
Od adventu k Vianociam
Milé Modranky a milí Modrania, milí čitatelia. Adventné obdobie 
a potom Vianoce existujú preto, že raz zaznelo jedno špeciálne 
a mimoriadne Slovo. Slovo, ktoré vytvorilo možnosť, aby každý 
človek mal prístup k bohatstvu, ktoré dokáže zmeniť náš svet. 
Uvedomujem si, že v našich dňoch niečo také takmer nie je vidieť. 

Tento rok to naozaj nevyzerá byť 
o zvyčajnom „bohatstve“, ale viac 
o šetrení. A aj tento rok sa každo-
ročná snaha o vedomé prežitie „ti-
chého času“ podobá viac na pre-
teky s časom, kedy výhrou je pár 
voľných dní, kedy niektorí konečne 
môžeme „vypnúť“ z práce a stráviť 
niekde príjemný čas. Okrem toho, 
mnohí si uvedomujeme, že v tejto 
chvíli a aj v tomto čase je na našom 
svete priveľa ľudí, ktorí nemajú ani 
tie možnosti a príležitosti ako my. 
Ešte stále je priveľa vojen, trápe-
nia, nešťastia a bolesti. Ako máme 
v tom všetkom vnímať nejaké iné, 
špeciálne bohatstvo?! Potrebujeme 
vôbec niečo viac ako iba „bohaté-
ho ježiška“ ? Som presvedčená, že 
áno. Práve do času, kedy sa zdá, že 
sa všetko mení a rúca; kedy nič nie 
je isté potrebujeme viac ako inoke-
dy rozumieť, čo za dar nám vianoč-
ný príbeh ponúka. 

Tento príbeh je totiž niečo ako 
kompas. Ukazuje smer k bohat-
stvu, ktoré nevieme získať bež-
nými prostriedkami a predsa ho 
potrebujeme zo všetkého najviac. 
Je to príbeh o ceste od Boha k člo-
veku. O zmene od „bohatého je-
žiška“ ku bohatstvu od Ježiša. 
Od vecí ku vzťahom. Od sebalás-
ky k Láske. K Láske, ktorá nemá 
žiadne podmienky, žiadne hrani-
ce, nie je viazaná na náš úspech 
alebo schopnosti. Láske, ktorá sa 
prejavuje bezpodmienečnou vzá-
jomnou úctou a rešpektom – k ľu-
ďom, k prírode aj k vesmíru a je 
zdrojom sily a odvahy byť člove-
kom. Práve tento spôsob Lásky 
spôsobuje, že sme schopní vidieť 
seba, iných a náš svet v inom svet-
le. Nie, nemyslím žiadny naivný 
optimizmus ani vnútené dobro. 
Len je to, ako keď zrazu ochutnáte 
skvelé a kvalitné jedlo a viete ro-

zoznať jeho chuť od lacnej náhra-
dy. A to je presne ten zážitok, na 
ktorý nás chce adventné obdobie 
pripraviť a vianočné sviatky nám 
ho chcú sprostredkovať. Chuť Bo-
žej Lásky k svetu. Naša láska bý-
va plná rôznych podmienok. Je 
závislá od toho, či nám je niekto 
sympatický, alebo niečím užitoč-
ný. Často našu lásku meriame iba 
cez množstvo alebo hodnotu dar-
čekov. Príbeh o Bohu, ktorý sa stal 
človekom ale nastavuje iný obraz. 
Smeruje nás k bohatstvu, ktoré 
sa nedá kúpiť. K bohatstvu vzťa-
hov založených na tom, že sme 
všetci rovnako milovaní. Všetci 
sme rodina. Aby sme boli ochotní 
a schopní urobiť jeden pre druhé-
ho všetko, čo treba. Jedine taká-
to Láska presvetľuje tmu, ktorá 
vzniká z našich strachov a skú-
seností. Preto je vianočný príbeh 
ako kompas... ukazuje k Láske. 
Aby sme to zvládli, dostávame 
čas na prípravu – adventný čas. 
A hoci vie prejsť rýchlo, vždy je 
v ňom dosť času na odpustenie, na 
radosť, na nádej a na lásku. Kres-
ťania o tom vedia svoje... aj sa 
snažíme, aj nám to nie vždy ide, 
aj často zlyhávame. Ale napriek 
sebe to nemusíme a nemôžeme 

vzdať. Vždy znovu sa učíme tú-
to Lásku pochopiť a žiť v našich 
vzťahoch. S pokorou uznať, že nie 
sme lepší ako iní. Sme ale všetci 
rovnako milovaní. V texte Jánov-
ho evanjelia čítame: „Na počiatku 
bolo Slovo. To Slovo bolo u Bo-
ha a Boh bol to Slovo. ... To Slovo 
sa stalo telom a prebývalo medzi 
nami ... 4 V Slove bol život a ži-
vot bol svetlom ľudí. 5 A to svet-
lo svieti v tme a tma ho nepohl-
tila.“ Existuje moc, ktorá má silu 
osvetliť naše dni. Moc, ktorá z nás 
robí spolupracovníkov pri udržia-
vaní dobra na svete. Moc, ktorá 
nám napriek všetkému vždy zno-
vu sľubuje večnú Lásku a čaká na 
našu odpoveď. 
Milí Modrania, prajem vám skve-
lé sviatky. Nech môžete zažiť ich 
svetlo. Nech sa vás dotýka živé 
Slovo a prebúdza vašu odvahu 
a nádej. Nech nám všetkým spo-
lu pripomenú, čo je v našich vzťa-
hoch a životoch naozaj podstatné. 
Majte „bohatého ježiška“ – boha-
tého na vzájomnú úctu, odvážnu 
lásku a nádej, že život má dobrý 
cieľ.
Srdečne vaša

Eva OSLÍKOVÁ, 
evanjelická farárka 
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Poslanci Modry a primátor zložili sľuby

V pondelok 14. novembra 2022 
sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra 
v Modre konalo ustanovujúce za-

sadnutie Mestského zastupiteľ-
stva Modry. Súčasťou slávnost-
nej časti programu bolo zloženie 

sľubu novozvoleného primá-
tora Juraja Petrakoviča a sľu-
bov novozvolených poslan-
cov.
Poslancami v novom voleb-
nom období 2022–2026 sú 
za 1. volebný obvod (Modra): 
Peter Jakabovič, Jakub Liška, 
Naďa Kovárová, Ján Zigo, 
Michal Petrík, Andrea Ku-
kumbergová, Peter Juran, Ján 
Bača, Viera Jančovičová, Mi-
roslav Ochaba a za 2. volebný 
obvod (Kráľová, harmónia, 
Piesok): Marián Gavorník, 
Ján Juran, Matúš hornáček.
 (jk)

Ustanovujúce zastupiteľstvo 
bratislavského kraja
Novozvolení župní poslanci sa 22. 11. 2022 ujali svojich funkcií 
v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Spolu 
s opätovne zvoleným predsedom BSK Jurajom Drobom zložili 
na ustanovujúcom zasadnutí BSK sľuby. 

Medzi 53 poslancami je aj pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič, 
ktorý v aktuálnom volebnom 
období zastupuje okrem mesta 
Modry, aj obce Šenkvice a Vi-
nosady. 
„Veľmi si vážim dôveru, ktorú 
som dostal od občanov nášho 
kraja vo voľbách. Volebný výsle-
dok vnímam ako signál od voli-
čov, že si želajú kontinuitu úspeš-
ne rozbehnutej práce, výsledkov 
a spolupráce s poslancami či sta-
rostami a primátormi. Dokázali 
sme, že samosprávne kraje majú 
svoj zmysel. Vízie z výkresov sme 

premenili na realitu. A dokázali 
sme to dokonca aj vo chvíľach 

doslova krízových, s ktorými 
sme sa v poslednom čase denne 
stretávali,“ vyhlásil vo svojom 
vystúpení na ustanovujúcom 
zasadnutí Zastupiteľstva BSK 
predseda Juraj Droba.

(red, bsk)
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Prihláste sa 
do komisií

Mestské zastupiteľstvo Mod-
ry sa na svojom ustanovujú-
com zasadnutí dňa 14. 11. 2022 
uznieslo na zriadení nasledov-
ných komisií: Komisia finanč-
ná, hospodárska, legislatívna 
a podnikateľských činností; Ko-
misia kultúry, cestovného ruchu 
a pamiatok; Komisia sociálna, 
zdravotná a verejného poriad-
ku; Komisia školstva a mládeže; 
Komisia športu; Komisia územ-
ného plánovania, životného pro-
stredia, pôdohospodárstva, vino-
hradníctva a vinárstva; Komisia 
na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funk-
cionárov.
Žiadosti o členstvo posielajte 
e-mailom na: podatelna@mod-
ra.sk alebo písomne na adresu:
Mestský úrad Modra, Dukelská 
č. 38, 900 01 Modra do termínu: 
31. 1. 2023. (msú)

Zima v meste
Dispečing zimnej údržby mes-
ta Modry: +421 903 406 211.
Modra je pripravená na zimnú 
sezónu a údržbu komunikácií. 
Na autobusových zastávkach, 
pri školách, úradoch a ďal-
ších verejných priestoroch sú 
umiestnené zásobníky s po-
sypovou soľou, ako prvá po-
moc pri promptnejšom zásahu 

pri posýpaní. Ak nám nasneží 
alebo bude poľadovica, má-
me pripravené dve posypové 
a odhŕňacie vozidlá pre Modru, 
vďaka spolupráci s našimi vi-
nármi máme k dispozícii jeden 
traktor na odhŕňanie Zochovej 
chaty – Piesku a ďalší traktor 
pre harmóniu a Kráľovú.
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Ďalšia obnova hradieb
Mesto Modra získalo dotáciu 15 000 eur z Mi-
nisterstva kultúry SR (spolufinancovanie mes-
ta vo výške 1 500 eur) v programe Obnovme si 
svoj dom 2022, podprogram 1.1 Obnova kul-
túrnych pamiatok. finančné prostriedky bo-
li použité na obnovu zvislých a vodorovných 
nosných konštrukcií modranských hradieb 
vrátane drevených a kovových konštrukcií. 
Vysúťažený dodávateľ prác incorporated s.r.o. 
vykonal práce pozostávajúce z premurovania 
36 m hradieb o objeme 45 m3, vyšpárovaný 
úsek meria 26 m2. 
Projekt Obnova časti NKP mestského opevne-
nia v Modre ÚZPf č. 483/1,3 a reštaurátorský 
výskum hornej brány finančne podporilo Mi-
nisterstvo kultúry Slovenskej republiky. (red)

Žiadosti o dotácie z rozpočtu
Opäť je tu možnosť požiadať o dotáciu z mestského rozpoč-
tu. Podmienky pre ich poskytnutie a zúčtovanie upravuje 
Všeobecne záväzné nariadenia č.11/2020.

Ak chcete požiadať o dotáciu na 
rok 2023, nezabudnite tak urobiť 
do 31. 1. alebo v priebehu roka, 
najneskôr do 31. 8. 2023. O do-
táciu v zmysle daného VZN mô-
že požiadať fyzická osoba – pod-
nikateľ alebo právnická osoba 
– podnikateľ so sídlom alebo tr-
valým pobytom v Modre. O dotá-
ciu sa môže tiež uchádzať osoba, 
ktorá pôsobí na území mesta či tu 
poskytuje služby. Záujemca vypl-
ní žiadosť elektronicky (príloha 
č.1 k VZN č.11/2020) cez dotačný 
systém mesta na stránke https://
modra.egrant.sk. Komisie preroz-

delia finančné prostriedky medzi 
žiadateľov a svoje stanoviská na-
vrhnú MsZ na schválenie.
Už pri registrácií je potrebné za-
dať oblasť, z ktorej má byť dotá-
cia poskytnutá. Po zaevidovaní 
sú žiadosti rozdelené do komi-
sií. Ak nemáte možnosť požia-
dať o dotáciu elektronicky, je 
potrebné ju doručiť v papierovej 
forme do podateľne mestského 
úradu najneskôr do 31. 1. 2023, 
čo je posledný pracovný deň pred 
uplynutím lehoty.
V žiadosti nesmie chýbať iČO, 
účel dotácie, celkové náklady, 

výška požadovanej dotácie, voľ-
ba oblasti, z ktorej má byť do-
tácia poskytnutá. Nezabudnime 
tiež na vyčíslenie predbežných 
nákladov, zoznam a počet čle-
nov žiadateľa (pre dotácie v ob-
lasti športu). Spolu so žiadosťou 
je potrebné dodať elektronicky aj 
súvisiace dokumenty:
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ 
nemá záväzky voči štátu, daňo-
vému úradu, poisťovniam a nie 
je v likvidácii, nie je voči nemu 
vedené exekučné ani konkurz-
né konanie, nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majet-
ku (predpísaná forma čestného 
vyhlásenia je nová príloha č. 4 
k VZN č. 11/2020),

• spôsob propagácie mesta ako 
podporovateľa danej aktivity,
• meno, priezvisko, funkcia 
a podpis žiadateľa alebo osoby 
oprávnenej konať v jeho mene, 
vrátane adresy, telefónneho čísla 
a e-mailu.
Nepriložením daných dokumen-
tov sa celý proces spracovania 
každej žiadosti predlžuje.
Žiadosť podávame z pohodlia 
domova a šetríme tak životné 
prostredie. Výhodou je aj od-
búravanie rozsiahlej byrokracie.
Všetky potrebné informácie 
k podávaniu žiadostí poskytne 
Lucia Valachovičová z mest-
ského úradu na tel. č.: 033/6908 
316 alebo prostredníctvom ma-
ilu: lucia.valachovicova@msu-
modra.sk.

Tatiana MACHÁČOVÁ,
hlavná ekonómka

Januárové 
referendum
Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozhod-
nutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície 
občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlási-
la referendum a určila deň jeho konania na 
sobotu 21. januára 2023 od 7.00 h do 22.00 
h. V Modre budeme mať 4 volebné okrsky: 
ZŠ Ľ. Štúra, Gymnázium K. Štúra, Mestské 
centrum sociálnych služieb Modra a Kultúr-
ny dom Kráľová.
V referende voliči rozhodnú o otázke: Súhla-
síte s tým, že predčasné skončenie volebného 
obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 

je možné uskutočniť referendom alebo uzne-
sením Národnej rady Slovenskej republiky, 
a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?
Právo hlasovať v referende má občan SR, 
ktorý má právo voliť do Národnej rady Slo-
venskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň 
konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Pre-
kážkou práva voliť je zákonom ustanove-
né obmedzenie osobnej slobody z dôvodu 
ochrany verejného zdravia, ak osobitný zá-
kon v čase pandémie neustanoví inak.

Volič môže voliť na území SR
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na zák-
lade hlasovacieho preukazu.

O hlasovací preukaz je možné požiadať elek-
tronicky najneskôr do 2. 1. 2023), e-mail: eva.
horvathova@msumodra.sk alebo poštou naj-
neskôr do 2. 1. 2023 na adresu: Mestský úrad 
Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra alebo 
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiada-
teľom (najneskôr do 20. 1. 2023) v Kancelárii 
prvého kontaktu, Štúrova 59, Modra.

Volič môže voliť mimo územia SR poštou, 
ak:
• nemá trvalý pobyt na území SR a bol na zá-
klade žiadosti zapísaný do osobitného zozna-
mu voličov,
• má trvalý pobyt na území SR a v čase refe-
renda sa zdržiava mimo jej územia
• a požiadal o hlasovanie poštou. (red) 
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Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd
Tretia novembrová nedeľa je venovaná Svetovému dňu pa-
miatky obetí dopravných nehôd. Úrad ekumenickej pastorač-
nej služby Ministerstva vnútra SR pripravil v spolupráci s cir-
kevným zborom ECAV v Modre spomienkové stretnutie pri 
tejto príležitosti. Počas Služieb Božích v slovenskom ev. a v. 
kostole uviedol pietnu spomienku kpt. Mgr. Milan Bartko, po-
licajný duchovný a evanjelický farár ÚEPS MV SR. 

Odkazom svetového dňa je upo-
zornenie na nezodpovedné sprá-
vanie sa niektorých účastníkov 
cestnej premávky a zvýraznenie 
potreby prevencie a schopnosti 
vedieť prevziať zodpovednosť za 
porušovanie zákonov na cestách. 
Pri príležitosti tohto významného 
dňa nemožno zabúdať na rodiny 
obetí a zároveň všetkých, kto-
rí prichádzajú do kontaktu s do-
pravnými nehodami: policajtov, 

hasičov, záchranárov, lekárov, 
zdravotné sestry, ošetrovateľov, 
vyzdvihnúť ich profesionali-
tu a zásahy, ktorými zachraňujú 
ľudské životy a pomáhajú zmier-
ňovať následky nehôd. 
Ako konštatuje Svetová zdravot-
nícka organizácia (WhO), denne 
na cestách na celom svete zomrie 
približne 4 tisíc ľudí, desaťtisíce 
ďalších si po zvyšok života ne-
sú následky s trvalým poškode-

ním zdravia. Valné zhromaždenie 
Organizácie spojených národov 
vyzvalo 26. októbra 2005 v re-
zolúcii 60/5 členské štáty a me-
dzinárodné spoločenstvo, aby si 
každoročne tretiu novembrovú 
nedeľu pripomínali Svetový deň 
pamiatky obetí dopravných ne-
hôd.
Počas prvých desiatich mesia-
cov roka 2022 sa na Slovensku 
stalo 10098 dopravných nehôd, 
čo je o 131 dopravných nehôd 
viac ako za rovnaké obdobie ro-
ka 2021. Pri prepočte na počet 
dní sa denne na Slovensku stane 
približne 33 dopravných nehôd 
a v priemere za tri dni zomrú na 
cestách 2 ľudia. Až 5474 (54%) 
dopravných nehôd zsvinili vodi-

či osobných vozidiel. Pri týchto 
nehodách zahynulo v období 1 
– 10/2022 spolu 110 osôb, z to-
ho 81 vodičov a 29 spolujazdcov. 
Na cestách zahynulo 47 chodcov, 
22 cyklistov a 21 motocyklistov. 
Najbezpečnejší druh dopravy je 
podľa štatistiky autobusová do-
prava, na ktorú pripadá iba 60 
dopravných nehôd, čo tvorí 1%.
Pri 1204 dopravných nehodách 
bol u vinníka nehody zistený al-
kohol.
hlavná pietna spomienka s vy-
stúpením hudby MV SR a pre-
čítaním listu od ministra vnútra 
SR Romana Mikulca sa konala 
v evanjelickom kostole v Liptov-
skom Mikuláši. 

(jk, zdroj: MV SR, ECAV)

Biela vrana – ocenenie pre komunitu, 
obyvateľov a mestá
S vďakou prijala aj Mod-
ra ocenenie Biela vrana, kto-
ré je poďakovaním všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhali ukrajinským rodi-
nám v Modre: našim obyvate-
ľom, dobrovoľníkom, kolegom 
z mestského úradu, občianskym 
združeniam, umelcom, zástup-
com cirkví a mnohým ďalším 
jednotlivcom.
Už 15. raz sa slávnostne odo-
vzdávali ocenenia Biela vrana 
za občiansku odvahu a obhajo-
bu verejného dobra. Ocenenia 
získali tri príbehy, ktoré ukazu-
jú, ako môže každý z nás čeliť 
historickým skúškam. Všetky 

príbehy spája motto tohto roč-
níka: „Obstáť v historických 
chvíľach a sila nájsť v sebe to 
najlepšie.“

Symbolické ocenenie 
za pomoc Ukrajine 

Udelené pre každého člove-
ka, ktorý podal pomocnú ruku, 
materiálne, finančne, dobro-
voľníčením na hraniciach alebo 
v centrách pomoci, poskytnu-
tím ubytovania, informačnej po-
moci, sprostredkovaním škôlok, 
škôl, zamestnania ľuďom 
z Ukrajiny, dobrým slovom, ob-
jatím či akoukoľvek inou podpo-
rou. K množstvu takýchto ľudí 

patríme aj my – Modrania. Ra-
da Bielej vrany sa preto po prvý 
raz v histórii ocenenia rozhodla 
udeliť ocenenie ako otvorené 
symbolicky pre každého, kto 
v tejto dejinnej situácii nestratil 
kompas a pomohol legitímne sa 
brániacemu štátu a jeho obyva-
teľom pred neprijateľnou agre-
siou alebo sa pokúsil akokoľvek 
zmierniť dôsledky hrôz vojny. 

Martina Paulíková 
Dlhé roky sa spolu s ďalšími 
snažila zabrániť výstavbe vod-
nej nádrže v okolí Slatinky, ktorá 
by zaplavila nielen dedinu, ale aj 
vzácne prírodné biotopy. Tento 

rok sa to aj vďaka nej podarilo. 
Vláda vyhlásila oblasť za chrá-
nené územie európskeho význa-
mu a zaviazala štát, aby na ňom 
nestaval. Aktivisti zachránili de-
dinu a život v nej. 

Roman Samotný
Dlhoročný LGBTi+ aktivis-
ta a majiteľ kaviarne Tepláreň 
na Zámockej ulici v Bratisla-
ve. Ocenenie mu bolo udelené 
za ľudskú odvahu, otvorenosť, 
za dlhodobé vytváranie bez-
pečného slobodného priestoru 
pre LGBTi+ komunitu napriek 
dlhotrvajúcim stupňujúcim sa 
útokom časti spoločnosti, za 
vernosť ideálom a občiansku od-
vahu pokračovať v reprezentácii 
LGBTi+ komunity aj po útoku 
na návštevníkov jeho kaviarne. 

(red)
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Jašterička v Stoličnom potoku
K partičke keramických vodných živočíchov v Stoličnom potoku 
v centre mesta sa čerstvo pridala jašterica zelená. Hoci je to su-
chozemský živočích, ktorý dáva prednosť prostrediam lesostep-
ného charakteru – obýva suché krovinaté stráne a okraje lesov, 
nájdete ju aj v údoliach riek. Mimochodom, je zákonom chráne-
ná. Jaštericu, raka, žabu, hrúza a hada vo svojej keramickej diel-
ni vytvoril Andrej Frič, ktorý tvorí pod značkou Frikou. 

Keramické prvky v Stoličnom 
potoku sú odkazom na typickú 
lokálnu faunu a vznikli vďaka 
podpore Grantov EhP a Nór-
ska na Slovensku. Spolupráca 
Mesta Modry, SNM–Múzea Ľ. 

Štúra v Modre, Porselensmuse-
et, Telemark Museum a Sloven-
skej ľudovej majoliky na pro-
jekte „Deň hliny – Čaro hliny“ 
sa touto inštaláciou skončila. 

(zt)

Dobrovoľníci vysadili novú lipovú alej
Štrnásť novovysadených stromov Lipy veľkolistej lemu-
je cestu v smere Modra – Dubová. Výsadba lipovej aleje sa 
uskutočnila pozdĺž súbežnej vinohradníckej cesty a zrealizo-
valo ju 28. novembra mesto Modra spolu s dobrovoľníkmi 
z OZ Amavet 944 Impulz, Nadáciou Ekopolis a dobrovoľník-
mi zo spoločnosti Nespresso v rámci grantového programu 
Sadíme budúcnosť, jesenná výsadba 2022. Aktivita bola ini-
ciovaná miestnou komunitou a dobrovoľníkmi.

hlavnou ideou projektu je pri-
navrátiť funkčnú zeleň do sí-
delného prostredia aj otvorenej 
krajiny, kde zelená infraštruk-
túra absentuje alebo je už na-
rušená. Vysádzanie stromov, 
iných vhodných drevín a cel-
kové zazelenanie plôch má 
dôležitú environmentálnu 
a ekologickú funkciu. Novo-
vysadené lipové stromoradie 
vytvorí krajšie a zelenšie pro-
stredie pozdĺž vinohradníc-
kej cesty, v lete poskytne tieň, 
pomôže zadržať dažďovú vo-

du a zabráni tak prehrievaniu 
a vysychaniu krajiny v danej 
lokalite. Mesto Modra ako ga-
rant projektu následne zabez-
pečí trvalú udržateľnosť vy-
sadenej zelenej aleje pri ceste 
z Modry do Dubovej. Projekt 
má okrem environmentálneho 
charakteru aj edukatívny a ko-

munitný prínos. Do jeho rea-
lizácie sa zapojili dobrovoľníci 
rôznych vekových skupín, od 
detí až po seniorov. Výsadbou 
lipového stromoradia spoločne 
prispejeme k znižovaniu nega-
tívnych dôsledkov zmeny klí-
my.
Nadácia Ekopolis prispela na 
nákup vzrastlých stromov, ze-
miny, oporných kolov, zavlažo-
vacích vakov a ďalších vecí po-
trebných pre výsadbu grantom 
vo výške 3000 €, spoluúčasť 
mesta bola vo výške 590 €.

Alexandra FIGUROVÁ, 
projektová manažérka a red. 
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Interaktívny vzdelávací program v múzeu
SNM–Múzeum Ľudovíta Štú-
ra ponúka nový interaktívny 
vzdelávací program pre základ-
né školy s názvom „Zoznámte 
sa! 19. storočie“, ktorý deťom 

priblíži 19. storočie v štúrov-
skom období formou zážitkové-
ho učenia. Pomocou dobových 
rekvizít zo školského prostredia 
sa oboznámia so školou  v 19. 

storočí a prostredníctvom roz-
právok spoznajú osobu Pavla 
Dobšinského a tému ľudovej 
slovesnosti. Dozvedia sa tiež, 
ako ľudia žili, cestovali, aká 

bola móda v danom období, 
ale i mnoho iných zaujímavos-
tí. Vyskúšajú si tiež dobové ob-
lečenie  a okrem zaujímavých 
informácií a pozitívneho zážit-

ku si môžu odniesť aj zá-
bavnú „selfie fotografiu“.
Program je určený pre 
žiakov 3. – 6. ročníka ZŠ 
a mimoškolské skupiny 
detí daného veku. Bliž-
šie informácie radi po-
skytneme telefonicky na 
tel. čísle 033 647 27 65, 
alebo mailom na: snm@
mls.sk.
Program finančne pod-
poril Bratislavský samo-
správny kraj.

(vj)

Za RNDr. Oľgou Erdelskou, DrSc.
Dni utekajú veľmi rýchlo. Prešli dušičky, čas spomienok na 
tých, ktorí už nie sú medzi nami, prišiel advent a už sú tu Via-
noce, obdobie očakávania, radosti, stretnutí v kruhu priateľov, 
no najmä rodiny. Vianočné obdobie však býva niekedy poznače-
né i smútkom. Smútkom za tými, ktorí už navždy odišli. K tým, 
s ktorými sme sa v Modre tohto roku rozlúčili, patrila aj pani 
Oľga Erdelská, ktorá nás opustila v deň svojich 89. narodenín 
(29. 9. 1933, Bratislava – 29. 9. 2022, Modra).

RNDr. Oľga  Erdelská, DrSc. bo-
la uznávaná vedecká osobnosť, 
dlhoročná vedecká pracovníčka 
Botanického ústavu SAV v Brati-
slave, zakladateľka rastlinnej em-
bryológie na Slovensku. Svoju 
vedeckú činnosť zameriavala na 
embryológiu a fyziológiu rastlín. 
Počas života zostavila veľa vý-
znamných vedeckých publikácií, 
kníh a filmov z oblasti výskumu 
rastlín, publikovaných a prezento-
vaných doma i v zahraničí. Repre-
zentovala slovenskú vedu na mno-
hých odborných medzinárodných 
konferenciách. Získala viacero 
vyznamenaní: holubyho pamät-
ná medaila Slovenskej botanic-
kej spoločnosti (1982), Medaila S. 
Navašina (1992), Strieborná me-
daila SAV (1993), Medaila Uni-
versitatis M. Curie – Sklodowska 
(1997), Zlatá medaila Masaryko-
vej Univerzity (2003), Cena fides 
et ratio (viera a rozum, 2012), kto-
rú jej udelila Konferencia bisku-

pov Slovenska za zásluhy o dia-
lóg medzi vierou a vedou a ďalšie 
uznania a ocenenia.
Pani Oľga Erdelská po ukončení 
vedeckej kariéry žila naďalej veľ-
mi aktívne, zúčastňovala sa živo-
ta Slovenskej botanickej spoloč-
nosti pri SAV, prednášala a písala. 
K práci pristupovala naďalej zod-
povedne, plná elánu a odhodlania 
pracovať v prospech spoločnos-
ti. Je známa publikáciou Atlas lie-
čivých rastlín, ktorý vyšiel v troch 
vydaniach na Slovensku a v troch 
vydaniach v Čechách a stal sa sú-
časťou mnohých, aj modranských 
domácností.  
RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. 
s manželom RNDr. Karolom Er-
delským, CSc., modranským ro-
dákom, boli dlhoročnými pod-
porovateľmi a spolupracovníkmi 
Múzea Ľudovíta Štúra. Patrili me-
dzi zakladajúcich a aktívnych čle-
nov Modranskej muzeálnej spo-
ločnosti (2007),  prednášali na 

modranskej pôde nielen o zaují-
mavom svete rastlín, ale aj iných 
témach. Jednou z posledných pub-
likácií pani Oľgy Erdelskej bola 
kniha Rozprávky a príhody z na-
šej prírody (2019), ktorú vydala 
Modranská muzeálna spoločnosť 
a ilustroval Peter Cpin. V týchto 
milých krátkych príbehoch, ktoré 
rozprávala svojim dvom dcéram 
a neskôr vnúčatám a cez knižku 
aj nám všetkým vyjadrila peknú 
myšlienku: „Rozprávky a prího-
dy o kvietkoch a zvieratkách ve-

nujem všetkým dobrým deťom, 
ktoré vedia, že náš nebeský Otec  
nás má rád. A dáva život kvietkom 
a zvieratkám nielen nám pre ra-
dosť a úžitok, ale aj preto, aby sme 
ich pozorovali, počúvali a učili sa 
od nich skromnosti, odvahe, múd-
rosti a vytrvalosti v dobrom.“ 
Spomínajme s láskou a úctou na 
našich najbližších a všetkých, kto-
rých sme v živote stretli a mali ra-
di. Viera JANČOVIČOVÁ,

Modranská muzeálna
spoločnosť
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Kráľovské raňajky v Chez Balzac
Zoznámenie sa, podanie rúk, odsúvanie 
stoličky dievčatám, držanie tela pri stole, 
lakte, krájanie. Základný princíp, ktorý 
učíme: myslieť pri stole (a niekedy i v ži-
vote) najskôr na druhých, poradie „baby, 
kamoši a potom ja“. To je galantný muž 
i mademoiselle slušného správania. 
V pondelok piateho decembra 2022 sa 
žiaci ôsmeho ročníka základnej školy Va-
janského v Modre zúčastnili kurzu etike-
ty a stolovania v Kulinársko-vzdelávacom 
inštitúte reštaurácie Chez Balzac v Brati-
slave. Obsahom kurzu boli pravidlá etike-
ty, správneho stolovania, sedenia a spolo-
čenskej konverzácie. V krásnom prostredí 
francúzskej reštaurácie si vychutnali pravé 
francúzske raňajky. Aj takéto „soft skills“, 
či mäkké zručnosti, sú súčasťou moderné-
ho vzdelávania dvadsiateho prvého storo-
čia. (pe)

Od semienka k plodu
Šikovní žiaci Spojenej ško-
ly Pezinok, alokované praco-
visko Vajanského 93 v Modre 
zasadili spolu so žiakmi Zák-
ladnej školy Ľ. Štúra v areá-
li školy štyri ovocné stromy: 
jabloň, hrušku, slivku a dulu. 
Projekt „Od semienka k plo-
du“ podporili Malokarpat-
ská komunitná nadácia Re-
via, Mesto Modra, Občianske 
združenie Cesta Nádeje Vi-
štuk, Autoškola Alpha Star 

s.r.o. Vďaka tejto aktivite sa 
deti zážitkovou formou opäť 
naučili niečo nové o prírode 
a vyskúšali si prácu v tíme. 
Pomáhali aj rodičia – otcovia 
žiakov Spojenej školy pri sa-
dení a mamičky s občerstve-
ním. Stromy boli v závere 
prác dodávateľsky zakotvené 
a uviazané. Deti sa budú po-
čas roka o vysadené stromče-
ky starať a už teraz sa na to 
veľmi tešia. (red)

Skrášlili sme okolie pedagogickej školy
Určite si mnohí Modrania vši-
mli novovybudovanú predzá-
hradku pri vchode do Strednej 
odbornej školy pedagogickej. 
Počas októbra sa nám podarilo 
zrealizovať náhradu trávnatej 
plochy, orezanie tisov a vysa-
denie množstva trvaliek a ci-
buľovín, ktoré budú skrášľo-
vať priestranstvo pred hlavným 
vchodom. Neskôr budú dopl-
nené lavičky a hmyzie domče-
ky. Záhon pomohla navrhnúť 
a vybudovať firma Greenery. 
Rastliny v predzáhradke budú 

vyžadovať minimálnu úpravu 
a budú kvitnúť počas celého ve-
getačného obdobia. S finálnymi 
úpravami terénu sa popasova-
li učitelia a naši šikovní žiaci. 
Celý projekt bolo možné finan-
covať z 2% daní, ktoré darova-
li rodičia, učitelia a iní darcovia 
v minulom roku. Touto for-
mou im ďakujeme a veríme, že 
priestranstvo bude spríjemňo-
vať pohľady aj okoloidúcim 
a obyvateľom susedných byto-
viek.

Martina PUKANČÍKOVÁ
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Vývoz odpadov v 1. polroku 2023
Stojiská pri bytovkách

Netriedený odpad v 1100 l nádobách zo sto-
jísk bytových domov bude vyvážaný v ponde-
lok a piatok, rovnako ako v roku2022.
Triedený odpad v 1100 l nádobách z bytových 
domov sa bude zbierať v pondelok.

Služby zberného dvora
Objemný alebo stavebný odpad nepatrí na sto-
jiská ku kontajnerom na komunálny odpad. Je 
potrebné ho odovzdať na Zberný dvor s pre-
vádzkou pondelok až piatok od 11.00 do 17.00 
a v sobotu od 8.00 do 17.00 h. 
Prosíme občanov, aby dodržiavali otváracie 
hodiny Zberného dvora a nezanechávali od-
pad pred bránou!

Drobný stavebný odpad z bežných udržiava-
cích prác od fyzických osôb, na ktoré sa ne-
vyžaduje stavebné povolenie, je možné uložiť 
na ZD za poplatok 36,50 €/t a objemný odpad 
bez poplatku za uloženie. Ak takýto odpad 
uložíme na stojisko komunálneho odpadu, do-
púšťame sme sa priestupku proti zákonu.
 

Vývoz skla
Sklo bude vyvážané z verejne dostupných 
kontajnerov na to určených (zelené zvony) 
v 1., 6., 10., 14., 18. a v 23. týždni. Zvony sú 
určené len pre fľaše a poháre zo skla rôznych 
farieb a rozbité tabuľové sklo. V prípade, že sú 
zvony plné, využite služby Zberného dvora. 
Pozor: do tohto kontajnera nepatria autosklá, 
zrkadlá, keramika, kov.

Vývoz kuchynského odpadu 
z verejne dostupných 

označených nádob
Do zberných nádob na kuchynský odpad sa 
zbiera od obyvateľov mesta odpad z kuchyne, 
zvyšky akéhokoľvek jedľa, balené a nebalené 
potraviny po záruke, šupy z čistenia zeleniny 
ovocia, jogurty, syry, mliečne výrobky, kosti, 
mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje, a i. 
áno, aj zabalené potraviny. Nádoby na zber 
kuchynského odpadu sú vyvážané raz za týž-
deň.
Do zbernej nádoby na kuchynský odpad ne-
patrí iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s ku-
chynským alebo potravinovým odpadom!

Zber použitých 
jedlých olejov a tukov 

Zber jedlých olejov a tukov sa robí donáško-
vým spôsobom na zberný dvor a zberom do 
špeciálnych oranžových zberných nádob roz-
miestnených po meste. Použité oleje a tuky 
prosíme obyvateľov vkladať do zberných ná-
dob v plastových fľašiach v primeranom ob-
jeme. Vývoz nádob na zber použitých olejov 
a tukov je podľa potreby.

Zber drobného elektroopadu, 
batérií a akumulátorov

Obyvatelia mesta môžu drobný elektroodpad, 
batérie a akumulátory vhodiť do 4 špeciálne 
označených bielo-červených kontajnerov roz-
miestnených v meste Modra, na Dukelskej ul. 
č 38 – mestský úrad, na Kalinčiakovej ul. pri 
„Kinečku“, v blízkosti križovatky ulíc Komen-
ského a Vajanského a v Modre, časť Kráľová, 
na Partizánskej ul. vedľa predajne potravín. 
Ostatný elektroodpad (chladničky, televízory, 
práčky, a i.) je možné odovzdať na Zbernom 
dvore v Modre na Dolnej 144.

Odpadové pneumatiky 
z osobných áut

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať 
bezplatne v pneuservise, autoservise, v predaj-

ni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto 
spätného odberu pneumatík.“ Spätný zber sa 
vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či 
služieb, ako aj bez ohľadu na značku pneuma-
tík. Pneumatiky môžete odovzdať aj na Zberný 
dvor v Modre na Dolnej ul.č. 144. 

Odpad od 
podnikateľov a z prevádzok

Netriedený odpad od právnických osôb a fO 
oprávnených na podnikanie sa zbiera do troch 
nádob o objeme 110 l, 240 l, 1 100 l vo zvole-
nej frekvencii: 26x do roka (vyváža sa v pár-
nych týždňoch), 52x do roka alebo 104x do ro-
ka (2x do týždňa).

Nádobu je potrebné v deň zvozu sprístupniť, 
v prípade že je uzamknutá a vyložiť ju do 6.00 
hod. Ak sa chcete prihlásiť do systému zbe-
ru odpadu alebo nahlásiť akúkoľvek zmenu, 
kontaktujte referentku MsÚ Andreu Lukačo-

Harmonogramy vývozu pre rodinné domy
Okruh

R1 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO

Január 9. 1., 23. 1. 12. 1. 5. 1., 26. 1. -
február 6. 2., 20. 2. - 16. 2. 13. 2.
Marec 6. 3., 20. 3. 9. 3. 9. 3., 30. 3. 13. 3.
Apríl 3. 4., 17. 4. - 20. 4. 10. 4., 24. 4.
Máj 1. 5., 15. 5., 29. 5. 11. 5. 11. 5. 8. 5., 22. 5.
Jún 12. 6., 26. 6. 8. 6. 1. 6. 5. 6., 19. 6.

Okruh
R2 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO

Január 10. 1., 24. 1. 19. 1. 12. 1. -
február 7. 2., 21. 2. - 2. 2., 23. 2. 14. 2.
Marec 7. 3., 21. 3. 16. 3. 16. 3. 14. 3.
Apríl 4. 4., 18. 4. - 6. 4., 27. 4. 11. 4., 25. 4.
Máj 2. 5., 16. 5., 30. 5. 18. 5. 18. 5. 9. 5., 23. 5.
Jún 13. 6., 27. 6. 15. 6. 8. 6., 29. 6. 6. 6., 20. 6.

Okruh 
R3 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO

Január 13. 1., 27. 1. 26. 1. 19. 1. -
február 10. 2., 24. 2. - 9. 2. 17. 2.
Marec 10. 3., 24. 3. 23. 3. 2. 3., 23. 3. 17. 3.
Apríl 7. 4., 21. 4. - 13. 4. 14. 4., 28. 4.
Máj 5. 5., 19. 5. 25. 5. 4. 5., 25. 5. 12. 5., 26. 5.
Jún 2. 6., 16. 6., 30. 6. 22. 6. 15. 6. 9. 6., 23. 6.

Vývoz zmesového netriedeného odpadu (podnikatelia, prevádzky)
1x v týždni 2x v týždni 1x za 2 týždne 

Okruh R1 pondelok pondelok a piatok pondelok každý párny týždeň 
Okruh R2 utorok utorok a piatok utorok každý párny týždeň
Okruh R3 piatok piatok a pondelok piatok každý párny týždeň
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vičovú na tel. čísle 033/6908 309 
alebo emailom na andrea.lukaco-
vicova@msumodra.sk.
 
Harmonogramy vývozu 

pre rodinné domy
Vývoz odpadu z rodinných do-
mov sa realizuje v zmysle plat-
ných harmonogramov.
Zbernú nádobu je potrebné vy-
ložiť v deň zvozu čo najbližšie 
k ceste do 6.00 hod. ráno. Nádo-
bu treba povytiahnuť, v prípade, 
že vám neboli pridelené separač-
né nádoby na papier a plast kon-
taktujte Andreu Lukačovičovú na 
tel. č. 033/6908 309 alebo e-ma-
ilom na andrea.lukacovicova@
msumodra.sk. Reklamácie vývo-
zu odpadu nahlasujte u referent-
ky Kataríny Ružekovej na tel. č. 
033/6908 318, e-mailom na kata-
rina.ruzekova@msumodra.sk.

OKRUH R1 – ulice:
Bodického, Baštová, Bernoláko-
va, Cpinova, fraňa Kráľa, fer-
dinanda Piseckého, hečkova, J. 
Bakoša, Jesenského, Kalinčiako-
va, Kellenbergerova, Kollárova, 
Kukučínova, Kuzmányho, Moy-
zesova, Námestie Slobody, Slád-
kovičova, Sokolská, Vinárska, Za 
Štadiónom.

OKRUH R2 – ulice:
Bratislavská, 1. mája, Čsl. armá-
dy, Dukelská, Erneyho, Družstev-
ná, hrnčiarska, hviezdoslavova, 
Komenského, Krátka, Podhor-
ská, SNP, Súkenícka, Štefániko-
va, Štúrova,
Šúrska, Vajanského, Zochova, 
Dolná, horná, Kostolná.

OKRUH R3 – ulice:
Dolinky, harmónia, Karpatská, 
Lúčna, Národná, Partizánska, 
Piesok, Pod vinicami, Potočná, 
Puškinova, Trnavská.

Netriedený 
(zmesový) odpad

Nesmie obsahovať: nebezpeč-
ný odpad, elektro odpad, papier 
plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, 
kovy a hliník, stavebný odpad, 
zeminu a kamenivo, drevo a od-
pad zo záhrad.

Papier 
(šedo-modrá nádoba)

Nesmie obsahovať papier zne-
čistený škodlivinami, mastný 

papier, celofán, prepisovací pa-
pier, kovové a plastové súčasti 
papierových výrobkov
Zbiera sa papier, noviny, kataló-
gy, telefónne zoznamy, lepenka, 
baliaci papier, kalendáre, papie-
rové obaly od potravín, rozlože-
né papierové a kartónové škatu-
le, kancelársky papier, reklamné 
letáky, pohľadnice, obálky.

Plast 
(šedo-žltá nádoba)

• nesmie obsahovať polystyrén, 
znečistené plasty, linoleum, gu-
ma, molitan, plastové obaly zne-
čistené olejovými a ropnými lát-
kami.
• zbierame stlačené PET fľaše 
z nealko nápojov, sirupov, ví-
na…, hD-PE fľaše z čistiacich 
prostriedkov, šampónov, avivá-
že, destilovanej vody..., LD-PE 
fólie igelitové tašky, fólie z pra-
cích práškov, čisté fólie zo sta-
vebných materiálov..., LLD-PE 
fólie tzv. termostatická fólia, 
čisté konzervy, plechovky, ko-
vové uzávery od nápojov, vieč-
ka od mliečnych výrobkov, 
kompótové viečka, kovové oba-
ly, Tetrapaky – obaly od mlieka 
a džúsov.

BRO a BRKO 
(hnedá nádoba)

Odpad nevhadzujte do nádoby 
v plastových vreckách.
• nesmie obsahovať tekuté zvy-
šky jedál, oleje, mäso, kosti, 
mliečne výrobky, plienky, mŕtve 
zvieratá a exkrementy, kamene, 
suť a výkopovú zeminu, biolo-
gicky nerozložiteľné látky a iný 
odpad ako papier, plasty, sklo.
• zbierame zvyšky ovocia a ze-
leniny ako napr. jadrovníky, 
listy a vňať zo zeleniny, šupy 
aj z citrusových plodov, ká-
vový a čajový odpad, škrupi-
ny z orechov a vajíčok, zvyšky 
pečiva a obilnín, piliny, zvyšky 
jedál rastlinného pôvodu (zele-
nina, zemiaky, ryža...), použité 
papierové vreckovky a servít-
ky, pokosená tráva, lístie, zvy-
šky rastlín (veľ. do 20 cm), listy 
a korene zeleniny, buriny a kve-
tiny. Nastrihané kúsky konárov 
kríkov a stromov, seno, slama, 
popol z dreva.

(red, zdroj: 
Mestský úrad 

Modra)

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

Zberný dvor počas sviatkov
V čase vianočných a novoročných 
sviatkov bude prevádzka Zberné-
ho dvora na Dolnej ulici v nasle-
dovné dni zatvorená: 24. 12. (so-
bota), 26. 12. (pondelok), 31. 12. 

(sobota) a 6. 1. 2023 (piatok).
Zber komunálnych odpadov bu-
de prebiehať podľa pôvodného 
harmonogramu bez zmeny. 

(red)

Cena za inteligentné 
meteostanice

„Sľúbili sme, že vybudujeme 
cestársku spoločnosť na úrov-
ni 21. storočia. A vďaka novým 
technológiám, ktorými komplex-
ne rekonštruujeme cesty a aj ta-
kýmto inteligentným systémom sa 
nám to darí plniť. Uľahčuje nám 
to lepšie plánovať údržbu ciest, 
čo samozrejme šetrí aj finančné 
prostriedky,“ priblížil predseda 
BSK Juraj Droba.
ide o nízko nákladové ioT me-
teostanice, s výstupom na zimný 
dispečing Správy ciest BSK, do-
plnené o predikciu počasia s upo-
zornením na výstrahy počas nad-
chádzajúcich 6, 12 a 24 hodín. 

fungujú na solar a baterky, bez 
optického pripojenia či potreby 
stavebného povolenia, nakoľko 
sa montujú na obyčajné stĺpi-
ky na dopravné značenie. Preto 
vedia byť umiestnené prakticky 
kdekoľvek. SC BSK si preto vy-
brala lokality, kde sa historicky 
opakujú námrazy či záveje.
Župný správca komunikácií plá-
nuje aj naďalej pokračovať vo 
zvolených technológiách, nakoľ-
ko už i v praxi badať zvýšenie 
bezpečnosti na spravovaných ko-
munikáciách. Rovnako je to cen-
né aj pre dispečerskú službu pre 
bežnú aj zimnú údržbu. (red)
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Oceňovanie študentov
Pri príležitosti Dňa študentov  pripravilo mesto Modra slávnost-
né predpoludnie s oceňovaním žiakov základných škôl a študentov 
stredných škôl, ktorí dosiahli a aj v súčasnosti dosahujú výborné vý-
sledky v rôznych oblastiach života, reprezentujú seba, školu aj mesto. 

Slávnostného aktu sa okrem 
ocenených, zúčastnili aj rodičia 
a zástupcovia jednotlivých škôl. 
Ocenenia odovzdávali primátor 
Juraj Petrakovič a poslankyňa 
Andrea Kukumbergová.

Ocenení študenti
ZŠ Ľudovíta Štúra: Simona 
Menčlová a Eliška Bišťanová

Základná škola Vajanského: Mia 
Lišková a Matej Ďurian 

Základná umelecká škola: Jo-
hannka horníková a Barbora 
Mária Mihalkovičová

Stredná odborná škola vinár-
sko-ovocinárska: Kristína 
Adamkovičová a hana Tvarož-
ková

Stredná odborná škola pedago-
gická: Vanessa Mikulášková, 
Sabína Vávrovičová a Tamara 
hulíková

Gymnázium K. Štúra: Barbora 
Steinhüblová a Michal Šulák

O kultúrny 
program sa po-
starala ZUŠ 
a pohostenie 
venovala mod-
ranská pekáreň 
harmónia.

(red) 
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Smútočný inz.
a Blahoželanie
(do rozmeru 1/16)

Riadkový inzerát
(60 znakov
+medzery)

Výroba inzerátu
(dodaný text,
logo, foto)

Zľava na
opakovanú
inzerciu
2–3 x po sebe
4–6 x po sebe
7–12 x po sebe

15 €

5 €

15 €

10%
15%
20%

platný od 1. 1. 2023

zvesti@
kcmodra
.sk4,4

x6
,1c
m
20

€

12,6 18,5cm 150 €

9,1x6,1cm 40 €

9,1x12,6cm 75 €

5,9x12,6cm 50 €

18,5x25,6cm 250 €

Zima a požiare
Blížia sa sviatky. Podľa štatistík je pravdepodobnosť domá-
ceho požiaru počas Vianoc až o 50 percent vyššia.

hasiči nám ponúkajú niekoľ-
ko dobrých rád, aby sme tieto 
sviatky prežili v pokoji, poho-
de a vyhli sa požiaru. Ak máme 
živý stromček, zabezpečme 
mu dostatok vody, aby rýchlo 
nevysychal a pevný stojan, aby 
sa neprevrátil. Umiestnime ho 
v bezpečnej vzdialenosti od 
vykurovacích zariadení, krbu, 
nezapaľujme na ňom sviečky 
ani prskavky. Používajme iba 
certifikované vianočné osvet-
lenie a riaďme sa pokynmi 
výrobcu. Pri odchode z domu 
osvetlenie stromčeka vypni-
me. Adventný veniec majme 
položený na pevnom podkla-
de, v dostatočnej vzdialenos-
ti od rýchlo horiacich materi-
álov ako sú záclony, závesy. 
Sviečky na ňom dobre zaisti-
me, aby sa nemohli prevrátiť. 
Ak odchádzame z domu nikdy 

nenechajme horieť sviečky na 
adventnom venci, taktiež ich 
nenechávajme horieť bez do-
zoru, alebo v prítomnosti osa-
motených detí, či zvierat.

Počas vítania Nového ro-
ka sa vyvarujme neodbornej 
manipulácie so zábavnou py-
rotechnikou. Nezapaľujme ju 
priamo v ruke a v blízkosti 
tváre, neodpaľujme ju v skle-
nených fľašiach. Petardy a iné 
nevyhadzujme z okien, balkó-
nov a terás, pretože by mohol 
vzniknúť požiar bytu a zapar-
kovaných vozidiel, zabráňme 
priamemu kontaktu s deťmi 
a zvieratami.

Rovnako ako každý rok, aj 
tento budú nad našou bezpeč-
nosťou počas sviatkov bdieť 
profesionálni hasiči záchraná-
ri. (red., zdroj:

OR HaZZ v Pezinku)
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Mestský festival 89–TY
Udalosti z novembra 1989 sme si pripomenuli diskusiou „Šľach-
tic v službách demokracie“ s Karlom Schwarzenbergom a La-
dislavom Snopkom. Michal Kaščák sa s nimi rozprával o pod-
pore disentu, revolučnom dianí i rozvoji demokracie a jej kríze 
v súčasnosti. Nasledoval koncert legendárnej slovenskej kape-
ly Bez ladu a skladu. V KC Modra bola k dispozícii aj výstava 
„Každý deň vojny nový plagát“ ukrajinského grafického dizaj-
néra Mikolu Kovalenka a v podbráni na Štúrovej 59 výstava 
„Chceme slobodu“ z dielne Ústavu pamäti národa. 

O rozhovor sme požiadali Ri-
charda Molnára, za organizá-
torov festivalu Artforum Pezi-
nok, Kultúrne centrum Modra, 
Michala Kaščáka a kamarátov.

Pripomeňme ako a kedy 
vznikla myšlienka organizo-
vania Festivalu 89?
idea festivalu 89-Ty vznikla 
v roku 2016, keď som sa pri-
sťahoval do Modry a Marcela 
Kvetková bola v tom čase ria-
diteľkou Kultúrneho centra. 
Obaja sme mali potrebu orga-
nizovať zmysluplné podujatie, 
ktorým by sme si pripomína-
li udalosti Novembra 1989, 
nakoľko je to pre nás jeden 
z najvýznamnejších sviatkov 
v roku. Najskôr to ani nebol 
festival, skôr diskusia s osob-
nosťami, ktoré boli priamymi 
aktérmi revolučných udalos-
tí. formu festivalu to nabralo 
až v roku 2019, kedy sme si 
pripomínali 30. výročie Než-
nej revolúcie. Program sme 
vtedy rozšírili o ďalšie žánre 
a akcie, pozvali sme divadlo, 
premietli film a zorganizova-
li diskusie na modranských 
stredných školách. Posledné 
tri roky sme mali vždy aj ne-
jaký dobrý koncert a menšie 
výstavy. 

Ako vyberáte hostí do disku-
sie a hudobných hostí? 
V roku 2017 sa do nášho tí-
mu pridal aj Michal Kaščák. 
Okrem toho, že každoročne 
moderuje hlavnú diskusiu, po-
máha nám aj s dramaturgiou 
a oslovovaním hostí. Snažíme 
sa, aby bol program príťažlivý 
a obsahovo plnohodnotný.

A čo dramaturgia tohtoroč-
ného podujatia?

Tento rok nám vyšiel nad naše 
očakávanie. Vďaka Ladisla-
vovi Snopkovi sa nám podari-
lo pozvať do Modry vzácneho 
hosťa, Karla Schwarzenberga. 
Záujem o diskusiu s ním bol 
väčší ako sme predpokladali. 
Veľmi sa z toho tešíme, je to 
jasný signál toho, že v Mod-
re a okolí zdieľajú obyvatelia 
podobné hodnotové nastave-
nie. Po festivale sme dosta-
li veľa pozitívnych ohlasov. 
Dodáva nám to energiu a chuť 
pripravovať ďalšie ročníky.

Kto z doterajších hostí zane-
chal pre vás ako organizáto-
rov najväčšie posolstvo? 
Každý jeden hosť (Martin Ši-
mečka, fedor Gál, Ladislav 
Snopko, Ján hacaj, Michael 
Kocáb, David Koller, Karel 
Schwarzenberg) je jedinečný. 
Všetky diskusie boli pre nás 
dôležité a „výživné“. Z kaž-
dej debaty si odnášame pocit, 
že sloboda a demokracia je ten 
najväčší dar aký máme. Záro-
veň sa snažíme o to, aby bese-
dy neboli len o spomienkach, 
ale aby sme cez hosťa ponúkli 
ľuďom aj istú reflexiu súčas-
nosti. Je to beh na dlhú trať, 
ale zatiaľ nám to dáva zmysel. 

Čo pre vás osobne znamená 
pripomienka na historické 
udalosti z roku 1989? 
November 1989 som ako die-
ťa (10 rokov) vnímal len veľ-
mi okrajovo. Až v neskoršom 
veku som si uvedomil, čo 
všetko sa v tom období udialo 
a aký zásadný vplyv na naše 
životy to malo, takže pripo-
mínanie si týchto udalostí je 
pre mňa mimoriadne dôležité. 
Sloboda, ktorá prišla pádom 
totalitného režimu, sa stala 

základným východiskom na-
šich súčasných životov, práce 
a bytia ako takého. Tým pá-
dom sme aj my zodpovední za 

jej rozvoj v súčasnosti a bu-
dúcnosti.
Ďakujem za odpovede.

(jk) 
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Na víne maľované vianoce – charitatívny projekt
Umelci a vinári sa opäť spojili, aby pripravili do predvia-
nočného predaja výber originálnych „tekutých“ diel. Pozri-
te si sériu limitiek – ručne maľovaných vín od vinárov zo 
Združenia Víno z Modry, ktoré si môžete kúpiť v Cuvée na 
Štúrovej 95 a v Pavuk Caffé & Enoteka na Štúrovej 68. Ce-
na za jednu fľašu je 50 eur. Výťažok z predaja tento rok po-
užijeme na nákup potravín do komunitnej špajzy, aby sme 
pred sviatkami pomohli modranským rodinám i jednotliv-
com, ktorí sa ocitli v núdzi či nepriaznivej sociálnej situácii.

Potešte milovníka dobrého ví-
na alebo umenia týmto pek-
ným darčekom. Víno si vy-
chutná, fľašu si nechá ako 
dizajnový doplnok do interié-
ru a vy urobíte dobrý skutok. 
Ďakujeme umelcom, vinárom 
a všetkým, ktorí si vínko kú-
pia. Na zdravie!
Vinárstvo: Juran z Modry, 
Svätovavrinecké rosé 2022, 
Muškát moravský 2022
Autorka ilustrácie: Silvia Ma-
tisová – Silvia Matis illustra-
tions
Vinárstvo: Malé divy, Veltlín-
ske zelené Lazare 2021, Mer-
lot 2019
Autorka: výtvarníčka Jana 
Krištofík Lepejová – Jane-Be-
ata
Vinárstvo: R.K.Vin Modra, 
frankovka modrá rosé 2021, 
irsai Oliver 2021
fľašu pomaľovali v keramic-
kej dielni Slovenská ľudová 
majolika
Vinárstvo: Modran Klimko 
Wine, Svätovavrinecké rosé 
2022, Veltlínske zelené 2022
Autor: Dominik Trusina ilu-
strátor
Vinárstvo: fedor Malík a syn, 
Modragne 5 Rosé, Rulandské 
šedé Modragne 1

Autor: výtvarník a pedagóg 
Pavol Šima – Juríček
Vinárstvo: Tri hony, Svätova-
vrinecké rosé 2022, Veltlínske 
zelené 2022
Autor: keramikár Peter Ďure-
je, keramická dielňa Ďureje
Vinárstvo: Víno Purus Mod-
ra, St. Laurent 2021, Veltliner 
2021
Autorka: fotografka a maliar-
ka Lucia Mandincová – Art by 
Luma
Vinárstvo: Rariga, Cabernet 
Sauvignon rose 2022, irsai 
Oliver 2022
Autorka: Agáta Petrakovičová 
Šikulová – historička, kurátor-
ka SNM – Múzea slovenskej 
keramickej plastiky a autorka 
mnohých kníh
Vinárstvo: Víno Kmeťo, Du-
naj 2020, Chardonnay 2021
Autor: majster igor Mesík (ke-
ramická dielňa Modranska)
Vinárstvo: Víno Šimonovič, 
Pesecká leánka 2021 (2x)
Autori: Martin Dzurek, Daniel 
Števček (Lýceum)
Vinárstvo: Vínko Klimko, 
Veltlínske zelené 2022, Caber-
net Sauvignon 2021
Autor: Andrej frič (frikou & 
Lýceum).
 Zuzana TICHÁ
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Týždeň plný zážitkov
Vo Vysokých Tatrách si možno naplánovať pobyt v každom 
ročnom období. Stále je možné čo objavovať. Ale predsa, naj-
krajšie obdobie v Tatrách je obdobie jesene. Čas nádherne 
sfarbenej prírody, vyčistený vzduch, nádherné výhľady, tat-
ranské štíty obyčajne už vybielené. Do takéhoto prostredia sa 
v prvý októbrový týždeň vybralo 48 modranských seniorov.

Miestom týždenného pobytu sa 
stal hotel Sorea hutník v pokoj-
nom prostredí Tatranských Mat-
liarov. hotel sa nachádza na úpätí 
Lomnického štítu, asi tri kilomet-
re od Tatranskej Lomnice. Už 
prvý kontakt s prostredím bol 
úžasný. hotel je z troch strán ob-
klopený lesom. Koruny stromov 
síce tienia výhľadom, ale stačí 
prejsť chodníkom kúsok na čis-
tinku pod hotelom. Majestátne 

dvojičky, Lomnický a Kežmar-
ský štít, osvietené zapadajúcim 
slnkom, v jeho úpätí les plný fa-
rieb, vtlačil do pamäti prvý, jedi-
nečný zážitok čara jesene. Podľa 
predpovede meteorológov budú-
ci deň má pršať. Dážď v progra-
me nespôsobí žiadne problémy. 
hotel je síce odľahlý, ale posky-
tuje vo svojich priestoroch širokú 
škálu doplnkových služieb. Už 
v pondelkové ráno sa sformova-
li dve sedemčlenné bowlingové 
družstva, ktoré potom hrali turnaj 
pravidelne každý deň. Neskôr sa 
pridalo ešte jedno, čisto ženské 
družstvo. Využité nezostali ani 
hotelový bazén, biliard, relaxač-
né masáže či morský kúpeľ.
Poobede, aj napriek mrholeniu, 
po skupinkách pešo sme sa vy-
pravili do Lomnice.. Náhodne 
sme sa stretli v kaviarni v Lom-
nici. Obsadili sme ju celú. Vonku 

stále mrholí. Väčšina sa vybrala 
do blízkeho Sky múzea. Veľmi 
zaujímavá expozícia o začiat-
koch lyžovania, korčuľovania 
a výstavby zimných športovísk 
v Tatrách. 
V utorok ráno ešte mrholí, pod-
ľa predpovede však poobede sa 
má vyjasniť. Šestica skalných 
turistiek sa vydáva vlakom na 
Štrbské pleso a značkovaným 
chodníkom na Popradské pleso. 

Predpoveď počasia sa naplnila, 
poobede sa oblaky dvíhajú. Od-
chádzame do Starého Smokovca. 
Pozemnou lanovkou sa skupina 
presúva na hrebienok. Väčši-
na sa vyberá k Rainerovej útulni 
a odtiaľ dolinou Studeného poto-
ka na Bílikovu chatu. Cesta doli-
nou Studeného potoka je nároč-
ná, po včerajšom snežení mokrá 
a šmykľavá. Zato potok je vý-
datný, vodopády hučia. V tejto 
časti preteká Studený potok ob-
rovským terénnym zlomom a vy-
tvára po ceste prekrásne kaskády. 
Kaskády končia Dlhým vodopá-
dom, od ktorých chodník prudšie 
stúpa k Bílikovej chate. 
 V stredu meníme program. Skal-
naté pleso sa nekoná. Lanovka 
z dôvodov údržby nepremáva. 
Doobeda ideme do Bachledo-
vej doliny a to na „Chodník ko-
runami stromov.“ Na parkovisku 

v Bachledovej doline vystupuje-
me niečo po deviatej. Pohodlné 
kabínky nás vyvezú do lyžiar-
skeho strediska v sedle Malej Po-
ľany. Tu je vystavaný Chodník 
v korunách stromov. Trasa chod-
níka je dlhá viac ako 600 met-

rov a prevádza nás 
nad druhovo pestrým 
lesom. Po ceste je 
množstvo vyhliadko-
vých plošín s infor-
mačnými tabuľami. 
Na konci chodníka 
je 32 metrov vyso-
ká vyhliadková ve-
ža. Výstup na vežu 
je mimoriadne poho-
dlný. Výhľad z veže 
stojí za to. Ako na 
dlani máme štíty Be-
lianskych Tatier s ich 
dominantami Ždiar-
ska vidla a havran. 

Viditeľnosť je dobrá, v diaľke vi-
dieť Pieniny, v ktorých výrazne 
vyčnievajú Tri koruny. 
V štvrtok je pravidelne v Novom 
Targu trhový deň. Zvedavosť 
nám predurčila cieľ pozrieť ich. 
Po necelej hodine vystupujeme 
pred hlavným vchodom novopo-
staveného trhoviska. Plocha trž-
nice je spevnená, sú tu vytvorené 
priestranné priestory pre trhovní-
kov a stánky. Ponúkaný tovar je 
typicky trhovnícky, od cukrovi-
niek, umelých kvetov a vencov, 
domácich potrieb až sortiment 
tovaru s oblečením. Ku cti pre-
vádzkovateľa slúži pomerne ši-
roká sieť udržiavaných a čistých 
sociálnych zariadení. Kupujeme 
pár drobností a presúvame sa do 
Zakopaného. Tridsať kilometrov 
trvá viac ako 50 minút. Cesta je 
obmedzovaná stavebným ru-
chom výstavby diaľničného pri-

vádzača. Nečudo. Pozriem do 
Googlu, za posledných 12 rokov 
pribudlo v Poľsku takmer 2000 
km diaľnic. Centrum mesta tvorí 
promenádna ulica Krupówki. Je 
plná turistov. Atmosféru horské-
ho mestečka dotvárajú obchody 
pre horskú turistiku, s cukrovin-
kami, krovkami či suvenírmi. Vo 
vzduchu rozvoniava typický gri-
lovaný oštiepok, v diaľke vyčnie-
va pohľad na Giewont. V Poľsku 
je to najnavštevovanejší vrch, 
niečo ako u nás Kriváň.
Piatočné ráno je hmlisté. ideme 
na Štrbské pleso.. Vystupuje-
me na parkovisku pri stanici, po 
hmle ani stopy. V diaľke domi-
nuje štít Vysokej. Skalné senior-
ky si dávajú výšlap k Jamskému 
plesu pod Kriváňom. Časť zo-
stáva v Štrbskom Plese. Skupi-
na ôsmich sa rozhodla na výstup 
k Popradskému plesu. Po skúse-
nosti našich turistiek volia trasu 
asfaltkou, zo zastávky električky. 
Trasa je síce pohodlná, ale nie sú 
z nej výhľady do Mengusovskej 
doliny ako z magistrály. Tie sa 
otvoria až po výstupe pod Ostr-
vu. Stálo to za to. Pivko a občer-
stvenie na terase chaty, vyhliadky 
na štíty nad plesom. Odtiaľ chod-
níkom na symbolický cintorín. 
Zbytok účastníkov zvolil oddy-
chovú prechádzku okolo plesa až 
k Areálu snov. Pod mostíkmi si 
na zohriatie doprajeme horec či 
čaj. Deň bol jasný s ďalekou vi-
diteľnosťou. Príroda v okolí ple-
sa sa už sfarbila do neskutočného 
spektra farieb. V dohodnutý čas 
o tretej sa všetci spokojní schá-
dzame na parkovisku. Tentokrát 
na poslednej ceste do hotela, po 
týždennom pobyte plných zážit-
kov.

Vladimír MEDLEN 
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Blahoželáme osemdesiatnikovi 
Antonovi Macháčkovi
Anton alebo familiárne Tonko. Tak zvyknú volať rodeného Modra-
na Antona Macháčka z dolného predmestia jeho priatelia a známi. 
Verejnosť ho pozná tiež ako zanieteného turistu, lyžiara, konštruk-
téra rozhľadne na Veľkej homoli, ale aj ako vedúceho niekdajších 
Technických služieb mesta Modry. V týchto dňoch oslávil pán Ma-
cháček krásne jubileum 80 rokov. I keď, ako sám hovorí, „ten vek 
už veru pociťuje“, je naďalej vitálnou osobnosťou Modry, ktorá sa 
o mesto zaujíma i keď už z pozície pozorovateľa. 

Anton Macháček sa narodil 27. 
11. 1942 doma na Dolnej ulici. 
Veľa času trávil v detstve s roves-
níkmi kúpaním v rybníku v lete 
a v zime korčuľovaním na za-
mrznutej hladine. Spolu s deťmi 
od susedov navštevoval vtedajšiu 
školu v kláštore. „V škole na Dol-
nej ulici sa vyučovanie skončilo 
v roku 1953. Sestričky z kláštora 
boli vyvezené do celej republiky. 
Kláštor bol zrušený, no vyučova-
nie tu pokračovalo. Po skončení 
ZŠ som nastúpil do spojovej ško-
ly v Bratislave, 60% žiakov malo 
českú národnosť. Škola mala svoj 
internát, z ktorého sme chodili 
na vychádzky, na čaje do PKO. 
Chodil som dokonca do krúžku 
spoločenských tancov v Dome 
pionierov (dnešný prezidentský 
palác)“, spomína. Po ukončení 
školy začal pracovať v novej poš-
te v Bratislave, neskôr pôsobil 
v novej telefónnej ústredni v Pe-
zinku. „Modra v tom čase mala 
starú telefónnu ústredňu so 150 
telefónnymi prípojkami. V no-
ci nebola obsluhovaná. V roku 
1965 bola dokončená a daná do 
prevádzky nová ústredňa s ka-
pacitou 1000 prípojok. Budova 

pošty a mestského úradu zača-
la svoju prevádzku v novembri 
1964“. V roku 1968 sa oženil 
a ako nám porozprával, 14 
dní po vpáde ruskej armá-
dy do Československa sa 
im narodil prvý syn. 
Už o pár rokov neskôr sa 
začal Tonko Macháček 
aktívne a plne venovať 
dobrovoľníckej brigád-
nickej činnosti, kedy sa 
spolu s priateľmi poduja-
li v roku 1974 vybudovať 
lyžiarsky vlek na Zocho-
vej chate spolu so sva-
hom pokrytým tvárnicami 
z umelej hmoty. „Práce 
a nás dobrovoľníkov ko-
ordinoval Karol Jelemen-
ský. Svah bol slávnostne 
otvorený 1. 7. 1975. De-
ti tu trénovali celé leto 
a chodili na preteky na 
Javorinu, Bezovec, Soblahov 
i na Pezinskú Babu. Bolo to pek-
né obdobie, spomíname naň ra-
di my starší aj naše deti. V roku 
1984 sme postavili drevenú cha-
tu pod Veľkou homoľou, zakúpili 
snežný skúter „Buran“. Kotvič-
kový vlek nahradil predtým po-

stavený motorový vlek, postavi-
li sme vlek s konopným lanom 
o dĺžke 100m pre najmenšie de-
ti. Zároveň sa robil kompletný 
rozvod vody z potoka až na vrch 
zjazdovky. Snehové delo vyrobi-
la SVŠT pod vedením Jozefa Je-
lemenského, po čase sme zakúpi-
li snežné delo z ČSTV Klatovy“, 
vymenúva. Na svahu v Modre 
– Zochovej chate sa naučilo ly-
žovať mnoho detí, vrátane tých 

z rodiny Macháčkovcov. Všetky 
štyri Tonkove deti, aj tri vnúča-
tá. Dnes už jazdia po všetkých 
zjazdovkách Európy a sveta. Ce-
lý areál je posledné roky v zim-
ných mesiacoch prevádzkovaný 
profesionálnym Lyžiarskym klu-
bom Pezinká Baba. 

Ďalším nemenej dôležitým poči-
nom, ktorý si zaslúži pozornosť, je 
podpora myšlienky slovenského 
značkára a známeho turistu Mila-
na Ružeka vybudovať turistickú 
rozhľadňu na Veľkej homoli a tiež 
priama aktivita A. Macháčka pria-
mo počas jej výstavby. „Milana 
som ihneď podporil a po rozhovo-
re s vtedajším primátorom Vladi-
mírom Medlenom som sa podujal 
a ako vedúci Technických služieb 
som prijal túto úlohu za svoju. 
Hneď sme začali všetko vybavo-
vať. Všetky práce boli robené bri-
gádnikmi, ktorým je opäť potreb-
né poďakovať, medzi mnohými to 

boli aj študenti a najmä čle-
novia Modranského turis-
tického spolku. Bez brigád-
nikov by sme ju veru v tom 
čase asi nevybudovali“. 
Anton Macháček sa po od-
chode do dôchodku posled-
né roky venuje najmä ro-
dine a vnúčatám. V časoch 
po komasácii zvykol veľa 
času tráviť vo vinohradoch, 
zhotovil si dokonca vlastný 
traktor. Rád si posedí s ka-
marátmi pri pohári dobrého 
vína alebo obľúbeného pi-
va. Ako hovorí, pokiaľ mu 
bude zdravie slúžiť, nie je 
ešte všetkým plánom ko-
niec. A medzi ne určite pat-
ria prechádzky prírodou, 
medzi turistami, lyžiarmi, 

vinármi, medzi ktorými má mno-
ho dlhoročných priateľov. Svoje 
celoživotné skúsenosti a rady však 
rád posúva aj mladým. 
Tonkovi Macháčkovi prajeme eš-
te veľa pekných chvíľ v kruhu ro-
diny, pevné zdravie a spokojnosť.

(jk, am)
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Úspech vinárov v súťaži 
AWC Vienna
Modranskí vinári zaznamena-
li veľký úspech na najväčšej 
medzinárodnej vinárskej súťa-
ži AWC Vienna. Konkurencia 
bolo skutočne vysoká, pretože 
prihlásených bolo viac ako 11 
300 vín z 1 588 vinárstiev zo 
43 krajín sveta. Celkovo toh-
toročná súťaž priniesla na Slo-

vensko až 266 medailí. Modra 
sa nestratila na vinárskej mape 
a získala až 32 zlatých a strie-
borných ocenení, čo je naj-
viac spomedzi všetkých slo-
venských miest. Zlatú medailu 
dostávajú len tie vína, ktoré 
získajú hodnotenie 90 a viac 
bodov, takže ide naozaj o vy-

sokú kvalitu a do Modry putuje 
8 z nich.
Naši ocenení 7 vinári: Mod-
ran Klimko Wine, Pereg, Vín-

ko Klimko Modra, Vinárstvo 
Juran, Vinárstvo Rariga, Víno 
Kmeťo a Víno Ludvik. Srdeč-
ne gratulujeme. (ra)
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Modra Boxing club
V Modre prevádzkuje šport a tréningy 
profesionálna športová skupina Modra 
Boxing club na Šúrskej ulici v priestore 
administratívnej budovy. Priestor si čle-
novia klubu, medzi ktorými sú aj pro-
fesionálni športovci boxeri, zmoderni-
zovali sami a s dobrovoľníkmi z radov 

členov. Halu si postupne vylepšujú novým športovým vybave-
ním, posilňovacími strojmi, náradím, vybavením aj pre začí-
najúcich športovcov či rôzne alternatívne pohybové aktivity 
vhodne aj pre rodiny s deťmi. Boxing club si získava stále viac 
priaznivcov a je určený pre všetky vekové kategórie. Ideálne je 
kombinovať ho s pohybovými aktivitami v exteriéri.

Modra team, o.z s partnerom 
Modra Boxing club má aj vďa-
ka novým priestorom záujem 
prirodzene motivovať k pohy-
bu spojením príjemných akti-

vít so striedaním a fit pohybom 
v exteriéri. Cieľom profesionál-
nych trénerov je rozšíriť zák-
ladňu športovcov so zameraním 
na udržiavanie zdravej kondí-

cie a zdravého životného štý-
lu s vyváženým dostatočným 
pohybom. Dôležité je zapájať 
do prirodzeného pohybu aj de-
ti a mládež a odpútavať ich tak 
od sedenia doma a nekontakto-
vania sa s rovesníkmi. Tešíme 

sa aj na vašu návštevu a aktív-
nu účasť na tréningoch a cviče-
ní pod dohľadom profesionálov.
Boxing club Modra finančne 
podporilo mesto Modra. Ďaku-
jeme.

Gabika REPOVÁ

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

Kynologický klub Jána Stolárika
Počiatky nášho klubu a zároveň organizovanej kynológie v Mod-
re siahajú do konca 70-tych rokov minulého storočia. Oficiálnu 
podobu dostalo kynologické cvičisko v roku 2004, kedy vzniklo 
občianske združenie Kynologický klub J. Stolárika Modra.

Klub sa zameriava na hromadný 
výcvik psov všetkých plemien, 
ich prípravu na bežné životné si-
tuácie, ako aj prípravu na skúšky 
v oblasti športovej kynológie. 
Naši členovia sa každoročne 
úspešne zúčastňujú skúšok a sú-
ťaží v rámci Slovenska. Rovna-
ko aj náš klub organizuje skúšky 
podľa Národného a Medzinárod-

ného skúšobného poriadku, čím 
prispieva k zviditeľneniu mesta 
Modra v oblasti kynológie. 
Neodmysliteľnou súčasťou čin-
nosti sú tiež rôzne spoločenské 
akcie a podujatia. Členovia klubu 
sa pravidelne zapájajú do poduja-
tí organizovaných mestom, ako 
napríklad vianočné trhy, súťaž vo 
varení kapustnice, jarné uprato-
vanie či darovanie krvi. 
Klub má viac ako 60 členov 
a každoročne otvára šesť kurzov 
základnej poslušnosti  v dvojme-
sačných intervaloch. Kurz je za-
meraný na osvojenie základov 
výcviku a výchovy psa. Je vhod-
ný pre psov všetkých plemien 
od veku 3 mesiacov až po senio-
rov. Aj prostredníctvom týchto 
kurzov sa snažíme o budovanie 

zodpovedného prístupu k chovu 
psov, nakoľko zastávame názor, 
že aj ten vzrastovo najmenší psík 
by mal byť vychovaný, keďže 
len tak môže vzájomné spoluži-
tie prinášať radosť pre obe strany. 
Ak by ste aj vy chceli zlepšiť va-
še spolunažívanie so štvornohým 
členom rodiny, prípadne máte 
športové ambície v oblasti ky-
nológie, neváhajte navštíviť na-
šu internetovú stránku www.kk-
modra.sk, kde sa dozviete viac. 
Alebo nás navštívte na našom 
cvičisku (nachádza sa asi 500 m 
po poľnej ceste za bývalým Vý-
skumným ústavom liečiv), kde 
nás nájdete vždy v sobotu od 8.00 
do 10.00 hodiny.

Ivana POUSTECKÁ, 
KK Jána Stolárika
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Spomienka
Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne, sú to tí, 
ktorí sa dotkli nielen nášho srdca, ale aj našej duše. Dňa 
26. 12. 2022 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil náš 
manžel, otec a starý otec Vladimír Mesík. S láskou spo-
mínajú manželka helena, synovia Vladimír, Juraj, dcé-
ra Jarmila s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Tichá spomienka
Spomíname na Teba, lebo spomienky sú, ktoré 
sa zo života nevymažú. Dňa 29. 11. 2022 sme si 
pripomenuli 10. výročie úmrtia Evy Richterovej. 
S láskou a úctou spomína manžel s rodinou. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Spomienka
14. decembra sme si so zármutkom pripomenuli nedo-
žité 100 ročné jubileum Dipl. Arch a maliara nemecké-
ho pôvodu p. Williho Baya. Modra ho zaujala ako sta-
ré vinohradnícke mestečko s bohatou históriou. Prežil 
tu 19 plnohodnotne a zmysluplne naplnených rokov. 

Modru stvárnil vo vyše 50 olejomaľbách. Modra sa mu stala miestom po-
sledného odpočinku na modranskom cintoríne. S láskou, úctou a vďakou 
spomína manželka Eva s rodinou, priatelia a milovníci umenia.

Spomienka
Dňa 12. 12. 2022 uplynul rok, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná a obetavá mama, babka a pra-
babka Ernestína Balúchová. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej prosím tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Tichá spomienka
S láskou a zároveň smútkom v srdci spomíname 
na našu drahú mamu, babičku, prababičku Ruženu 
Bartošovú, ktorá nás opustila práve pred vianoč-
ným časom pred 10 rokmi. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.

Spomienka
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak 
zariadil, že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť. 
hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach 
zostaneš stále s nami. Dňa 30. 11. 2022 uplynulo osem 

rokov, čo nás navždy opustil Martin Tóth. S láskou spomínajú súroden-
ci s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.

Poďakovanie
S obrovským žiaľom v srdci sme sa rozlúčili s naším 
milovaným manželom, ockom a deduškom Mirosla-
vom Jedličkom. Odišiel tíško, nečakane dňa 13. 10. 
2022. Čas zahojí bolesť, ale spomienka zostane na-
vždy. Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a zná-

mym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Ďakujeme za vrúcne slová útechy 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 21. 12. 2022 budú tri roky, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, dedko Ľuboslav Kľúčik. 
Kto ho poznal, nech si spomenie, kto ho mal rád, 
nech nezabudne. S láskou spomína rodina.

Spomíname
Dňa 18. 12. 2022 si pripomíname nedožité 70. na-
rodeniny Gabriely Kulíkovej. Odišla si cestou, kto-
rou ide každý sám, len brána spomienok zostala do-
korán. Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, a ten čo Ťa 
mal rád, nikdy nezabudne. S láskou a úctou spomí-
na dcéra Marianna s rodinou.

Spomienka
Ten kto Ťa poznal, spomenie si, ten kto Ťa mal 
rád, nezabudol. Dňa 2. decembra 2022 uplynulo 
10 rokov čo nás navždy opustil Vladimír Sečanský. 
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéra 
Simona a syn Lukáš.

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

Riadková 
inzercia

 z Masáže – Michal 
Bednarovský, Vajan-
ského 1, Modra.

Tel. č.: 0915 
977 517

 z Prenajmem pek-
né obchodno-admi-
nistratívne priesto-
ry v centre Modry 
o rozmere 75 m2.

Tel. č.: 0904 
394 055

Uzávierky 
2023

18. január, 15. feb-
ruár, 15. marec, 12. 
apríl, 17. máj, 21. 
jún, 19. júl, 16. au-
gust, 13. september, 
11. október, 8. no-
vember a 6. decem-
ber.

Kontakt: zvesti@
kcmodra.sk, +421 
911 999 784. (red)

Ponúkam do vý-
hodného prenáj-

mu vinohrady 
v celkovej výme-
re do 1 ha v lo-
kalitách Grefty, 
Noviny, Šnaudy.

Info na 
0905 607 343

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)

 
   psychológa 

   sociálneho pracovníka 

do nového pobytového 
resocializačného zariadenia v Modre.

Požadované je:
VŠ vzdelanie II. stupňa,

min. 3 ročná prax. 
Prax so závislosťami vítaná.

Nástupné mzdové podmienky:
1300 – 1500 eur s možnosťou 

ďalších príplatkov.
Možný aj polovičný pracovný úväzok.

údržbára, šoféra 
upratovačku

do pobytového zariadenia 
v Modre-Harmónii.

Možný aj polovičný pracovný úväzok. 
Hodinová mzda 7 eur.

Kontakt:

0907 703 009

Občianske združenie 
ARCHA HARMONY hľadá

lovasrose@gmail.com
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Susedská koštovka

Presne na Katarínu 25. novem-
bra sa uskutočnil 21. ročník 
Svätokatarínskej ochutnávky 

mladých vín pod organizačnou 
taktovkou spolku vinohradní-
kov a vinárov Vincúr Modra. 

S uvedenou tradíciou degus-
tácie prišiel spolok vôbec ako 
prvý na Slovensku, čím za-
ložil tradíciu degustácií mla-
dých vín pred ich oficiálnym 

uvedením na trh, keď si v pria-
teľskej atmosfére svoje mladé 
vína vzájomne ohodnotia pro-
fesionálni aj amatérski vinári 
z Modry a okolia. (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

Prechádzky labyrintom literatúry

Pod týmto názvom sme 21. 
novembra usporiadali v slo-
venskom evanjelickom kosto-

le v Modre spomienkové pod-
ujatie venované pripomenutiu 
výročí významných spisovate-

ľov, básnikov a predstaviteľov 
verejného života evanjelické-
ho farára Martina Rázusa (85 
rokov od úmrtia) a  básnika 
harmónie života a lásky Jána 
Smreka (40 rokov od úmrtia). 
Podujatie otvorila evanjelic-
ká farárka Eva Oslíková. O ži-
vote oboch literátov a o ich 
vzťahu k nášmu mestu poroz-
právala Ľubomíra Miháliko-
vá. V rámci dramatizovaného 
pásma poézie z tvorby Martina 
Rázusa odznela báseň Matka 
a od Jána Smreka odzneli ver-
še venované Modre zo zbier-
ky Písané na sude. Ďalej sme 

si vypočuli niekoľko básní zo 
zbierok Cválajúce dni, Básnik 
a žena, iba oči. V dynamicky 
stvárnenej básni Maľovaná 
abeceda mali študentky Pe-
dagogickej školy a Gymnázia 
K. Štúra príležitosť ukázať 
svoj talent. hudobný sprie-
vod a dramatizovanú recitáciu 
študentiek Pedagogickej školy 
pripravili profesorky iveta Se-
čanská a Sylvia Oškerová. 
Ďakujeme ECAV Modra, štu-
dentom gymnázia a pedago-
gickej školy a pedagógom za 
výbornú spoluprácu. Poduja-
tie podporil pre Pars Artem 
Bratislavský samosprávny 
kraj.

(mih)
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Kalendár Ľudový odev 
z Modry–Kráľovej 2023
Modranská muzeálna spoloč-
nosť po roku opäť vydala ka-
lendár Ľudový odev z Modry–
Kráľovej na rok 2023. fotograf 
Martin habánek má na svojom 
konte publikáciu v spolupráci 
s etnologičkou Katarínou Ná-
daskou Slovenské rodinné tra-
dície na fotografiách, v port-

fóliu kroje z rôznych regiónov 
Slovenska a tie naše z Mod-
ry–Kráľovej nemôžu chýbať 
vo forme kalendára. Zostavi-
la Sylvia hrdlovičová, grafi-
ka Miroslav Slámka. Kalendár 
nájdete v pokladni SNM–Mú-
zea Ľudovíta Štúra. (mľš)
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Vianočná Modra
Advent už ovládne mesto. O zasvietenie vianočných stromčekov 
sa 6. decembra podvečer postaral Svätý Mikuláš so svojou dru-
žinou a kamarátmi anjelom i čertom. Svoju mikulášsku cestu 
začal na priestranstve pred Biolkou v Modre–Kráľovej a na ná-
mestí v Modre pred kostolom Sv. Štefana kráľa. Dlhšiu zastáv-
ku si urobil v parčíku pred kultúrnym domom. Spolu s koled-
níkmi z DFS Magdalénka zasvietil stromček a obdaroval deti 
sladkou odmenou a ovocím. Na konci putovania sa presunul na 
ihrisko Park hrania a oddychu na Vajanského ulici.

Každoročné susedské miku-
lášske stretnutie v PhO pre 
obyvateľov pripravila rodi-
na fuňová s priateľmi. Opäť 
v mene Modranov ďakujeme. 
Za dar v podobe dvoch via-
nočných jedlí v Modre a Krá-
ľovej patrí poďakovanie pani 
Oľge Juranovej z Bratislav-
skej ulice. Ďakujeme aj Miku-
lášovi a jeho družine – členom 
občianskeho združenia ĽUSK.
Nech nám všetkým vianočné 
stromčeky v Modre robia po-
čas tohtoročných sviatkov ra-
dosť.

(jk, viac k téme Vianoc 
na str. 12–13 a 20–22)
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Dobrá novina v Modre bude 
koledovať 26. decembra
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
áno, prvými koledníkmi, ohlaso-
vateľmi dobrej zvesti, boli anje-
li, ktorých chválospev sa ozýval 
betlehemským krajom pred tými 
2022 rokmi a boli takí, ktorí ho 
začuli. Odvtedy sa jeho ozvena 

nesie mestečkami i dedinkami 
po celom svete, aby i dnešní ľu-
dia mohli začuť, že sa narodilo 
Dieťa, ktoré prináša spásu, Die-
ťa, ktoré je pre každého človeka 
spoľahlivou cestou k Bohu. 

Dobrú zvesť o Ježišovom na-
rodení vo veršoch i piesňach 
prinášajú deti i dospelí každo-
ročne v rámci celoslovenskej 
aktivity Dobrá novina. Chcú 
prinášať pravdu o nádeji pre 

tento svet, podeliť sa 
s radosťou so všetký-
mi, ktorí ich chcú prijať 
a zároveň sprostredko-
vať pomoc pre tých naj-
biednejších najmä v af-
rickej Keni, Ugande, či 
Etiópii, kde je chudoba 
mnohých pre nás až ne-
predstaviteľná. Jedným 
z veľkého množstva 
príbehov konkrétnych 
ľudí, ktorým kolednícka 
Dobrá novina umožnila 
zmeniť život k lepšie-
mu, je príbeh 18ročné-

ho ugandského chlapca, ktorý 
sa volá Mark. Pred pandémiou, 
už ako polosirota študoval na 
strednej škole. Keď mu však 
počas pandémie zomrel i otec, 
zostal bez prostriedkov a ne-
mohol pokračovať v štúdiu. 
Preto uvítal možnosť vyučiť sa 
za stolára v dielni vybudovanej 
v projekte Dobrej noviny. Aby 
mohol pokryť vďaka projektu 
síce nízke, ale predsa náklady 
na skromné živobytie, vypo-
máha pri mletí múky a výrobe 
hlinených tehál. 
V Modre budú koledníci Dob-
rej noviny navštevovať domy 
tých, ktorí chcú prijať koledu, 
na sviatok sv. Štefana v ponde-
lok 26. 12. 2022 od 15.00 hodi-
ny. Kto by chcel doma kolední-
kov prijať, môže sa ohlásiť na 
mail: cvcmodra@gmail.com 
alebo na tel. 0908 919 904. 
Požehnané Vianoce!

Erika STRELINGEROVÁ, 
Centrum voľného 

času Modra

Výročné zvyky 
V archíve SNM–Múzea Ľudovíta Štúra sa nachádza zápis z te-
rénneho výskumu pod názvom Výročné zvyky v obci Kráľová. 
V 70. rokoch 20. storočia ho zapísala pracovníčka múzea Ľud-
mila Petríková st. od informátorky Márie Leškovej z Kráľo-
vej. Nasledujúci zápis je v autentickej podobe.

„Na Martina (11. novembra) 
roznášal pastier po domoch 
brezovce – brezové prúty, na 
znak skončenia pastvy. Na Mi-
kuláša 5. decembra večer cho-
dili poobliekaní „malí Mikulá-
ši“, 6. decembra večer „veľkí 
Mikuláši“. Oblečení boli do 
starých halien, kožuchov s ko-
žušinou navrchu, oviazaní cez 
pás povrieslom slamy, v ru-
ke zvonec – rumpoták. V do-
moch rozdávali orechy, jabĺč-
ka, ale aj vybili neposlušných 
brezovou metlou. Od začiatku 
adventu plietli dievčatá ven-
ce zo zimozelu alebo z brečta-
nu na ozdobenie kostola k Via-
nociam. Plietlo sa spoločne vo 
väčšej miestnosti (v triede ško-
ly), kde prichádzali aj mláden-
ci podávať dievčencom lístky 
zimozelu. Na Luciu (13. de-

cembra) večer chodili: dievča 
ako Lucia, oblečená v bielom 
kroji, na hlave veniec, s tvárou 
zahalenou tylom, a mládenec 
– Lucák, oblečený v ženskom 
kroji, na hlave čepiec, tvár pri-
krytá tylom. V dome poometali 
krídlom z husi (Lucia) a tráv-
natou metlou (Lucák) prach 
a pavučiny, krídlom, kosťou 
poklepkali „zlým“ po hánkach 
a „dobrých“ obdarili sušený-
mi slivkami, ovocnými štiep-
kami, porozsýpali po stole i po 
zemi fazuľu, kukuricu, sečku 
a pod. Na Štedrý deň (24. de-
cembra) už od rána navštevoval 
pastier domy, v každom zatrú-
bil melódiu vianočnej koledy. 
Ako odmenu dostal víno, kto-
ré mu nalievali do prinesenej 
nádoby. Na Štedrý večer spie-
vali deti pod oknami vianočné 

koledy, po večeri chodieval aj 
Kristkindel (foneticky Kriscin-
dl), muž preoblečený podobne 
ako Mikuláš. Obyčajne to bola 
návšteva kmotra, švagra a pod. 
Na prvý sviatok vianočný vin-
šovali deti po domoch: Vinšu-
jem vám na títo slávne svátky 
Krista Pána narodzení, aby vám 
dal Pán Boh zdraví, ščascí, hrí-
chu odpuščení. Čo si od milého 
Pána Boha žádate, hojných ro-
kú, dobrých pokojú a po smrci 
království nebeské. Amen. 
Na tradície v Modre–Kráľovej 
spomínala aj Zuzana Knapeko-
vá: „Na Štedrý deň hneď od rá-
na chodil obecný pastier aj so 
ženou vinšovať veselé vianočné 
sviatky. Pred každým domom 
zatrúbil vianočnú pesničku: Čas 
radosti, veselosti svetu nastal 
nyní... alebo Narodil sa Kris-
tus Pán, radujme se... a chodili 
až do neskorého večera, kým 
neobišli celú dedinu. Ľudia im 
dávali víno aj koláče, zvyk bol 
za jednu kravu, ktorú pásol, pol 
litra vína, dávali aj liter, a komu 
pásol viac kráv aj teliat, dostal 
viac. Pastier trúbil aj vinšoval, 
žena niesla dva kýble, tam si 

víno nalievali, na ulici mali na 
vozíku súdok, tam si víno pre-
liali. Vozík vozil pastierov po-
mocník, pasák a pastierov syn. 
Pastier mal vždy dospelého po-
mocníka, lebo oni opatrovali aj 
troch plemenných býkov. Na 
Štedrý večer chodili aj mláden-
ci a dievčatá pod obloky spie-
vať vianočné pesničky. Na prvý 
vianočný sviatok chodili ma-
lí chlapci vinšovať. Ľudia ich 
s radosťou obdarovali, lebo ve-
rili, že keď príde prvý vinšovať 
malý chlapec, prináša šťastie do 
domu. Keď prišli na návštevu 
dospelí na prvý sviatok alebo na 
Nový rok, vždy zavinšovali. To 
nikto neprišiel do druhého do-
mu, aby nezavinšoval. Pozdrav 
bol: Pán Boh vám daj dobrý 
a šťastlivý deň, alebo večer. 
Odpoveď bola: Pán Boh daj aj 
vám, alebo tebe. Na druhý svia-
tok bola štefanská zábava.“ 
Úryvky sú z publikácie Ľudový 
odev, tradície a zvyky v Mod-
re–Kráľovej. Zostavila Syl-
via hrdlovičová a kol. Vydala 
Modranská muzeálna spoloč-
nosť 2018.

Sylvia HRDLOVIČOVÁ
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Príhovor primátora Modry
Milí Modrania, Kráľovania, obyvatelia Piesku a Harmónie. Má-
me za sebou ďalší rok, obdobie, ktoré nebolo ľahké, ale spo-
ločne sme ho zvládli. Ostatné tri roky mám pocit, akoby niekto 
preveroval našu ľudskosť a súdržnosť. Kým predošlé dva roky 
ovplyvnila pandémia, s ktorou odišlo aj veľa našich blízkych, 
dívali sme sa na rok 2022 s vierou, že bude lepšie. Už vo februári 
nás ohromili správy o vojne na Ukrajine. Na Slovensko, i k nám 
do Modry, prišli rodiny hľadajúce dobrých ľudí, ktorí sú ochot-
ní poskytnúť im kus svojho pohodlia v podobe prechodného do-
mova a ďalšej pomoci. Som rád, že ju našli. Aj u nás v Modre 
vznikla silná komunita, ktorá mala chuť pomáhať a poskytu-
je ľuďom v núdzi pomoc a službu dodnes. Nesmierne si vážim 
týchto ľudí a veľmi pekne im ďakujem.

Následky vojnového konfliktu 
pocítil každý z nás, odrazili sa aj 
v zdražovaní energie a cien, kto-
rých kulmináciu však očakáva-
me v roku, ktorý príde. Napriek 
všetkým negatívam bol, z pohľa-
du mesta, rok 2022 úspešným. 
Zrealizovali sme viacero projek-
tov, ktoré napomôžu skvalitniť 
náš spoločný každodenný život. 
Revitalizované verejné plochy, 
detské ihriská, chodníky, cesty, 
parkovacie plochy, športoviská, 
rekreačné plochy, alebo zeleň 
v meste aj v chotári nám dáva-
jú nádej, že budeme môcť žiť 
aj naše všedné dni v príjemnej-

šom prostredí. Spolu s poslanca-
mi budeme pokračovať v stano-
vených plánoch, ktoré sme vám 
predstavili vo volebných progra-
moch a víziach. Nesmierne si 
vážime vašu podporu a budeme 
sa snažiť vás nesklamať.
Život každého z nás má rôzne 
podoby, niekto trávi rád väčšinu 
času doma v kruhu svojej rodi-
ny, na prechádzkach, kultúrnych 
podujatiach, v záhrade, alebo 
zmysluplnej práci, iný sa zasa 
rád s priateľmi zabáva. Naše ži-

voty sa vzájomne prelínajú, mie-
sia, stretávame sa na uliciach, 
v obchodoch, cestách a žijeme 
spoločný časový úsek.
V známom českom filme pre 
pamätníkov sa vraví „štěstí, 
co je štěstí, muška jenom zla-
tá...“, tento úryvok možno po-
kojne použiť i pri našich živo-
toch.
Tešme sa teda, že sa opäť stre-
táme na prahu ďalšieho roka 
a máme pred sebou predsavzatia 
a plány. Želám vám pri ich napĺ-
ňaní veľa úspechov a najmä pev-
né zdravie.

Juraj PETRAKOVIČ

Zapaľovanie adventných sviec 
„ ... Adventné sviece 
vo svojej kráse 
spáľte každú zlobu 
prineste svetlo
svetlo pre Kráľovú“
(Úryvok z básne kráľovan-
ského rodáka, básnika Jozefa 
Trtola: Svetlo) 

V nedeľu 27. novembra sa za-
čalo najkrajšie obdobie v ro-
ku – advent. Je časom stíše-
nia sa, zamyslení a príprav na 
vianočné sviatky. Prvú sviecu 
na venci v zrekonštruovanom 
medzikruží na Národnej uli-
ci v Modre–Kráľovej zapálil 
novozvolený primátor mesta 

Modry Juraj Petrakovič. Toh-
toročnou témou poobedných 
stretnutí je otázka „Ako?“. 
S prvým zamyslením a odpo-
veďami na ňu vystúpila pred 
prítomnými riaditeľka SNM–
Múzea Ľ. Štúra a zároveň 
poslankyňa mestského zastu-
piteľstva Viera Jančovičová. 

hosťami ostatných advent-
ných nedieľ boli ďalšie zaují-
mavé osobnosti života Modry. 
Zapaľovanie sviec v rámci 
cyklu podujatí Svetlo pre Krá-
ľovú pokračovalo každú ad-
ventnú nedeľu až do 18. de-
cembra. Podujatie pripravila 
iniciatíva občanov a aktivitu 
podporila Malokarpatská ko-
munitná nadácia Revia.
 (red)
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CD Koledičky – Koljadki s Ivou Bittovou
Vynikajúca česká speváčka, huslistka 
a skladateľka iva Bittová, vystúpila 11. 
decembra v Modre na vianočnom kon-
certe spolu so slovenskými, moravský-
mi a ukrajinskými deťmi. Verejnosti sa 
predstavili členovia z DfS Magdalénka 

z Modry, DfS Babačky z moravských 
Borov a súbor Paljanyca, ktorý tvoria de-
tí ukrajinských utečencov. 
Nové CD s koledami bude možné získať 

20. decembra kedy vychádza ako súčasť 
denníka SME.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finanč-
nej podpore Nadácie SPP. (red)

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

Otvor srdce, 
daruj knihu

Kniha je vždy výborným dar-
čekom, o to viac, ak je to práve 
tá vysnívaná. Projekt Malokar-
patskej komunitnej nadácie Revia 
s názvom Otvor srdce, daruj kni-
hu ponúka jedinečnú šancu pridať 
sa k stovkám darcov a stať sa tak 
„knižným Ježiškom“ pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostre-
dia. Projekt potrvá do 31. decem-
bra 2022.
Stačí ak navštívte vybrané kníhku-
pectvo. V Modre je to folly v ob-
chodnom dome Kocka (Dukel-
ská ul.) a v Pezinku Artforum na 
Kollárovej ulici. Nájdete tu kniž-
ky označené štítkami: Otvor srd-
ce, daruj knihu. Vyberte si z nich 
jednu, zakúpte ju a pridajte aj ve-
novanie pre malého čitateľa. Na-
dácia Revia v spolupráci s kníh-
kupectvom knižku zabalí a doručí 
pod stromček. (red, revia)

Kalendár, ktorý pomáha
Aj v tomto roku vznikol charitatívny kalendár 
mapujúci rekonštrukčné práce a obnovu gotic-
kého kostola na cintoríne v Modre – Kostola 
sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia. Využite po-
nuku darovať blízkym vianočný darček, ktorý 
pomáha.
Kalendár zakúpite na nasledovných miestach 
v Modre:
• Papiernictvo Karpaty na námestí
• Lekáreň Salvator na Dukelskej ulici
• Predajňa folly v obchodnom dome Kocka
• RK ViN, predajňa s vínom, Štúrova ul. 
• farský kostol sv. Štefana Kráľa na námestí

(red) 

Výstava Povedz to farbami
Povedať farbami svoje preží-
vanie – aj o tom je claudiansky 
arteterapeutický projekt RS 
Claudianum Povedz to farba-
mi. Výstupom projektu je vý-
stava v historickej radnici. 
Výstava je vyvrcholením ar-
teterapeutických stretnutí pod 
vedením arteterapeutky Mar-
cely Jurášovej a výtvarných 
aktivít klientov zariadenia. 
Cieľom výstavy je poukázať na 
vnútorné prežívanie klientov 
a ich tvorivosť. Tiež odbúra-

vať dopady sociálnej izolácie, 
prepájať svet zdravých a ľudí 
so zdravotným znevýhodne-
ným. Výstava bude prístupná 
do 15. 1. 2023, v pondelok až 
piatok v čase 9.00 – 14.00 h na 
základe predošlého dohovoru 
na telefónnom čísle 0948 077 
647 alebo na claudianum@
gmail.com.
Projekt podporili: Ministerstvo 
kultúry SR, Mesto Modra, De-
sign friendly, s.r.o. 

(red, hev) Výstavné priestory historickej radnice
Štúrova 54, Modra

Termín trvania výstavy

8.12.2022 – 15.1.2023
Výstava je prístupná verejnosti pondelok až piatok v čase 9:00 – 14:00 hod.

na základe predošlého dohovoru 0948 077647 alebo claudianum@gmail.com.

Povedz to 
farbami

MODRA 2023

Kalendár, ktorý pomáha

Kúpou
kalendára

pomáhate chrániť
históriu
Modry
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M E STS KÝ
folklórny

P L E S

14. január 2023
19.00, Kultúrny dom Modra

Mesto Modra
a Kultúrne centrum
vás pozývajú na 
spoločný

ľudová aj moderná hudba
výborné jedlá

a lahodné vínka
bohatý program

Príďte s nami
otvoriť plesovú sezónu!

Info a rezervácia vstupeniek: KC Modra  kontakt@kcmodra.sk  033 647 21 12  www.kcmodra.sk

Fašiangy v Modre – súťaž vo varení kapustnice 
Fašiangy sa oslavovali v mestách a na dedinách už od stredoveku. 
V Modre už tradične slávime fašiangy aj obľúbenou súťažou vo 
varení kapustníc. Poznačte si už dnes termín a prihláste sa do súťa-
že, ktorá sa bude konať 18. februára 2023. Podrobnosti sa dozviete 
v štatúte. Jeho súčasťou je aj „Prihláška do súťaže“, ktorá je k dis-
pozícii na stiahnutie na stránke www.kcmodra.sk. 

Štatút tradičnej súťaže 
Modranská kapustnica 

2023 (podmienky)
Miesto konania: priestranstvo 
pred Kultúrnym domom Ľ. Štú-
ra, Sokolská 8, Modra
Deň konania: 18. február 2023
Prihlášky: do 10. februára 2023 
(kancelária KC Modra, Sokolská 
8, alebo e-mailom na:, kontakt@
kcmodra.sk)
Doba varenia: 9.00 h – 12.00 h
Začiatok ochutnávky: od 12.00 h
Vyhodnotenie: 14.30 h

Návštevníci podujatia
Podmienkou pre vstup na podu- 
jatie a degustáciu kapustníc je 
zakúpenie vstupenky v deň ko-
nania podujatia Modranská ka-
pustnica 2023. Predaj vstupe-

niek bude prebiehať od 9.00 h 
priamo na podujatí, cena vstu-
penky: 5,00 €. Návštevník dosta-
ne k zakúpenej vstupenke misku 
(1x) a lyžicu (1x). Vstupenkou 
návštevník hodnotí najlepšiu ka-
pustnicu, zakúpenú vstupenku 
nie je možné vrátiť.

Súťažné družstvá
Zloženie družstva: max. 4 členo-
via, kapustnica sa varí výlučne 
na dreve, musí sa variť priamo 
na mieste konania súťaže, va-
rí sa za každého počasia, nie je 
povolené začať s ochutnávkou 
súťažných kapustníc skôr než 
o 12.00 h, súťažné družstvá ne-
smú ponúkať navarené kapust-
nice návštevníkom bez platnej 
vstupenky. 

Každé družstvo 
si zabezpečí:

• technické zázemie (veľký ko-
tol, sekera, stôl a pod.), 1 druž-
stvo = 1 kotol (minimálne 25 
litrový), vlastné suroviny na va-
renie, nie je dovolené používať 
predvarené suroviny,
• plech pod kotol (zabránenie 
znečistenia plochy).

Organizátor zabezpečí: 
drevo do kotlov, päť pecňov krá-
janého chleba, nádoby na hod-
notiace vstupenky, naberačku 
v objeme 1,18 dcl (1 naberačka 
= 1 degustačná porcia), kultúry 
program, suma 1 € z každej pre-
danej vstupenky bude prerozde-
lená po ukončení súťaže medzi 
všetky súťažiace družstvá.

Hodnotenie kapustnice
Návštevníci: po degustácii vhodí 
návštevník vstupenku do nádo-
by družstva s kapustnicou, ktorú 
považuje za najlepšiu. Vyhráva 
družstvo, ktoré nazbiera najviac 
hodnotiacich vstupeniek. Náv-
števníci určujú iba jedného ab-
solútneho víťaza.

Odborná porota: zdegustuje ka-
pustnice všetkých družstiev. Po-
rota hodnotí chuť, použité suro-
viny, prípravu a celkový dojem. 
Členovia poroty udelia prvé tri 
miesta pre súťažiacich – ceny 
poroty. (kc, red)
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Kultúrne podujatia v januári
1. 1. 2023 – 13.00 h: Novoročné stretnutie, 
na Veľkej homoli pod rozhľadňou Alexandra 
filípka, pozývame všetkých priateľov turisti-
ky, organizátor: Modranský turistický spolok

14. 1., 19.00 h: Mestský ples, otvorenie ple-
sovej sezóny v Modre vo folklórnom štýle, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizáto-
ri: Mesto Modra, KC Modra, vstupné: 60 €, 
www.kcmodra.sk

30. 1., 18.00 h: Prechádzky labyrintom lite-
ratúry, z najnovšej tvorby Tatjany Jaglovej, 
hudba Ján Duban, miesto: Musique klub Gal-
lery, Štúrova 63, organizátori: ECAV, Spoloč-
nosť priateľov poézie

31. 1., 19.00 h: Silné reči, novoročné predsa-
vzatie – viac smiechu! Čakajú vás takmer dve 
hodiny plné autorského humoru od ostrieľa-
ných komikov, Jakub Lužina, Michael Sza-
tmary, Martin hatala, ivan Kostra, miesto: 
Kino Mier Modra, vstupné: 13 €, predpredaj: 
listky.silnereci.sk

Pripravujeme
4. 2., 19.00 h: Ples seniorov, organizátori: 
JDS v Modre, Bližšie informácie v klube JDS 
v Modre na Súkenícka 4.

18. 2.: Fašiangy v Modre 2023, Súťaž vo va-
rení kapustnice, fašiangová ochutnávka vín, 
kultúrny program, sprievod masiek. Bližšie 
informácie a prihlášku na súťaž vo varení ka-
pustnice nájdete na www.kcmodra.sk. 
miesto: priestranstvo pred Kultúrnym domom 
Modra, Sokolská 8. (kc)

Vianočné prianie
Milí priatelia, vážení návštevníci kultúrnych 
podujatí v meste Modra. Dovoľte nám, poďa-
kovať vám za priazeň v tomto roku a podporu, 
ktorú nám preukazujete svojou návštevnosťou. 
Ďakujeme za to, že ste súčasťou kultúrneho ži-
vota Modry. Bez vás by naše podujatia nedá-
vali zmysel.
Želáme vám všetkým príjemne prežitie via-
nočných sviatkov, veľa pohody v kruhu vašich 
rodín. Prajeme vám spokojnosť a hojnosť.
Nech sa v prichádzajúcom roku 2023 opäť 
stretávame na podujatiach, ktoré Kultúrne cen-
trum pre vás pripravuje.
Šťastné a požehnané sviatky.

Za KC Modra Ján SKLENÁR, riaditeľ 

fO
TO

: A
R

C
h

íV
 S

iL
N

é 
R

EČ
i

fO
TO

: L
U

C
iA

 M
A

N
D

iN
C

O
V

á

MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 46 867597. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman 
Benčurík. Redakčná rada: Roman Benčurík, Naďa Kovárová, Vladimír Neuschl, Zuzana Tichá, Roman Zatlukal. Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, 

tel.: 0911 999 784, e-mail: zvesti@kcmodra.sk. Tlač: MEDIAL Net s.r.o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje 
právo na úpravu externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 7. 12. 2022. 

Uzávierka nasledovného čísla: 18. 1. 2023. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk


