solaris, r. 2021

Cena doc. ing. Jána Farkaša, 
CSc. za najvyššie ocenené víno 
odrody Rivola (Tramín červený): 
Elesko, a.s. Modra za vz. č. 123 – 
Tramín červený, r. 2021
Cena Vincenta Šikulu za najvyš-
šie ocenené víno odrody Zele-
ný muškátel (Veltlínske zelené): 
Miloš Jermář, Modra za vz. č. 
46 – Veltlínske zelené, slamové, 
r. 2021
Cena ing. Gabriela Gavorníka 
za najvyššie ocenené víno (od-
rodové aj cuvee) z burgundských 
odrôd: Miroslav Dudo – VMD, 
Modra za vz. č. 56 – Ruladské 
biele, r. 2021
Kompletné výsledky sú zverej-
nené na stránke www.modra.sk.
 (red)
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Novotvar zavíta opäť do Modry
Aj v roku 2022 prináša medziná-
rodný festival Novotvar správu 
o tom najaktuálnejšom zo sveto-
vej aj slovenskej literárnej scény. 
Už Vii. ročník festivalu sa usku-
toční 5. – 8. októbra 2022 v Bra-
tislave a Modre. Headlinerom 
tohto ročníka bude svetoznámy 
a vysoko oceňovaný britský pro-
zaik holandského pôvodu Michel 
Faber, ktorého romány získavajú 
mimoriadny ohlas na celom sve-
te. Modranský program sme tento 
rok venovali prioritne detskému 
čitateľovi. V sobotu 8. októbra 
sa v Kultúrnom centre Modra 
(v Mestskej knižnici) predstavia:
15.00 Eva Luka: Jemňacinky/Bru-
tálničky – prezentácia knihy pre 
deti.

16.00 Alexandra Salmela: Fantazmagorický 
kamarát – prezentácia knihy pre deti.
Program bude pokračovať v kine Mier kde 
si o 18.00 budete môcť pozrieť film: Herec 
ivan Palúch, po ktorom vás pozývame na 
diskusiu s režisérom Martinom Palúchom. 
Viac info ako aj kompletný program náj-
dete na: www.novotvar.sk. (js)

®®

8. október 2022
areál Školskej pivnice SoŠ VO

Horná 22, Modra

10.00 - 18.00

MODRA - SENEC - PEZINOK - PEZINOK GRINAVA - LIMBACH - SVÄTÝ JUR
VINOSADY - VINIČNÉ - JABLONOVÉ - IVANKA PRI DUNAJI

BRATISLAVA: RAČA - PETRŽALKA - VAJNORY 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

PROGRAM:

www.moska.sk

s mladým vínom

Mediálni partneriPartneri podujatia Destinačný partner

Podujatie realizované s finančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.

 detský folklórny súbor Magdalénka Modra
tanečná akadémia Sunny Dance Pezinok
speváci zo súťaže Malokarpatský Slávik 

a študenti Cirkevného konzervatória a Konzervatória v Bratislave

Klub Za Oponou
Sokolská 8︱Modra
15. 10.︱20:00 
vstup: 5 €

Veľká potreba

Lačné ústa, chutné sústa
Vrchol leta je časom dozrievania. Kuchyne rozvoniavajú chut-
nými jedlami z čerstvých plodov záhrad. Stávame sa alchymis-
tami, čarujeme s koreninami, bylinkami, vôňami a chuťami 
a pritom spomíname a recepty našich mám a otcov, či starých 
mám a priateľov, na tie nezabudnuteľné jedlá a spoločné chví-
le za stolom, ktoré by sme radi privolali z minulého času šťast-
ných dní detstva, priateľstiev či spomienok. 

Nielen my, tiež mestečká a de-
diny nášho malebného Malo-
karpatského kraja majú svoju 
kulinársku tradíciu pamäť. Pes-
trú, voňavú a chutnú, ktorú po 
stáročia vytváral um a šikov-
né ruky našich predkov z plo-
dov záhrad, polí, lesov a viníc. 
Obyvateľstvo Modry bolo viac 
národnostné. Žili tu Slováci, 
Nemci, Židia, Maďari, nieke-
dy zavítali do mesta návštevy, 
prisťahovali sa noví občania, 

ľudia vycestovali za prácou, 
priviedli si nevesty a tak sa aj 
kuchyne rozvoňali po novom. 
Téma prirástla k srdcu aj nášmu 
rodákovi prof. Fedorovi Malí-
kovi, ktorý rád majstruje nielen 
s vínom, ale aj v kuchyni. Vo 
svojej novej, v poradí už ôsmej 
knihe o gastronómii Lačné ús-
ta, chutné sústa, prináša v prvej 
časti vyše 130 gastrofejtónov 
z r. 2019–2022, ktoré nazval 
Príbehy s varechou. Druhá časť 

Modranský receptár je tridsiat-
kou úsmevných spomienok na 
dôvtipných modranských maj-
strov gastronómie, z ktorých 
väčšina, žiaľ už nie je medzi 
nami. V tretej časti Ako chu-
tia Malé Karpaty spomína na 

gazdinky okolitých mestečiek 
a dedín a na ich umenie. 
Knihu krásne ilustroval Martin 
Kellenberger a graficky upravil 
Peter Cpin, majstri výtvarného 
umenia.
Zaspomínajte si a inšpirujte sa 
spolu s autorom tejto pôvab-
nej a „chutnej“ knižky, v ktorej 
ožívajú staré recepty a príbe-
hy, nadšene a láskavým slovom 
vyrozprávané, niekedy mod-
ransky tak, ako nám pusa na-
rástla. 
Mimochodom, vytvorili ste už 
svoj vlastný recept? Ten váš, 
nie opísaný z internetu. Zapíš-
te si ho pre potomkov, aby ma-
li na čo spomínať a vareškou 
mohli znova vyčarovať odvia-
te vône.
Pekné, zábavné a poučné číta-
nie vám spolu s autorom želá

Jana TEPLÁ
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Kultúrne podujatia v októbri
1. 10., 18.00 h: Spev kohúta, dedinská ko-
média s kriminálnou zápletkou v podaní Ra-
došinského naivného divadla, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: KC Modra, 
vstupné: 22 €, predpredaj v kancelárii KC 
Modra 033/647 21 12, kontakt@kcmodra.sk
 
7. 10.–31. 12.: Výstava – Silvia Stránska 
a Svetlana Čimborová, umenie plstenej 
techniky, miesto: Múzeum ľ. Štúra, Štúrova 
84, organizátor: SNM–MľŠ v Modre
 
8. 10. 2022: Novotvar, Vii. ročník festivalu 
literatúry sa uskutoční 5. – 8. októbra 2022 
v Bratislave a Modre, miesto: Mestská kniž-
nica, Kino Mier Modra, organizátor: No-
votvar o.z., vstup voľný
 
8. 10., 10.00–18.00 h: Jablkové hodovanie 
s mladým vínom 2022, 14. ročník jesennej 
oslavy jabĺk a produktov z nich vyrobených, 
miesto: areál školskej pivnice SOŠ vinár-
sko-ovocinárskej, Horná 22, organizátor: 
BSK, MOS Modra

8. 10., 14.00 h: Uvedenie knihy Ladislava 
Tačovského: Huncokári – Hirner a ďalšie 
rody, miesto: Holzhacker Haus, sídlo o.z. 
Potomkovia Huncokárov, Modra – Piesok, 
organizátor: L. Tačovský v spolupráci s o.z. 
Potomkovia Huncokárov
 
14. 10., 18.00 h: Kým zaznie poľnica, čier-
na komédia v podaní divadla MoKraĎ. Nik-
to z nás presne nevie, koľko na tomto svete 
ešte pobudne kým, ako sa vraví ,,mu odbi-
je.“ Miesto: Kultúrny dom Modra, organizá-
tor: Divadlo MoKraĎ, vstupné dobrovoľné
 
15. 10., 20.00 h: Klub Za Oponou – Veľká 
Potreba, miesto: Kultúrny dom Modra, or-
ganizátor: KC Modra, vstupné: 5 € na mieste
 
22. 10., 15.00–18.00 h.: Stretnutie so svet-
lonosom, vyrezávanie tekvíc, výroba drob-
ných jesenných dekorácií, maľovanie na 
tvár, miesto: Kultúrny dom Modra, organi-
zátor: KC Modra
 

24. 10., 11.00 h: Modranské veršobranie, 
oberanie veršov na viničových listoch, hosť: 
Mila Haugová, výber poézie z novej zbier-
ky Z rastlinstva, miesto: Mestská knižnica, 
organizátori: Mestská knižnica, Spoločnosť 
priateľov poézie, Pars Artem, podujatie pod-
poril: Fond pre podporu umenia. (kc)

 

KC pripravuje
5. 11., 19.00 h: Krvavé peniaze, napínavá 
detektívka Divadla Múza Teatro v spoluprá-
ci so štúdiom L+S., Mark a Liz. Zdanlivo 
obyčajný manželský pár, ktorý sa pohybu-
je vo svete showbiznisu. On má slabosť pre 
dievčatá, ona je neúspešná herečka, ktorá 
hľadá útechu v alkohole. ich vzťah je v roz-
klade, je len otázkou času, kedy sa defini-
tívne rozídu. Vynikajúca hra autorského tria, 
troch bratov, ktorí píšu pod značkou Heather 
Brothers. Miesto: Kultúrny dom Modra.

Zmena programu vyhradená! Všetky aktuál-
ne informácie na www.kcmodra.sk.

(kc)
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