
Modranské vinobranie - skutočná 
oslava tvrdej práce vinohradníkov
Modrania, máme to za sebou. Tohtoročné septembrové vino-
branie, ktoré s prívlastkom modranské vystúpilo s ambíciou 
ukázať domácim a návštevníkom, aký život žije vinohradník 
a vinár, čo všetko je skryté za celoročnou prácou, ktorá je 
i v dnešnej dobe tvrdou drinou.

Voňavé tradičné jedlá i špe-
ciality, čerstvý burčiak, sladké 
hrozno, dobrá nálada a, samo-
zrejme, očakávané slnečné po-
časie. Organizátori podujatia 
sa snažili vytvoriť podujatie, 
ktoré si návštevník osvojí a na-
vštívi aj v budúcich rokoch. 
Popri klasických prvkoch bo-
lo Modranské vinobranie obo-
hatené o novinky, ktorých bolo 
hneď niekoľko. Do Modry ste 
z Dukelskej ulice vstúpili sym-
bolickou, vyzdobenou dreve-

nou bránou, obnovila sa tradí-
cia vinárskej súťaže s názvom 
Víno Modranského vinobra-
nia, bol otvorený Vinohradníc-
ky dvor, v ktorom prebiehali 
autentické komentované pre-
šovačky, alegorickému sprie-
vodu patrilo sobotné popolud-
nie a najväčšiu zábavu zažívali 
deti spoločne s rodičmi na 
niekdajšom trhu, kde vyrástlo 
priestranné bludisko vystavané 
zo 78 veľkých balíkov slamy. 
Názorov je iste mnoho, vybe-

ráme zopár, ktoré ste zanechali 
na oficiálnych profiloch sociál-
nej siete Facebook, ale aj osob-
ne vyslovili:
Slamené bludisko - Lucia: To-
muto nápadu veľmi tlieskam! 
Deti boli šťastné, prešťastné.
Tristan: Pripájam sa k názoru 
Lucie, výborný nápad ako de-
ti zaujať niečím dnes už bo-
hužiaľ pre ne nezvyčajným. 
Celkovo hodnotím modran-
ské vinobranie ako výborné aj 
programom, Pezinok by sa mal 
inšpirovať!
Sprievod - Stanislava: Kratší, 
na aký sme zvyknutí...
Thomas: Dobrý bol. Najlepší 
sprievod zatiaľ.
Milan: Ten, kto robil celú réžiu 

vinobrania, tomu srdečne ďa-
kujem, všetko bolo výborné, 
sprievod vydarený. A tá pre-
hliadka traktorov bola krásna. 
Koncerty - Svetoslav: Klára 
(speváčka) bola dobrá voľba 
k Druhému nákladu. 
Libuša: Skupina Para...jeden 
super koncert!

(Pokračovanie na strane 2.)

Na fotografii: Na čele alego-
rického sprievodu Modranské-
ho vinobrania kráčali študenti 
so sochou sv. Urbana, patróna 
vinohradníkov.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Novembrová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 16. 
11. 2016 o 9.00 h. (red)
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Na to, ako hodnotia priebeh 
uplynulého Modranského vino-
brania jeho organizátori a rea-
lizátori sme sa spýtali riaditeľ-
ky Kultúrneho centra v Modre 
Marcely Kvetkovej.
 
Pani Kvetková, ako teda hodno-
títe priebeh tohtoročných osláv? 
Čo hovorili návštevníci na vy-
novený koncept, čo sa im páčilo 
a čo naopak nie?
Tím Kultúrneho centra v Mod-
re, ktoré bolo tento rok hlavným 
organizátorom, hodnotí priebeh 
Modranského vinobrania v roku 
2016 ako mimoriadne úspešný. Je 
samozrejme niekoľko vecí, ktoré 
by sme radi spravili o rok lepšie 
alebo inak, ale celkovo hodnotím 
podujatie ako veľmi vydarené. 

Od ľudí, kolegov a návštevníkov 
máme veľmi pozitívne reakcie, 
ale aj kritické pohľady. samozrej-
me. Ľudia ocenili najmä pestrý 
program a dramaturgiu, vydare-
ný vizuál podujatia, zaujímavú 
a premyslenú propagáciu, bohatú 
detskú scénu, mimoriadne úspeš-
ný bol slamený labyrint, ľudia 
tiež kvitovali množstvo kvalitné-
ho modranského vína a burčiaku 
v uliciach, atmosféru Vinohrad-
níckeho dvora, množstvo výsta-
vy... Niektorí ľudia kriticky hod-
notili presun sprievodu na sobotu 
či umiestnenie kolotočov na So-
kolskej ulici.

Ktoré veci Vás posunuli vpred 
a naopak, ktoré určite plánuje-
te zmeniť?

Oberačkové slávnosti by mali byť 
najmä oslavou vína, vinárov, vino-
hradníctva, úrody a miestnych tra-
dícií, ktoré sú s tým späté. A mys-
lím si, že práve to sa nám podarilo 
tento rok posilniť. Odzrkadlilo sa 
to na množstve kvalitného mod-
ranského burčiaku a vína v uli-
ciach, na návštevnosti a kvalite 
výstavy Z vinohradu, na otvore-
ných dvoroch a hlavne v priesto-
re Vinohradníckeho dvora, kde 
sa celý víkend prešovalo, degus-
tovalo, predávalo hrozno, mušty, 
burčiak a víno od modranských 
vinárskych spolkov. Rovnako sa 
to odzrkadlilo na alegorickom 
sprievode, ktorý bol tento rok úpl-
ne iný, jedinečný, mal svoju tému 
a divákom symbolicky predstavil 
celý rok a všetky práce vo vino-
hrade. Aj samotný vizuál, vychá-
dzajúci z tvorby keramikárskeho 
majstra Rudolfa Barčíka, pod-
čiarkoval tradičné ladenie poduja-
tia a radi by sme ho zachovali aj 
pre ďalšie ročníky. Myslím si, že 
sa nám taktiež podarilo posunúť 
vpred kvalitu programov pre rodi-
ny s deťmi a celkovú dramaturgiu 
podujatia, pri ktorej sme sa snažili 
o pestrosť žánrov, ale nesiahli sme 
po zaručených istotách. 
Pri prípravách i realizácii vino-
brania bola kľúčová spolupráca. 

Snažili sme sa čo najviac osob-
ne stretávať s vinármi, miestnymi 
komunitami, školami, pedagógmi, 
súbormi a združeniami a je to nie-
čo, čo by sme radi posilnili a roz-
vinuli aj v budúcnosti. Podujatie 
nám pomohli vytvoriť miestni 
dobrovoľníci, bez nich by sme na-
príklad nikdy nezrealizovali sprie-
vod, na ktorom sa zúčastnilo pri-
bližne 120 ľudí. Úspech podujatia 
tvoria ľudia, ich prístup, nadšenie 
a profesionálna práca. Jednotlivé 
časti programu a scény dobre fun-
govali vďaka tomu, že sa „za nimi 
stáli“ počas celého podujatia kon-
krétni ľudia. 
V takto načrtnutej dramaturgii 
a v dobrej spolupráci s miestnymi 
komunitami by sme radi pokračo-
vali aj o rok. To, čo by sme chceli 
zmeniť k lepšiemu sú najmä služ-
by pre návštevníkov a posilnenie 
bezpečnosti. Radi by sme zinten-
zívnili upratovanie mesta počas 
akcie, znásobili odvoz odpadov, 
posilnili dopravu, skvalitňovali 
ponuku gastrostánkov, zdokona-
lili informačný systém, orientáciu 
v meste a pod. Ja osobne by som 
zvážila umiestnenie kolotočov. 
Mali by dostať dostatočný a vyho-
vujúci priestor, ale tak, aby nena-
rúšali vstup do podujatia a centra 
mesta. 

Záverom, aký máte celkový po-
cit z vykonanej práce na najväč-
šom mestskom podujatí?
Pre tím Kultúrneho centra to bola 
zatiaľ asi najväčšia pracovná zá-
ťaž, akú sme zažili. Myslím si, že 
sme spravili obrovský kus roboty 
a že sme spolu s mestským úra-
dom, všetkými partnermi a dobro-
voľníkmi prispeli k dobrému ob-
razu Mesta Modry. Tešíme sa na 
ďalší ročník! 

(jk, mk)
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O Modranskom vinobraní 
Milé Modranky, milí Modrania, Modranské vinobranie otvo-
rilo svoje brány, pivnice aj sudy po dvojročnej odmlke.Vraví 
sa, že Modra je najkrajšia na jeseň, keď slnko presvitá cez 
viničné listy, vysúša kvapky rannej rosy a nakúka vinohrad-
níkom do putní. Bude na tom kus pravdy a aj preto sme chce-
li jedinečnou modranskou atmosférou ozvláštniť vinobranie, 
nech ju okúsia aj tí, ktorí vinohrad nemajú. Vinobranie má 
byť oslavou vinohradníkov, hrozna a vína. 

Vzali si to za svoje všetci or-
ganizátori modranského vino-
brania, s ktorými sme od jari 
dumali nad konceptom tohto-
ročných oberačkových slávnos-
tí. Vybrali sme namáhavejšiu 
cestu, ktorá možno neprináša 
pre mesto toľko okamžitého 
úžitku, ale je naozajstným vy-
vrcholením prác vo vinohrade. 
Srdcom vinobrania sa stal vi-
nohradnícky dvor v historickej 
radnici. Množstvo návštevní-
kov, ktorí navštívili prešovačky, 
degustácie, kultúrny program, 
výstavy a posedeli a občerstvili 
sa v mestskej vieche, či v stán-
koch oboch modranských vino-
hradníckych spolkov, ukázalo, 
že toto rozhodnutie bolo správ-
ne. V radničnom dvore nechý-
balo hrozno čerstvo obraté 
z viníc modranských vinohrad-
níkov. Aj mušt tiekol prúdom.
Aká by bola oslava bez dobrej 
hudby, ktorou sme tento rok 
nadviazali na minuloročné Ví-
nohranie v modranských pivni-
ciach. Do Modry sme prilákali 
vynikajúcich hudobníkov zod-

povedajúcich širokému spek-
tru milovníkov rôznych žánrov 
pre mladých, starších, či kon-
zervatívnejších poslucháčov. 
Rodiny s deťmi ocenili detskú 
scénu v areáli Múzea Ľ. Štúra 
s množstvom divadiel a atrakcií 
a najmä bludisko so slamy, kde 
sme videli zabávať sa i dospe-
lých. Po dvoch rokoch prišli do 
Modry aj kolotoče, dokonca je-
den drevený.
Deväť výstav ponúklo pohľad 
na vinohradnícke a vinárske 
tradície, keramiku či modran-
ské osobnosti, v priestoroch 
historickej radnice Z vinohra-
du a Aktovku Vincenta Šiku-
lu, či výstavu Rudolfa Barčíka 
v Hornej bráne, ktorého vino-
hradnícke motívy na kerami-
ke sa stali grafickým motívom, 
symbolom tohtoročného vino-
brania. Na výstavách v exteriéri 
mesta sa predstavili regionálne 
združenia, nadácie a inštitúcie. 
Vážnejšiu tému prezentoval na 
svojich fotografiách z krajín 
vojnových konfliktov modran-
ský lekár Martin Bibza. Otvore-

né boli brány ateliérov modran-
ských umelcov, veľký úspech 
zožala aj výstava historických 
traktorov. Všetkým organizáto-
rom výstav úprimne ďakujem.
S tímom ľudí, ktorí zabezpečo-
vali vinobranie sme sa rozhod-
li urobiť vinobranie naozaj na-
še, modranské, tradičné. Nielen 
témami, predstavením zvykov, 
ale aj podporou ponuky občer-
stvenia od našich, Modranov, 
ktorí mali svoje stánky na naj-
lepších miestach pri hlavnej tri-
búne alebo vo vinohradníckom 
dvore. Vyvrcholením vinobra-
nia bol alegorický sprievod, 
ktorý zobrazoval celoročnú 
prácu vo vinohrade, do ktoré-
ho sa zapojili členovia modran-
ských spolkov, súborov a ob-
čianskych združení a množstvo 
dobrovoľníkov. Do sprievodu 
prijali pozvanie zástupcovia ob-
cí Modranského vinohradnícke-
ho rajónu zo Šenkvíc a Vištuku. 
Bez vás všetkých by sprievod 
nebol. Pozitívne ohlasy našich 
hostí a návštevníkov sú dôka-
zom toho, že sme zvolili dobrú 
cestu, aby sme konečne odlíšili 
modranské vinobranie od všet-
kých ostatných v okolí, aby sa 
vinobranie stalo opäť oslavou 
práce vinohradníkov a vinárov. 
Sobotný večer ukončil parádny 
ohňostroj.
Na záver by som rád povedal, 
že si spolu s kolegami nesmier-

ne vážime prístup vás, obyvate-
ľov mesta, k vinobraniu, ale aj 
k mnohým obmedzeniam, kto-
ré vinobranie so sebou vždy 
prináša. Viem, že niektoré veci 
sme mohli urobiť inak, možno 
lepšie, radi sa poučíme do bu-
dúceho roka. Veľmi si cením, 
koľko vinohradníkov, obyva-
teľov mesta či dobrovoľníkov 
mestu pri organizácii vinobra-
nia pomohlo. Rád by som spo-
menul všetkých, snáď nikoho 
neopomeniem, ak poďakujem 
členom modranských spolkov, 
súborov, občianskych združe-
ní, umelcom, účinkujúcim, kul-
túrnym inštitúciám, cirkevným 
zborom, riaditeľom, pedagó-
gom, žiakom a študentom mod-
ranských škôl, vinohradníkom 
a vinárom, modranským umel-
com, družstevníkom, sponzo-
rom, podporovateľom, dobro-
voľníkom a všetkým dobrým 
ľuďom, ktorí pomohli vytvorili 
jedinečnú atmosféru tohtoroč-
ného Modranského vinobra-
nia. Osobitne ďakujem vedeniu 
Kultúrneho centra a jeho za-
mestnancom za ich nasadenie 
a vynikajúcu spoluprácu. 
Oberačky a vinobranie sú iba 
začiatkom zázraku premeny 
hrozna na víno, preto prajem 
všetkým vinohradníkom a viná-
rom, aby sa im napriek neľah-
kému roku darilo v pivniciach 
a nám ostatným milovníkom 
vína, na zdravie! 

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor mesta
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Dotazník ku 
komunitnému 

plánovaniu
Rada pre poradenstvo v soci-
álnej práci - Bratislava v spo-
lupráci s pracovnou skupinou 
pre vypracovanie komunitného 
plánu rozvoja sociálnych slu-
žieb, vymenovanou MsÚ Mod-
ra, v zložení Ing. Marián Gavor-
ník, zástupca primátora mesta, 
Mgr. erika Strašiftáková, refe-
rent sociálnych vecí, Mgr. Jana 
Machalová, riaditeľka MsCSS 
Modra, Mgr. eva Ondrová, ria-
diteľka Claudianum, n.o., rea-
lizuje prieskum sociálnych po-
trieb obyvateľov Modry formou 
dotazníka.
Zámerom je získať informácie 
potrebné pre plánovanie posky-
tovania sociálnych služieb a zá-
roveň koordinovanie rôznych 
zdrojov pomoci (poskytovateľov 
služieb) pre špecifické sociálne 
skupiny. Prieskum má rovnako 
viesť ku skvalitneniu sociálnych 
služieb z hľadiska prístupnosti, 
kvality a štruktúry pre všetkých 
občanov Modry. Ako nástroj na 
zistenie spomínaných informá-
cií bol vytvorený krátky dotaz-
ník ktorého plné znenie nájde-
te na web stránke mesta Modry 
www.modra.sk v sekcii Aktuál-
ne. Vyplnený dotazník zasielajte 
elektronicky na adresu: radaba@
rpsp.sk. (red, msú)

Odhalenie pamätníka srbskému 
básnikovi v mestskej aleji
Vo štvrtok 6. októbra 2016 sa v lipovej aleji v Modre na Dolnej 
ulici, v blízkosti niekdajšieho evanjelického gymnázia, uskutoč-
nilo slávnostne odhalenie pamätníka srbskému básnikovi Jova-
novi Jovanovičovi Zmajovi. Významný srbský spisovateľ, pre-
kladateľ a lyrik z obdobia srbského romantizmu počas svojho 
života prispieval do literárnych, politických i detských časopi-
sov, preslávil sa vďaka svojim zbierkam básní v Srbsku a je-
ho okolí. Jovan Jovanovič Zmaj študoval tak ako viacerí srbskí 
umelci, v niekdajšom gymnáziu v Modre.

Podujatia sa zúčastnili zástup-
covia mesta Modry primátor 
Juraj Petrakovič, viceprimátor 
Marian Gavorník a viacerí vý-
znamní hostia zo srbskej stra-
ny, ako Igor Mirović - predseda 
Pokrajinskej vlády Autonómnej 
pokrajiny Vojvodina v Srbsku, 
Miroslav Štatkić - pokrajinský 
tajomník pre kultúru, verejné in-
formovanie a vzťahy s nábožen-
skými spoločenstvami vo vláde 
Autonómnej pokrajiny Vojvodi-
na, Nebojša Kuzmanović - zá-
stupca pokrajinského tajomníka, 
J. e. Šani Dermaku - veľvysla-
nec Srbskej republiky v Sloven-
skej republike, Samuel Jovanko-
vič - predseda Spolku Slovákov 
z Juhoslávie, Ján Janković - vý-
znamný slovenský literárny ve-
dec a prekladateľ z juhoslovan-
ských literatúr, vrátane diel J. J. 
Zmaja, a Stane Ribič - predse-
da Spolku Srbov na Slovensku 

a ďalší zástupcovia kultúrnych, 
náboženských a vedeckých in-
štitúcii na Slovensku i v Srbsku.
Primátor Juraj Petrakovič v prí-
hovore, okrem iného, uviedol: 
„Pre nás Modranov by malo byť 
umiestnenie pamätníka význam-
ného syna srbského národa po-

naučením aj inšpiráciou. Uká-
zaním toho, že o vlastenectve 
a úcte k osobnostiam našich de-
jín by sme nemali len rozprávať. 
A tak by tu v lipovej aleji v Mod-
re mohli pribudnúť ďalšie pa-
mätníky tých, ktorí sa pred nami 
„chytili do služby ducha, a preto 
prejsť museli cestu života tŕnis-
tú“.
Osadenie pamätníka je realizo-
vané za podpory Úradu vlády 
Slovenskej republiky - Kultúra 
národnostných menšín. (red)

Na fotografii: Lipovú alej na 
Dolnej ulici zdobí pamätník spi-
sovateľa J. J. Zmaja.

Slovensko navždy opustil 
prezident Michal Kováč
5. októbra 2016 zomrel vo veku 86 rokov na zlyhanie srdca 
prvý porevolučný slovenský prezident Michal Kováč. Vláda 
SR vyhlásila na deň konania štátneho pohrebu 13. októbra 
2016 štátny smútok.

Smútočný obrad sa začal dopo-
ludnia kondolovaním na Bra-
tislavskom hrade. Po skonče-
ní kondolencie členovia čestnej 
prezidentskej stráže premiestni-
li rakvu na delovú lafetu ťahanú 
vojenským vozidlom. Smútočný 
sprievod sa za účasti verejnos-
ti, vojakov a zvuku zvonov pre-
sunul do prezidentského paláca. 

Počas smútočného ceremoniálu 
zaznela štátna hymna a z nábre-
žia Dunaja delostrelecké salvy. 
exprezidenta Kováča pochovali 
po zádušnej omši v Dóme svä-
tého Martina v kruhu najbližšej 
rodiny na bratislavskom Ondrej-
skom cintoríne. Česť Vašej pa-
miatke...
Michal Kováč sa stal preziden-

tom v roku 1993 
a v úrade pôso-
bil do roku 1998. 
Pred rozdelením 
Československa 
bol posledným 
predsedom Fede-
rálneho zhromaž-
denia ČSFR.

Redakcia MZ

Na fotografii: Mi-
chal Kováč, prezi-
dent SR v rokoch 
1993 - 1998. FO

TO
: J

á
N

 K
u

C
H

TA
FO

TO
: J

K



5
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

Obnova sociálnych zariadení 
v priestoroch MŠ Partizánska
Obnova sociálnych zariadení 
v priestoroch MŠ Partizánska
Materská škola Partizánska 
v Modre-Kráľovej realizova-
la projekt s názvom V novom 
zdravo vďaka dotácii poskyt-
nutej BSK vo výške 2 500,00.-€ 
a vďaka finančnej dotácii Mes-
ta Modry vo výške 3300,00.-
€ za neodmysliteľnej pomoci 
rodičov. Celý projekt obnovy 
sociálnych zariadení v tunajšej 
MŠ vo výške 5000 € vytvorilo 
OZ Kraľovankovo, ktoré bolo 

aj samotným žiadateľom finan-
cií. Realizácia rekonštrukcie 
sa uskutočnila v mesiaci júl 
2016, kedy boli vykonané bú-
racie práce, stavebné úpravy, 
oprava rozvodov a inštalácií, 
položenie obkladov a dlažieb. 
Projekt bol následne ukončený 
v mesiaci august 2016 oprava-
mi stien, maľovaním a uprato-
vacími prácami. 
 (red)

Zrekonštruované šatne a sociálne 
zariadenia pre deti zo ZŠ Vajanského
Zrekonštruované šat-
ne a sociálne zariadenia 
prevzal v priestoroch te-
locvične pri ZŠ Vajan-
ského 4. októbra 2016 
zástupca primátora Ma-
rian Gavorník od dodá-
vateľa Petra Holekšiho, 
Hol-Stav Modra. Prá-
ce boli realizované od 
27. 7. do 30. 9. 2016. 
Rekonštrukcia bola fi-
nancovaná z projektu 
Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na 
rozvoj výchovy a vzde-

lávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej vý-
chovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo vý-
stavby novej telocvične 
a na vybavenie telocvične 
na rok 2016, kde Modra 
získala dotáciu vo výške 
22 tisíc eur. Kompletná 
rekonštrukcia dievčen-
ských a chlapčenských 
šatní vrátane nových so-
ciálnych zariadení zahŕ-
ňa projektové úpravy da-
ných priestorov, búracie 
práce vrátane likvidácie 
odpadu, výmenu okien 

a dverí, výmenu zdravotechni-
ky, rozvodov a zriaďovacích 
predmetov, obkladov, dlažieb, 
vykurovacích telies, dodáv-
ku a montáž zásobníkových 
ohrievačov teplej vody, elek-
troinštalácie, opravy stien, 
stropov a maliarske práce. 
Celková zmluvná cena rekon-
štrukcie bola vo výške 31 741 
eur. (msú)

Na fotografii: Zástupca pri-
mátora M. Gavorník pri pre-
beraní zrekonštruovaných šat-
ní a sociálnych zariadení v ZŠ 
Vajanského.

Obchodná verejná súťaž „Malé hliny“
Mesto Modra oznamuje, že vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž 
podľa § 9a ods. 1 písm. a.) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
a podľa § 281 až 288 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

Predmetom obchodnej ve-
rejnej súťaže je najvhodnej-
ší návrh na uzavretie Zmluvy 
o príprave a vybudovaní sietí 
technickej infraštruktúry pre 
výstavbu rodinných a byto-
vých domov v lokalite „Malé 
hliny“, ktorej predmetom je 
príprava a vybudovanie sietí 
technickej infraštruktúry pre 
výstavbu rodinných a byto-

vých domov v lokalite „Malé 
hliny“, ktorú predstavuje po-
zemok, parcela reg. „C” KN, 
parcelné číslo: 8347, druh po-
zemku: orná pôda o výmere: 
109.125 m2, kat. územie: Mod-
ra, zap. na Liste vlastníctva č. 
8241, pre kat. územie: Modra, 
obec: Modra, okres: Pezinok, 
a to za nepeňažné protiplnenie, 
spočívajúce v prevedení vlast-

níckeho práva k niektorým 
pozemkom tvoriacim súčasť 
lokality „Malé hliny“, ktoré 
mesto Modra za riadne zho-
tovené a odovzdané dielo po-
skytne víťaznému uchádzačovi 
(záujemcovi).
Bližšie podmienky obchod-
nej verejnej súťaže a informá-
cie o jej predmete sú zverejne-
né na webovej stránke mesta 
www.modra.sk a na úradnej ta-
buli mesta. Obhliadku predme-
tu obchodnej verejnej súťaže, 
vrátane oboznámenia sa s prí-
slušnou písomnou dokumentá-
ciu vzťahujúcou sa k predme-

tu obchodnej verejnej súťaže 
je možné uskutočniť po pred-
chádzajúcej dohode s vyhlaso-
vateľom súťaže, najneskôr 3 
pracovné dni pred uplynutím 
lehoty na predkladanie návr-
hov.
uzávierka na predkladanie po-
núk (návrhov) je 28. 11. 2016 
o 11.00 hod. Predložené ná-
vrhy uchádzačov bude otvá-
rať a hodnotiť komisia ur-
čená uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Modry 
č. 101/16/2016, zo dňa 30. 6. 
2016. O schválení vybraného 
subjektu za víťazného uchá-
dzača rozhoduje na návrh ko-
misie Mestské zastupiteľstvo 
mesta Modry. (red, msú)
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Na fotografii: Deti z MŠ Partizánska plne využívajú nové sociálne 
zariadenia.
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Ing. Arch. Zuzana Kolesárová 
Referát Územného plánu, Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad
Čomu všetkému sa venuje re-
ferát Územného plánu, v kto-
rom pracujete?
Zabezpečujeme koncepčnú, 
koordinačnú a aplikačnú čin-
nosť v oblasti územného plá-
novania, vrátane obstarávania 
územnoplánovacej dokumen-
tácie a územnoplánovacích 
podkladov podľa osobitných 
predpisov, ďalej zabezpečuje-
me a koordinujeme koncepcie 
priestorového a funkčného vy-
užitia jednotlivých častí mesta 
Modra v súlade s platnou práv-
nou úpravou. Referát posudzu-
je a kontroluje súlad investič-
ných aktivít fyzických osôb 

a právnických osôb na území 
mesta s územným plánom mes-
ta, poskytuje územnoplánova-
cie informácie k investičným 
zámerom, pripravuje grafické 
podklady pre verejné súťaže, 
vedie evidenciu registratúrnych 
záznamov a spisov referátu 
v informačnom systéme a pri-
pravuje podklady a materiály 
na rokovania komisií mestské-
ho zastupiteľstva a mestského 
zastupiteľstva.

A čo Referát Spoločného 
obecného úradu - Stavebný 
úrad?
Tento referát najmä zabezpeču-
je prenesený výkon štátnej sprá-
vy na úseku výstavby - územné, 
stavebné, kolaudačné konanie 
v meste Modra a v obciach /Vi-
nosady, Vištuk, Doľany, Dubo-
vá, Píla, Častá/ v rámci spoloč-
ného stavebného úradu, vrátane 
terénnych prác, zmien užívania 
stavby a odstránenia stavby, ve-
die územné konania a vydáva 
územné rozhodnutia o umiest-
není stavby, o využívaní úze-
mia, o chránenej časti krajiny 
a o stavebnej uzávere, vedie 
stavebné konania a vydáva sta-
vebné povolenia stavieb, zmien 
stavieb a udržiavacích prác, ďa-
lej konania o povolení užívania 
stavieb - kolaudačné konania, 
konania o zmene v užívaní sta-
vieb, a vydáva kolaudačné roz-
hodnutia, rozhodnutia o zmene 
v užívaní stavieb, o povole-
ní terénnych úprav, ťažobných 
prác a informačných, reklam-
ných a propagačných zariadení 
a vydáva rozhodnutia o ich po-
volení, pokiaľ na to nie sú prís-
lušné podľa osobitných predpi-
sov iné orgány, o odstraňovaní 
stavieb a vydáva povolenia ale-
bo nariadenia na odstránenie 
stavieb, o dodatočnom povo-
lení stavieb a vydáva rozhod-
nutia o dodatočnom povolení 
stavieb. Nariaďujeme údržbu 
stavieb, nevyhnutné úpravy, za-
bezpečovacie práce a zastave-
nie stavebných prác na stavbe 
z dôvodov uvedených staveb-
ným zákonom, vedieme ko-
nania o priestupkoch a správ-

nych deliktoch a vydávame 
rozhodnutia o uložení pokút 
za priestupky fyzických osôb 
a rozhodnutia o uložení pokút 
právnickým osobám a fyzic-
kým osobám oprávneným na 
podnikanie. Náš referát tiež vy-
konáva štátny stavebný dohľad 
a konania o podaniach, námiet-
kach, odstráneniach stavieb, 
uložení sankcií a prejednáva 

priestupky a správne delik-
ty na úseku výstavby, vydáva 
záväzné stanoviská v kona-
niach správnych orgánov pod-
ľa osobitných predpisov, vedie 
evidenciu vydaných povolení 
podľa stavebného zákona na 
všetky stavby, vydáva povole-
nia na reklamné a informačné 
zariadenia a prijímanie ohláse-
ní k uskutočňovaniu jednodu-
chých, drobných stavieb a sta-
vebných úprav a zabezpečuje 
prenesený výkon štátnej správy 
v oblasti pozemných komuni-
kácií, cestnej dopravy a spev-
nených plôch a parkovísk.
Referát Územného plánu/Refe-
rát Spoločného obecného úra-
du - Stavebný úrad najčastejšie 
spolupracuje s nasledovnými 
inštitúciami: Krajský pamiat-
kový úrad Bratislava, Pamiat-
kový úrad Slovenskej repub-
liky, Okresný úrad Pezinok 
- odbor životného prostredia, 
Okresný úrad Bratislava, Cest-
ný správny orgán ako miestna 
štátna správa vo veciach miest-
nych a účelových komunikácií 
na území mesta Modra, Orgán 
štátnej správy v prvom stup-
ni vo veciach ochrany drevín, 
Okresné riaditeľstvo hasičské-

ho a záchranného zboru v Pe-
zinku, Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva Bratislava, 
Okresné riaditeľstvo policajné-
ho zboru v Bratislave -okolie, 
Inšpektorát práce. 

V akých prípadoch sa na vás 
môžu občania obrátiť?
Na Referát Územného plánu 
sa občania môžu obrátiť v prí-
pade žiadosti o zmenu platnej 
územnoplánovacej dokumen-
tácie (takéto podnety na zme-
ny a doplnky územnopláno-

vacej dokumentácie referát 
eviduje a podľa situácie ich 
zapracúva do koncepčných 
materiálov), potreby vydania 
záväzných stanovísk v kona-
niach správnych orgánov pod-
ľa osobitných predpisov, vyda-
nia stanovísk k vyňatiu pôdy 
a k zmenám kultúr pozemkov 
a najmä pri potrebe vydania 
územnoplánovacej informácie 
k investičným zámerom. V prí-
pade zámeru novej výstavby, 
prestavby existujúcej stavby 
a iných stavebných zámerov je 
vhodné v predstihu na Referá-
te (prostredníctvom podateľne 
mesta) podať žiadosť o vyda-
nie územnoplánovacej infor-
mácie. Občania sa majú obrá-
tiť na stavebný úrad v zmysle 
zákona č. 50/1976 Z.z. o územ-
nom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) 
v prípade plánovanej stavebnej 
činnosti.
Občania nás môžu kontaktovať 
na telefónnom čísle 033/6908 
322, prípadne e-mailom: zuza-
na.kolesarova@msumodra.sk 
alebo dôjsť osobne na Mest-
ský úrad, Dukelská 38, Modra.
 (msú)

Jesenné 
nástrahy 

na cestách
Náhla zmena počasia predsta-
vuje pre účastníkov cestnej pre-
mávky rôzne nástrahy na ceste. 
Práve hmlisté počasie, námraza 
a nepozorná jazda sú príčinou 
tragických dopravných nehôd 
v tomto ročnom období. Mno-
hým dopravným nehodám mož-
no predchádzať. V tomto období 
sa zvyšuje počet dopravných ne-
hôd s účasťou chodca alebo cyk-
listu, ktorých príčinou je zníže-
ná viditeľnosť. Predvídavosťou 
možno predchádzať mnohým 
dopravným nehodám!
Hrozbu na cestách v tomto roč-
nom období predstavuje najmä: 
odpad na ceste z jesenných poľ-
nohospodárskych prác, mok-
ré opadavé lístie, lesná a poľná 
zver, ranné a nočné primŕzanie 
vozovky, hmla, nedostatočne vi-
diteľný chodec, cyklista.
Polícia chce upozorniť všetkých 
účastníkov cestnej premávky na 
to, aby boli obzvlášť v tomto ob-
dobí na cestách opatrní, aby sa 
správali na cestách disciplinova-
ne a ohľaduplne, nepreceňovali 
svoje schopnosti a zručnosti a 
dodržiavali zásadu „vidieť a byť 
videný“.

kpt. Mgr. Z. MIŠOVIČOVÁ, 
OR PZ SR, 

skupina prevencie

FO
TO

: M
eS

TO
 M

O
D

R
A



7
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m / M s Ú

Zohrejme sa v bytoch
Oddelenie požiarnej prevencie 
hasičov v Pezinku odporúča ma-
jiteľom vykurovacích systémov 
ešte pred vykurovacím obdobím 
skontrolovať vstavané spotrebiče 
ako i komínové telesá a odvody 
dymu. Kontrolu naozaj netreba 
podceňovať. 
Napriek tomu ľudia stále pod-
ceňujú revízne kontroly kotlov 
a pravidelné čistenie komínov. 
Predovšetkým staršie kotly sa 
zvyknú zanášať a usadeniny spô-
sobujú zhasínanie horáka, vyššiu 
produkciu spalín či prehrievanie 
kotla. Najviac zanedbávanou ob-
lasťou pri kotloch s odvodom 

spalín do komína je kontrola ko-
mínového ťahu a správnosti prí-
vodu vzduchu. Prehliadku je po-
trebné zveriť do rúk odborníka, 
ktorý po kontrole vykurovacieho 
zariadenia vystaví aj potvrdenie 
o jej vykonaní. Hlavne staršie ko-
míny majú problém s trhlinami či 
zanesenými sadzami, ktoré môžu 
spôsobiť požiar a to je hlavný dô-
vod, prečo treba komín pravidel-
ne čistiť. Pri kontrole je potreb-
né prezrieť i otvory na kontrolu 
a čistenie v komíne. Musia byť 
uzatvárateľné z nehorľavých sta-
vebných materiálov. Sopúchy, na 
ktoré nie sú pripojené spotrebiče, 

musia byť uzatvorené upchávkou 
z nehorľavého materiálu. 
Podľa platných predpisov užíva-
teľ palivových spotrebičov je po-
vinný zabezpečiť čistenie a kon-
trolu komínov v lehotách daných 
predpisom. Komínové teleso, na 
ktoré je pripojený palivový spot-
rebič do 50 kW:
a) raz za 4 mesiace, ak sú do ko-
mína pripojené spotrebiče na 
tuhé alebo na kvapalné palivo 
b)raz za 6 mesiacov, ak sú do 
komína pripojené spotrebiče na 
plynné palivá a ak ide o komín 
bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do 
komína pripojené spotrebiče na 
plynné palivá a ak ide o komín 
s vložkou.

Pri užívaní vykurovacích telies 
na tuhé palivo ako je krb, kachle, 
sporák si musíme uvedomiť, 
že je tiež potrebné, aby podla-
ha pod týmito spotrebičmi ako 
i pred spotrebičmi bola nehorľa-
vá. V prípade ak máme horľavú 
podlahu musíme umiestniť pod 
spotrebič podložku z nehorľavé-
ho materiálu a to tak, aby pre-
sahovala z každej strany 40 cm 
a pred spotrebičom musí presa-
hovať 80 cm. Nesmieme zabú-
dať ani na dymovody, aby sme 
v ich blízkosti neukladali horľa-
vé materiály, ktoré nie je možné 
ukladať ani v blízkosti tepelného 
spotrebiča. 

mjr. Jarmila BAŇÁROVÁ, 
OR HaZZ v Pezinku 

Občiansky rozpočet
...aby v meste Modra o časti rozpočtu rozhodovali priamo jeho občania
Posilniť transparentnosť a efektívnosť samosprávy, viac infor-
movať občanov, diskutovať s vami a zvýšiť vašu spoluúčasť na 
rozhodovaní, je súčasťou hlavných cieľov mesta Modra. V rám-
ci nich má Modra záujem mať rozpočet mesta na ďalší rok za 
spoluúčasti občanov, t. j. zaviesť participatívny rozpočet.

Participatívny rozpočet (PR) 
je proces priamej, dobrovoľnej 
a všeobecnej demokracie za-
bezpečujúcej ľuďom možnosť 
diskutovať o všetkom, čo sa tý-
ka verejného rozpočtu a politi-
ky a zároveň prijímať relevant-
né rozhodnutia. Občan tak nielen 
volí poslancov mestského zastu-
piteľstva, ale je priamo vtiahnutý 
do procesu rozhodovania o prio-
ritách týkajúcich mesta či mest-
skej štvrte v jednotlivých vo-
pred určených oblastiach života 
v meste.
Presadenie participatívneho roz-
počtu je náročný proces. V pr-
vom rade budeme potrebovať 
spoluúčasť a záujem vás, milí ob-
čania. Táto platforma bude obsa-
hovať skupiny rozdelené podľa 
záujmov (resp. tém ako je zeleň, 
školstvo, doprava, architektúra, 
infraštruktúra, šport a pod., kaž-
dý rok niektoré z týchto oblas-
tí) a podľa miestnej príslušnosti 
(Modra a Kráľová). 
A ako na to? Do PR a celého pro-
cesu sa možno zapojiť niekoľký-
mi spôsobmi. Ak chcete zmeniť 

niečo vo svojom okolí na verej-
nom mieste a radi by ste to aj uro-
bili spolu s priateľmi, susedmi, 
dajte svoje nápady na papier, na-
píšte nám alebo nám to príďte po-
vedať priamo na úrad. Práve v PR 
sa spája sebarealizácia a angažo-
vanosť občanov so spoluprácou 
s mestským úradom a s finančný-
mi možnosťami mesta. Je veľmi 
potrebné si uvedomiť, že PR nie 
sú žiadne peniaze naviac, ktoré 
by malo mesto k dispozícií, je to 
vyčlenenie financií z existujúcich 
položiek rozpočtu na to, aby sa pl-
nili iným spôsobom a to v spolu-
práci s občanmi mesta. Povedané 
inými slovami, v návrhu rozpočtu 
na rok 2017 vyberieme dve až tri 
oblasti z programového rozpočtu 
mesta, z ktorých vyčleníme ur-
čitý balík financií pre vaše nápa-
dy ako zlepšiť a inovovať život 
v meste. Každý rok to budú iné 
oblasti. Pre rok 2017 uvažujeme 
asi o čiastke spolu cca 10 000 €, 
ktorú by sme vedeli venovať vaši 
návrhom. Financie by sme vyčle-
nili zvlášť pre Modru a zvlášť pre 
Kráľovú. Následne môžete zasie-

lať nápady k nám na mestský úrad 
(menšie projekty, návrhy riešení, 
rozpočty). Referenti na jednotli-
vých úsekoch mestského úradu 
sa budú vašim návrhom venovať, 
ak to bude potrebné, po dohode 
s vami ich doplnia. Spolu ich teda 
vylepšíme a potom zverejníme na 
verejné hlasovanie. Každý občan 
bude môcť slobodne zahlasovať 
za určitý navrhovaný projekt. Po 
hlasovaní sa vyberú víťazné pro-
jekty a potom už bude nasledovať 
ich realizácia, hodnotenie a kon-
trola úspešnosti. Veľmi podstatná 
je vaša spoluúčasť od navrhova-
nia, cez rozhodovanie, realizáciu 
až po vyhodnocovanie.
Čo je cieľom občianskeho roz-
počtu? Hovorí sa viac hláv viac 
rozumu. Je možné, že práve váš 
projektový nápad zaujme vašich 
spoluobčanov natoľko, že vám 
s ním budú chcieť pomôcť a via-
cero ľudí bude chcieť riešiť ne-
dostatok, ktorý vidíte aj vy a teda 
namiesto vypracovávania kon-
kurenčných návrhov sa spojíte, 
budete spolupracovať a praco-
vať na spoločnej idei. Bez vašich 
projektových návrhov nebudeme 
vedieť úspešne zaviesť participa-
tívny rozpočet do nášho mesta. 
Chceli by sme, aby sa financie 
následne vyčleňovali v rozpočte 
každý rok, aby ste dostávali kaž-

dý rok priestor pre vaše nápady 
a aby sme mali spolu možnosť 
pretvárať svet okolo seba. Prvý 
rok je vždy skúšobný a možno 
náročný, ale budeme radi, ak vás 
táto možnosť participácie na roz-
počte zaujme natoľko, aby ste si 
začali pripravovať vaše rozpočty. 
Bez vás občanov nie je participa-
tívny rozpočet možný.
Dotácie a participatívny rozpo-
čet - tento druh rozpočtu nie je 
rovnaká forma ako dotácie, kto-
ré mesto každoročne poskytuje 
žiadateľom. O dotácie sa môžu 
uchádzať iba právnické osoby 
alebo fyzické osoby - podnika-
telia. Ak teda nemáte založené 
občianske združenie alebo ne-
podnikáte, o dotácie sa nemôže-
te uchádzať a vytvoriť pomocou 
dotácií nejakú peknú akciu alebo 
podujatie v našom meste. Často-
krát ste sa aj pýtali, či sa o dotácie 
môžu uchádzať fyzické osoby, 
obyvatelia Modry, bohužiaľ za-
tiaľ nie. A preto je v tomto druhu 
rozpočtu priestor práve pre vás. 
Zavedenie PR v našom meste si 
vyžaduje veľa tvrdej práce, ale ak 
ju urobíme správne, odmena je 
fantastická. Môžeme dosiahnuť, 
že verejná správa bude transpa-
rentnejšia, rozpočet efektívnejší 
a o verejných výdavkoch bude-
te rozhodovať aj vy. A nakoniec 
možno vytvoríme ľudový - ob-
čiansky rozpočet. 

Ing. Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka mesta
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Obnova spevnených plôch na cintoríne v Modre
Modranský cintorín sa nachádza v južnej časti mesta, na 
okraji historického jadra. Končí sa pri ňom Dolná ulica, 
ktorá je súčasťou hlavného dopravného severojužného ťa-
hu mesta. Areál cintorína je dotváraný rôznorodou drobnou 
architektúrou, viacero typov lavičiek, zopár odpadkových 
košov, nevhodne osadená informačná tabuľa pri vstupe. 
Navštevované územie však už potrebuje nutnú rekonštruk-
ciu chodníkov a ostatných spevnených plôch.

V rámci projektu obnovy spev-
nených plôch cintorína má 
mesto Modra v pláne opraviť 
a rozšíriť jestvujúcu spevne-
nú plochu pred domom smút-
ku a spevnenú plochu predpo-
lia národnej kultúrnej pamiatky 
hrobu s náhrobkami Štúrovcov, 
ako aj hlavného chodníka cin-
torína v rozsahu od severnej 
vstupnej brány po prvý priečny 
chodník za náhrobkami Štúrov-
cov vrátane jeho prepojení na 
spevnenú plochu pred domom 
smútku, so vstupom do kostola 
a s chodníkom urnového hája. 

Trasa hlavného chodníka bu-
de za pripojením domu smút-
ku odklonená do novej trasy vo 
vzdialenejšej polohe (min.7,5 
m) od severovýchodnej fasády 
kostola, ktorá sa pripojí na trasu 
jestvujúceho chodníka v mies-
te pred pamätníkom obetiam 
I. svetovej vojny a spevnenou 
plochou predpolia hrobu s ná-
hrobkami Štúrovcov. Úprava 
trasy chodníka umožní zreali-
zovať niveletu chodníka s výš-
kovým návrhom nižšie, ako 
je výškové osadenie kostola. 
Väčší priestor medzi kostolom 

a chodníkom umožní vytvo-
renie predpolia kostola so ze-
leňou, prípadne prezentáciou 
archeologických nálezov. Pre 
obnovu spevnených plôch bu-
dú použité materiály čadičová 
dlažba (predpolie domu smút-

ku), chodníky - mlat medzi ka-
mennými obrubami, predpolie 
hrobu s náhrobkami Štúrovcov 
- centrálna plocha z drobnej žu-
lovej dlažby s postrannými plo-
chami z mlatu medzi kamenný-
mi obrubami. (red, zdroj: msú)

Revitalizácia modranského rybníka
Zdravý priestor blízko historického centra
Mesto Modra má na konte už niekoľko úspešných projektov, 
ktoré sú z dlhodobého hľadiska trvalo udržateľné pre jeho roz-
voj. Jedným z projektov, na ktorom mesto dlhodobo pracu-
je je aj Revitalizácia modranského rybníka, ktorý je podpore-
ný sumou 3000,00 eur Nadáciou Slovenskej sporiteľne pre rok 
2016. Zámerom mesta je pokračovať v postupnej obnove mod-
ranského rybníka, ktorý slúži širokej verejnosti a návštevníkom 
na krátkodobú rekreáciu. Rybník je v súčasnosti veľmi navšte-
vovaný, ale chýba mu infraštruktúra a dobudovanie voľnoča-
sovej zóny, malej parkovej architektúry a prístupových chod-
níkov. Cieľom projektu je teda zriadenie oddychového miesta 
v atraktívnom prostredí v blízkosti historického centra mesta. 

Čo chceme v rámci 
obnovy okolia 
rybníka zmeniť

V rámci projektu chceme osadiť 
potrebný mobiliár (lavičky na 
sedenie, altánok), vysadiť dre-
viny, ktorými vyriešime prírod-
ne lákavý priestor rybníka, kto-
rý je prepojený s historickým 
centrom mesta. uzatvára mest-
skú pamiatkovú zónu pozdĺž 
hradobného systému, je vhod-
ným miestom na relax a oddy-
ch, mohli by sme ho vnímať ako 
mestský park s rybníkom. Areál 
rybníka je využiteľný celoročne, 
v zimnom období by mohol al-

tánok zabezpečiť úkryt pri zim-
ných športoch, inokedy relax 
počas prechádzky a zastávku pri 
turistike či cykloturistike. 

Priestor na trávenie 
voľného času pre 
malých aj veľkých

Okolie modranského rybníka je 
vhodné na stretávanie sa rôznych 
generácii, ľudí rôznych záujmov, 
na realizáciu rôznych kultúrnych 
a spoločenských podujatí zamera-
ných pre rodiny s deťmi (Deň vod-
níkov, Deň rybárov, MDD, veľko-
nočné sviatky a hľadanie vajíčok 
a pod), pre seniorov, pre rybárov 

a nadšencov prírody. Je miestom 
prechádzok po chotári, priamo 
nadväzuje na mestské opevnenie 
a historické centrum s prepojením 
na lipovú alej, ktorá spája Kapln-
ku Panny Márie Snežnej s mod-
ranským cintorínom. Modranský 
rybník je súčasťou plánovanej 
cyklotrasy v meste a zároveň pre-
pojený na areál vzácnych drevín ( 
modranská oskoruša) v školskom 
areáli SOŠVO.

Na realizácii projektu sa budú 
dobrovoľnícky podieľať miest-
ne športové kluby a spolky ako 
modranskí skauti, modranskí 
turisti, aktivisti z radov rodičov 
a priateľov materských, základ-
ných škôl a študenti stredných 
škôl. 

Gabriela REPOVÁ, 
Informačná a turistická 

kancelária mesta, red. 

Na fotografii: Okolie modran-
ského rybníka dnes.
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Spravodajstvo zo ZŠ Ľ. Štúra
Športový deň 
pre všetkých

V piatok 16. 9. 2016 sa von-
kajší areál ZŠ Ľudovíta Štúra 
zmenil na športovisko a záro-
veň aj tanečný parket. Žiaci 
a zamestnanci školy sa zapoji-
li do európskeho týždňa špor-
tu a tak sa na dvore tancoval 
aerobik a zumba. Popolud-
ní pani vychovávateľky ŠKD 
pripravili pre rodičov a deti 
zaujímavé netradičné športo-
vé disciplíny. Zapálenosťou 
a aktivitou sa nám podarilo 
umiestniť v desiatke najúspeš-
nejších škôl v Bratislavskom 
kraji, za čo budeme odmene-
ní darčekovým poukazom na 
nákup športových pomôcok. 
A o tom, že akcia sa všetkým 
veľmi páčila, svedčia aj otáz-
ky našich detí, kedy si podob-
né športové podujatie zopaku-
jeme.

Žiaci našej 
základnej školy 

sú znova úspešní
Tento školský rok sa ešte 
ani poriadne nezačal a už 
žiaci ZŠ Ľ. Štúra žnú je-
den úspech za druhým. 
Výhra a ocenenie v sú-
ťaži je vždy tou najkraj-
šou bodkou za snahou 
a častokrát aj niekoľko-
týždňovou prácou žia-
kov na súťažnom projek-
te. Samozrejme najvzácnejšia je 
vždy výhra v celoslovenskom 
kole. A tu sa nám opäť podarilo 
získať hneď niekoľko cien. V li-
terárno-výtvarnej súťaži Klasici 
v komikse, do ktorej sa už nie-
koľko rokov pravidelne zapája-
me, dosiahli úspech žiačky, kto-
ré v komiksoch spracovali diela 
Svetozára Hurbana Vajanského. 
Kolektívnou prácou s názvom 
Poklad získali 1. miesto žiačky 
Katarína Šteinhübelová, Mag-

daléna Somorovská, Ivana Mac-
ková, Júlia Brezinová, Michaela 
Lišková, Rebecca Piscová, Alica 
Hubeková, Lea Borbášová a Ve-
ronika Kováčová. Spracovaním 
Kykymory si 3. miesto zaslúžili 
žiačky Tereza Oravcová a Lucia 
Nemcová. Ďalší celoslovenský 
úspech sme zaznamenali v sú-
ťaži Slovensko, krajina v srdci 
európy. Z celkového počtu 1700 
prác, ktoré boli zaslané do sú-
ťaže, sa žiakom našej školy po-

darilo získať hneď tri ocenenia. 
S filmom Som statočná získala 
2. miesto Michaela Lišková. 3. 

miesto za film Nový 
kamarát patrí kolek-
tívu žiakov 5.A triedy 
- Kevinovi Cetinovi, 
Jakubovi Tasmanovi 
Kratochvílovi, Kris-
tíne Bartošovej, Mi-
chaele Škarčákovej, 
Michaele Liškovej, 
Rebecce Piscovej 
a Júlii Brezinovej. 
V kategórii starších 
žiakov si 2. miesto 

a cenu za priestorové stvárnenie 
na tému Chlebom a soľou píše-
me dejiny prevzali žiačky sied-
meho ročníka Diana Kľúčiková 
a Sabina urbanová. Všetkým 
úspešným žiakom srdečne gra-
tulujeme a ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu našej školy.

Mgr. Zlatica LIŠKOVÁ, 
riaditeľka školy

Na fotografii: Športový deň bol 
určený pre všetkých.

Prvé mesiace školského roka v ZŠ Vajanského
Bezpečné správanie 
sa detí na internete

Podľa dostupných priesku-
mov v súčasnosti stále viac de-
tí uprednostňuje hry na počítači 
pred hraním sa vonku s kamarát-
mi, pričom každé štvrté dieťa je 
ohrozené závislosťou. Až 33% 
detí si rado píše na internete s cu-
dzími ľuďmi, dokonca neváha sa 
s nimi stretnúť aj osobne. Často 
ani netušia, že ich to môže ohro-
ziť. A žiaľ, takmer tretina detí na-
krúca spolužiakov a kamarátov 
v nepríjemných situáciách a vi-
deá šíria potom ďalej. Je to no-
vodobý spôsob šikany - kyberši-
kana (zdroj: www.detinanete.sk). 
Aj preto, aby sme naše deti na-
učili, ako zodpovedne narábať 
s modernými komunikačnými 
technológiami a ako sa chrániť, 
zapojila sa Základná škola Va-
janského v Modre do projektu 
Deti na nete. V rámci projektu 
naši žiaci absolvujú sériu pred-
nášok. V októbri absolvovali 
žiaci 8. ročníkov prednášku De-
ti a moderné komunikačné tech-

nológie s odborníčkou Pet-
rou Kaločayovou. Žiaci sa 
dozvedeli viac o bezpeč-
nom správaní sa na inter-
nete, nástrahách, ktoré na 
nich číhajú na sociálnych 
sieťach a o zodpovednom 
prístupe pri uverejňovaní 
údajov a fotografií na in-
ternete. V diskusii vyjadrili 
svoje názory a skúsenosti s téma-
mi, ktoré sú súčasťou ich každo-
denných životov. Postupne absol-
vujú prednášku aj žiaci ostatných 
ročníkov 2. stupňa. Veríme, že 
otváranie týchto tém je veľkým 
prínosom pre naše deti a ich for-
movanie. Viac informácií sa žia-
ci aj rodičia dozvedia na stránke 
www.detinanete.sk.

Projekt Viac ako 
peniaze v Základnej 
škole Vajanského

Peniaze, tak ako oheň, sú dob-
rým sluhom, ale zlým pánom. 
Vedieť správne narábať s pe-
niazmi sa zdá byť veľké umenie. 
existujú však základné zásady 

riadenia osobných financií, ktoré 
by si každý z nás mal osvojiť už 
v detstve, či mladosti. Väčšinu 
skúseností deti preberajú z ro-
dinného prostredia. Žiaľ, často 
aj nesprávne návyky finančného 
správania. Preto je dôležité za-
čať so vzdelávaním v tejto ob-
lasti už na základných školách. 
Základná škola Vajanského sa 
v školskom roku 2016/17 zapája 
so žiakmi 9. ročníka do progra-
mu Viac ako peniaze. Program je 
zameraný na podporu finančnej 
gramotnosti.
Žiaci sa formou zážitkového 
vzdelávania oboznámia s význa-
mom peňazí, so zásadami vede-
nia rodinného rozpočtu. Naučia 

sa, aké kritériá sú dôleži-
té pri výbere banky a kon-
krétnych produktov. Tak-
tiež sa dozvedia, ako sa 
nepúšťať do rizikových fi-
nančných rozhodnutí, ktoré 
by mohli ich život negatív-
ne ovplyvniť a veľa ďal-
ších užitočných informácií. 
Naplánované je i stretnutie 

s odborníkom z praxe. Žiaci ma-
jú k vzdelávaniu k dispozícii inte-
raktívne e-learningové učebnice. 
Tí, ktorí program úspešne absol-
vujú, majú možnosť po závereč-
nom testovaní získať certifikát.
Tento program škola realizuje 
vďaka organizácii JA Slovensko, 
ktorá je členom skupiny JA Worl-
dwide, venujúcej sa na celom 
svete podnikateľskému, ekono-
mickému a finančnému vzdelá-
vaniu mladých ľudí.

Ľudmila NEMČEKOVÁ 
za učiteľov ZŠ Vajanského

Na fotografii: Deti na nete - ZŠ 
sa zapojila do projektu pravidel-
nými prednáškami.

FO
TO

: A
R

C
H

íV
 Z

Š
FO

TO
: A

R
C

H
íV

 Z
Š



10
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o / S p e k t r u m

Byť tak ešte raz škôlkarom...
Tak toto si povie asi každý rodič, ktorý odprevádza dennodenne 
svoje dieťa do materskej školy. Zážitky zo škôlky si síce v do-
spelosti veľmi nepamätáme, ale obrazy, pocity, vzťahy a vône si 
nesieme v spomienkach po celý život. Či už sú dobré alebo nie. 

Taká škôlka však nie je „sran-
da...” Deti v nej trávia často-
krát viacej času ako my v prá-
ci. Škôlka tvorí veľkú časť ich 
malého sveta. Takou je aj škôl-
ka na SNP ul. v Modre. u mno-
hých má prívlastky ako síd-
lisková, najväčšia v Modre,... 
My rodičia vnímame najmä jej 
skryté výnimočnosti: ako jedi-
ní máme mužský vzor v podobe 
učiteľa, ako jediní máme kon-
vektomat v kuchyni na prípravu 
zdravších jedál, máme najviac 
hracích prvkov na škôlkarskom 
dvore, máme svetelné dopravné 
ihrisko...a našlo by sa toho ur-
čite oveľa viac. Čo je však pre 
nás, rodičov najdôležitejšie, je 
profesionálny a láskavý prístup 
učiteľov a aj nepedagogických 
pracovníkov k našim deťom 
ako aj k nám. Škôlka v spolu-
práci s rodičmi a OZ Modrá 
hviezdička prešla za posled-

né obdobie niekoľkých rokov 
veľkou premenou. Za finančnej 
podpory rodičov, zriaďovateľa 
Mesta Modry, vyzbieraného % 
z dane a grantov, ktoré združe-
nie získalo, sa zrekonštruovali 
šatne, triedy, sociálne zariade-
nia, založila sa knižnica s inte-
raktívnou tabuľou a zrevitali-
zoval sa areál detského ihriska. 
Aj tieto zmeny mali pozitívny 
vplyv na atmosféru a kvalitu 
výchovno - vzdelávacieho pro-
cesu v škôlke. Vedenie škôlky 
je otvorené a prístupné k inova-
tívnym podnetom a prístupom 
zo strany zamestnancov a ro-
dičov. Školka vytvára priestor 
pre rôznorodé aktivity nielen 
pre deti - ako napr. pravidelné 
divadelné a kultúrne podujatia, 
športové súťaže, sokoliarske 
prehliadky, ale do svojich ak-
tivít prizýva aj rodičov v rámci 
brigád, dňa rodiny, vianočných 

besiedok. Škôlka súhlasila aj so 
zriadením vekovo zmiešaných 
tried a čas ukázal, že je to aj pre 

prípavu detí a pre samotných 
pedagógov pozitívny prvok. 
Ako rodičia vnímame, že má vý-
znam zaujímať sa a zapájať sa 
do diania v škôlke. Škôlkarmi sa 
síce už nemôžeme stať, ale na-
šim deťom vieme v spolupráci 
so škôlkou zabezpečiť na ňu tie 
najkrajšie spomienky.
Ale dosť bolo slov, lebo už sa 
nám pletú jazýčky rovnako, ako 
našim deťom. Pobavte sa spolu 
s nami: „Mikuláš ma trochu vy-

strašil, ale vôbec som sa ho ne-
bál.“, „Ako sa volá tvoja mama? 
Moja mama sa volá mama.“, 
„Lebo, keď sme sedeli v autobu-
se na lyžiarsky, tak mi nožičky tr-
peli (myslela tŕpli).“, „Moja ma-

ma dáva opatrnosť pri narodení 
detí a musí sa sústrediť (mama je 
zdravotná sestra).“, „Keď zavo-
láme na číslo 112, kto nám príde 
na pomoc? Prídu policajti, sanit-
ka a holiči (hasiči).“

Eva ONDROVÁ a Miroslava 
PETRUŠOVÁ a rodičia detí 

OZ Modrá Hviezdička

Na fotografii: Deti sa počas svo-
jich školských čias v MŠ naučia 
mnohým novým veciam.

Čo všetko robíme v materskom centre Modráčik
V Materskom centre Modráčik sa stretáva čím ďalej, tým 
viac mamičiek a tatinkov so svojimi detičkami. Preto sa veľ-
mi tešíme, že aj v tomto školskom roku budeme pokračovať 
v predpoludňajšom čase, t.j. od 10.00 so zabehnutými aktivi-
tami pre našich najmenších. Veková hranica deti nie je limi-
tovaná, nakoľko si každý príde „na svoje“. 

Je veľmi individuálne, kedy sa 
najmenšie detičky začnú aktív-

ne zapájať do pripravovaných 
aktivít, avšak aj pasívne po-
zorovanie z ich strany zname-
ná veľké posuny v ich rozvo-
ji. Všetky aktivity pripravujú 
mamičky svojpomocne, podľa 
svojich skúseností a materské-
ho inštinktu. Okrem toho sa in-
špirujeme tak trošku interne-
tom, či odbornou literatúrou. 
Pondelky presýpame, prelie-
vame, navliekame, otvárame, 
zatvárame, priraďujeme farby, 
jednoducho sa hráme a ani ne-
tušíme, čo všetko tým rozví-
jame s Veronikou a Maxíkom. 
Stredy cvičíme, skáčeme, be-
háme, naháňame sa. A teda cvi-

číme s Jankou a Kristínkou pri 
známych detských pesničkách 
a riekankách. Štvrtky kreslíme, 
maľujeme, striháme, trháme, 
lepíme. Tvoríme s erikou a Ka-
rolínkou. Piatky spievame, tan-
cujeme, hráme sa s melódiou 
a rytmom, tlieskame, plieska-
me, hráme na hudobné nástroje 
so Zuzkou a Lukáškom.
Pokiaľ potrebujete niečo vyba-
viť alebo urobiť si nákup bez 
detí, utorky od 10. 00 do 11. 30 
ponúkame stráženie detičiek. 
Milá sestra Laura sa s láskou 
a ochotou povenuje všetkým 
detičkám, ktoré sú vopred pri-
hlásené. Okrem uvedených pra-
videlných aktivít, niekoľkokrát 
do roka pozývame medzi nás 
bábkohercov s interaktivnymi 
predstaveniami pre deti, orga-
nizujeme Mikuláša, fašiangový 
karneval, výlety s deťmi. Ak 
sa chcete o Materskom centre 

Modráčik dozvedieť viac, po-
zrite si nás na facebooku alebo 
na našej stránke. V prípade otá-
zok nás neváhajte kontaktovať 
mailom na mcmodracik@gma-
il.com alebo príďte rovno me-
dzi nás. (stre)
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Šachový krúžok
Prečo dať dieťa na šach? Rozví-
ja pamäť, zlepšuje koncentráciu, 
rozvíja logické myslenie, podpo-
ruje fantáziu a kreativitu, učí ne-
závislosti, šach ukazuje, že ťažká 
práca je odmenená úspechom. 
Prihlásiť sa môžu žiaci ZŠ od 
úplných začiatočníkov až po po-
kročilých, každý utorok a štvrtok 
od 14.30 - 16.00 v priestoroch ZŠ 
Vajanského v Modre u Mgr. Ka-
taríny Baňasovej. (red)

SERVIS 

Dolná 65, Modra
tel. è.: 0905 240 509

www.sobibikeservis.sk

ÚDRŽBA

BICYKLOV
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Výskum kostola na cintoríne odhalil 
ďalšie zaujímavosti
Na prelome augusta a septembra pokračoval výskum v Kos-
tole narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre na modranskom 
cintoríne, ktorý je národnou kultúrnom pamiatkou. Ide o naj-
staršiu zachovanú sakrálnu stavbu v Modre. Ako farský kostol 
slúžil až do roku 1876, kedy túto funkciu prebral novopostave-
ný kostol sv. Štefana Kráľa v centre mesta. 

V roku 2011 bol na objekte re-
alizovaný architektonicko-his-
torický a umelecko-historický 
výskum pod vedením Mgr. M. 
Haviarovej. Na základe výsled-
kov autorka vyčlenila 10 hlav-
ných stavebných fáz. Prvá z 
nich je datovaná už do polovi-
ce 13. stor. a najmladšia až do 
začiatku 20 stor. Výskumom 
a reštaurátorskými prácami sa 
podarilo odkryť viacero vzác-
nych objavov. Pracovníci Ka-
tedry klasickej archeológie FF 
Trnavskej univerzity tu vyko-
návajú záchranný archeologic-
ký výskum už od roku 2013. 
O rozhovor sme požiadali ar-
cheológa erika Hrnčiarika 
a dobrovoľníčku z OZ Združe-
nie záchrany cirkevných pamia-
tok Katarínu Machatovú.

Kedy začal a v akých inter-
valoch prebiehal archeologic-
ký prieskum v Kostole sv. Ja-
na Krstiteľa na modranskom 
cintoríne?
erik Hrnčiarik: Archeologický 
výskum pri Kostole Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa začal v roku 
2013. Odvtedy prebiehal pra-
videlne v súčinnosti s po-
stupom reštaurátorských 
prác na tejto pamiatke. 
V roku 2013 sme výskum 
sústredili na exteriér, kde 
sa nám podarilo objaviť 
základy dvoch zaniknu-
tých kostníc. Tieto slúžili 
na uschovanie kostí, kto-
ré sa našli pri kopaní no-
vých hrobov na cintoríne. 
Ďalej sa nám podarilo lo-
kalizovať zvyšky dvoch 
novovekých rodinných 
hrobiek a základy zanik-
nutej vežovitej stavby. V 
roku 2014 sme výskum 
sústredili na preskúmanie 
interiéru v priestore oboch 

sakristií a presbytéria. V týchto 
častiach sme zachytili vstup do 
krýpt, ktoré sa spomínajú v star-
ších písomných prameňoch. V 
roku 2015 sme náš výskum za-
merali na lokalizáciu západné-
ho múru kostola z 13. storočia, 
ktorý bol zbúraný v čase, keď 
bol kostol rozšírený do dnešnej 
podoby. Výskum v roku 2016 
sa upriamil na preskúmanie 
oboch predsiení. Vďaka čom sa 
nám v južnej predsieni podarilo 
lokalizovať pôvodnú barokovú 
podlahu a v západnej predsieni 
sme objavili zvyšky krypty, ale 
zároveň sme doplnili pôdorys 
zaniknutej veže kostola. 

Ako sa Vám s archeológmi 
spolupracuje a v čom ste si 
vzájomne nápomocní?
Katarína Machatová: Úprimne 
povedané pre laika - investo-
ra je archeológia vždy o práci, 
čase aj financiách navyše, no 
výsledky spolupráce hovoria 
napokon za všetko. Každý rok 
prišla odmena vo forme  no-
vých objavov, ktoré majú z his-
torického hľadiska mimoriadny 
význam pre naše mesto (nedáv-

no  objavená kostnica, základy 
veže kostola...).

Aký nález považujete za najdô-
ležitejší a ktorý je najneočaká-
vanejší?
erik Hrnčiarik: Pre nás arche-
ológov je každý nález dôležitý 
a zároveň neočakávaný...  Keďže 
nikto netušil, že kedysi pri kosto-
le existovali prístavby (kostnice). 
Ale za najdôležitejší objav mož-
no považovať základy zaniknu-
tej veže kostola. Medzi odbor-
nou aj laickou verejnosťou sa už 
dlhodobo diskutovalo, prečo tak 
významná sakrálna stavba akým 
tento kostol bol, nemá vežu. Ar-
cheologickým výskumom sa 
nám ju podarilo lokalizovať a zá-
roveň sa nám v tomto roku poda-
rilo zrekonštruovať jej pôdorys.
   
Plánuje Trnavská univerzita 
ďalšie archeologické práce v 
interiéri alebo exteriéri mod-
ranského kostola?
erik Hrnčiarik: V sledovaní sta-
vebných prác na kostole budeme 
aj naďalej pokračovať v súčin-
nosti s rozhodnutím Krajského 
pamiatkového úradu v Bratisla-
ve. Ale aj v súčinnosti s reštau-
rátorskými prácami na kostole. 
určite by bolo zaujímavé preskú-
mať priestor pod dnešnými lavi-
cami, pod ktorými by mal pre-
chádzať spomínaný západný múr 
kostola. Ale toto všetko záleží od 

finančných možností investora 
(Združenia). Mimochodom naša 
spolupráca s pani Machatovou 
a pánom dekanom je na veľmi 
vysokej úrovni a občas si po-
vzdychnem, kiežby aj iní majite-
lia pamiatok mali také zanietenie 
a pochopenie pre históriu a kul-
túrne dedičstvo. 

Čo združenie ešte v súvislosti s 
kostolom čaká do konca tohto 
roka? Pripravujete aj tradič-
ný benefičný kalendár s foto-
grafiami z výskumov? Práce 
na obnove kostola stoja nemalé 
financie, kto všetko vás v uply-
nulej dobe podporil?
Katarína Machatová: V exteriéri 
ešte dokončíme podľa navrhnu-
tého projektu dlažbu v predsie-
ni kostola, kde  bude práve od-
prezentovaný spomínaný objav 
pozostatkov veže. Taktiež ešte 
plánujeme ukončiť vstup pri boč-
nom vchode. V  interiéri  pre-
behla záverečná fáze reštauro-
vania stredovekých nástenných 
malieb, následne inštalujeme 
zreštaurovaný barokový bočný 
oltár, dokončujeme obnovu pô-
vodnej tehlovej dlažby na chóre. 
Tohtoročné práce sme mohli re-
alizovať aj vďaka finančnej pod-
pore Ministerstva kultúra SR, 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, Mesta Modry, Nadácii Re-
via-Malokarpatskej komunitnej 
nadácii, Nadácii VÚB, Nadácii 
Tatrabanky, z výťažku benefič-
ného koncertu, tiež s pomocou 
finančných i nefinančných da-
rov mnohých dobrodincov. No 
a bez kalendára si už jeseň a zi-

mu ani nevieme predsta-
viť, áno práve sa pripravu-
je nový kalendár do tlače, 
máme sa na čo tešiť, znovu 
nám takto získané peniaze 
pomôžu v budúcom roku 
pri ďalších náročných kro-
koch obnovy kostola. Radi 
sa zapájame aj do predaja 
na modranských vianoč-
ných trhoch v nádvorí his-
torickej radnice. (jk)

Na fotografii: Západná 
predsieň počas archeolo-
gického výskumu v popre-
dí je vidieť rôzne pôvodné 
úrovne podlahy (rôznofa-
rebné vrstvy). FO
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Zachránime ešte dedičstvo našich otcov?
Slovenská majolika je našou modranskou
Modranská ľudová majolika zastáva bezpochyby jedinečné 
miesto na poli slovenskej kultúry všeobecne. Tradičné hrnčiarske 
remeslo má svoju históriu aj svoju súčasnosť. Práci s hlinou sa 
venujú viacerí modranskí majstri vo svojich malebných výrob-
niach. V histórii zažívala známa majolika v Modre, teda výrobný 
podnik Slovenská ľudová majolika-ľudovoumelecké družstvo, 
viaceré obdobia dostatku, kedy podnik dokázal zamestnať a uži-
viť aj 400 zamestnancov. Dnešok však hovorí už o inom. 

Vychýrený podnik rokmi upa-
dal a dôsledkom vývoja, kedy 
sa ocitol v režime odstávky, 
je jeho blížiaci sa koniec. Na-
priek všetkému sa našli ľudia, 
ktorým osud Majoliky nezo-
stal ľahostajný a snahy o za-
chovanie kumštu, ktorý nám 
zanechali naši otcovia sa azda 
pretavia do reality obnovy. Do 
Majoliky kedysi chodili nielen 
školské zájazdy zo Slovenska 
a Čiech, ale aj početné skupiny 
zahraničných turistov a milov-
níkov tradícií a obdivovateľov 
mravenčej práce. Veď praco-
vať s hlinou by mal človek, 
ktorý má k nej osobitý vzťah, 
hlinu modelujeme, vypaľuje-
me, glazujeme a maľujeme. 
Hlinu treba cítiť. Našu mod-
ranskú majoliku navštevovalo 
mnoho významných štátnych 
predstaviteľov azda z celého 
sveta. Podnik žil svojim živo-
tom a k životu ako takému pat-
ria aj obdobia kedy sme raz ho-
re, inokedy dolu. To sa stalo aj 
Slovenskej ľudovej majolike. 
Postupom rokov sa výrobné 
družstvo dostalo do katastro-
fálnej finančnej situácie. Pod-
nik si s problémami, ktoré 
sa začali kopiť, žiaľ nedoká-
zal poradiť. A tak má súčasný 
modranský podnik Slovenská 
ľudová majolika, ľudovoume-
lecké výrobné družstvo aktu-
álne so 15 zamestnancami od 
januára 2016 pozastavenú vý-
robu. Podnik však naďalej po-
núka svoje výrobky v predajni 
na námestí v Modre. 
Ako k uvedenému kroku priš-
lo a či sa spoločnými silami a s 
ochotou spriaznených subjek-
tov predsa len nedokážeme vrá-
tiť k dávnym časom, kedy ma-
jolika vyrábala a expandovala, 
sme sa spýtali predsedu druž-

stva Slovenská ľudová majo-
lika-ľudovoumelecké výrob-
né družstvo Tomáša Kačšáka.                                                            
T. Kaščák: „Predsedom pred-
stavenstva som od januára 
2015 a podnik sa už dávno 
pred mojim príchodom nachá-
dzal v stave, o akom hovoríte. 
Snažili sme sa zlepšiť čo len 
šlo, obchod, vzťahy, oslovovať 
nových zákazníkov, riešiť staré 
dlhy. Niečo sa darilo a niečo 
zasa menej. Pre družstvo však 
už nie je žiadne pokračova-
nie... Všetci vieme, že Majolika 
ako družstvo končí. Treba sa 
však orientovať na nové mož-
nosti záchrany dedičstva, toho 
dedičstva, ktoré nám Majolika 
zanecháva“. 
Poďme k nie príjemným fak-
tom. O výške dlhov asi netre-
ba hovoriť, pretože to číslo nič 
už nezmení. Ale hovorme o ľu-
ďoch. Ako je to so zamestnan-
cami? Objavili sa informácie, 
že ste prepustili posledných 

ľudí? Ako to je?
T. Kaščák: „Chcete fakty? 
Podnik má na krku množstvo 
exekúcií, nie je schopný ich za-
platiť. Výška dlžôb nie je tajná 
a tvorí sumu približne 200 000 
eur. Hovorí sa, že  sme prepus-
tili posledných zamestnancov. 

Nie je to však pravda. Máme 
15 zamestnancov, ktorí naďa-
lej zostávajú našimi zamest-
nancami, i keď mzdu na svoju 
odvedenú prácu dostali napo-
sledy za november 2015.  Ne-
stojíme so založenými rukami 
aj napriek situácii, v ktorej sme 
sa ako podnik ocitli. Verím, že 
sme našli ľudí, ktorí vedia ako 
začať odznova, aktívne nám 
pomáhajú s riešením problé-
mov. A najmä: viaže nás spo-
ločné a to je úsilie zachovať 
tradície a tiež postarať sa o za-
mestnancov, ktorých máme.”
Situácia je nezvratná a zrejme 
sa výrobné družstvo Slovenská 
ľudová majolika Modra nedo-
káže vlastnými silami znova 
pozviechať. Čo sa stalo, že sa 
v minulosti úspešný podnik 
ocitol v likvidačnej situácii? 
Výrobné družstvo Majolika je 
samostatná podnikateľská en-
tita, ktorá má svoju tradíciu. 
Práve pre túto činnosť nie úpl-
ne vhodná forma vlastníctva, 
teda družstvo, je jedným z dô-
vodov, ktorý doviedol Majo-
liku tam, kde je. Manažment 
firmy tvorili samotní zamest-
nanci, ktorí boli odborníci na 
remeslo, nie však na niektoré 
zásadné rozhodovacie proce-
sy. Spôsob rozhodovania nedo-

kázal reflektovať požiadavky 
dnešnej doby. Podľa ekono-
mických dát uverejnených 
napríklad na stránke Finstat 
(www.finstat.sk) sa v minu-
losti vo firme urobilo viace-
ro ekonomických rozhodnutí, 
ktoré budúcnosť vyhodnotila 

ako nesprávne.  Dnes sa Majo-
lika nachádza v situácii, v kto-
rej jej záväzky vysoko preva-
žujú príjmy. Odborníci na poli 
financií a biznisu buď v minu-
losti absentovali alebo nedosta-
li dostatočný priestor. Pôvodné 
výrobné družstvo Majolika bo-
la naozaj bohatá firma, ktorá 
vlastnila pozemky a budovy. 
Postupom času rozpredávala 
svoj majetok. Keď sa ekonóm 
pozrie na čísla dozadu vidí, 
ako podnik strácal svoje vlast-
né aktíva. Podarí sa ešte napl-
niť to známe „Chráňme dedič-
stvo našich otcov“? Pýtam sa 
predstaviteľky projektu, ktorý 
v týchto dňoch vzniká, Centra 
kreatívnej keramiky v Modre, 
Miriam Fuňovej.
M. Fuňová: „Majolika jed-
noznačne patrí do Modry, je 
súčasťou každého v tomto re-
gióne. Myšlienka Centra kre-
atívnej keramiky je však širšia 
ako zachovanie výroby majoli-
ky, ide o záchranu našich tra-
dícií, veľkej časti našej histórie 
pre ďalšie generácie. Verím, že 
ako iniciatíva nadšencov, dob-
rovoľníkov pracujúcich v ob-
čianskych združeniach, ktoré 
zachovávajú tradície, vzácne 
spojenie odborníkov histori-
kov, ekonómov, majstrov re-
mesla, ale aj podnikateľov, má-
me predpoklady k tomu, aby sa 
nám podarilo dosiahnuť cieľ. 
Nádej nám dáva podpora mes-
ta, inštitúcií pôsobiacich v ob-
lasti kultúry, záujem trhu, ale 
aj fakt, že celoeurópsky sú za-
chovanie tradícií, ľudové ume-
nie, ručná výroba a prírodné 
produkty v pozornosti. Chceme 
Centrum kreatívnej keramiky 
vybudovať nielen pre Modru, 
ale pre celý región,  zachova-
nie tradície vidíme vo vzdelá-
vaní, v samotnom zachovaní 
remesla, zručnosti ako takej. 
Zároveň Centrum vnímame 
ako živý priestor, komplex čin-
ností a služieb, ktorý by bol 
pre keramikárov podporou. Na 
tento zámer aktívne pracuje-
me na získaní finančných pro-
striedkov. 
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Avšak čo s ľuďmi, ktorí sú po-
slednými zamestnancami, pri-
čom mnohí s majolikou žijú 
takmer celý svoj profesný život?                                                                                                       
M. Fuňová: „Verím, že sa nám 
podarí zachrániť pracovné 
miesta pre ľudí, ktorí sú maj-
strami keramického remesla 
a robili ho dlhé roky. Oni sú 
nositeľmi tradícií, dúfam, že 
budú mať možnosť odovzdávať 
svoje skúsenosti ďalším gene-
ráciám. Je to jedna z priorít 
nášho projektu.”
O tom, že aktuálny stav nie je 
ľahostajný ani terajšiemu ve-
deniu mesta Modry svedčí aj 
vyjadrenie primátora Juraja 
Petrakoviča.

J. Petrakovič: „S mojimi ko-
legami, poslancami Mestské-
ho zastupiteľstva, máme snahu 
dať priestor každému projek-
tu, ktorý pomáha zvýšiť život-
nú úroveň Modranov, rozvíja 
náš chotár, podnikanie v ňom, 
podporuje zamestnanosť a 
zvyšuje atraktivitu Modry pre 
cestovný ruch. Pozorne sle-
dujeme situáciu v Slovenskej 
ľudovej majolike, výrobnom 
družstve, pretože je nielen dô-
ležitým zamestnávateľom, ale 
aj jedným zo symbolov nášho 
mesta a významnou súčasťou 
slovenskej histórie, nositeľom 
tradície výroby keramiky v re-
gióne. Dúfam, že súčasní za-

mestnanci výrobného družstva 
nájdu opäť prácu, na ktorú sú 
majstri. Mesto bude nápomoc-
né v rámci svojich možností. 
V súčasnosti rokujeme s ini-
ciátormi projektu centra kre-
atívnej keramiky o možnosti 
využiť spustnutý areál bývalej 
tehelne. Teší ma, že záchrane 
majoliky vyslovila podporu aj 
Bratislavská župa slovami pá-
na župana Freša. Uprednost-
ňujem dlhodobé a komplexné 
riešenia, preto ma teší zámer, 
ktorý zahŕňa aj vzdelávanie, 
výskum a osvetu. Tradícia vý-
roby keramiky k nášmu mestu 
neodmysliteľne patrí, je našim 
rodinným striebrom, a preto  

považujem za našu povinnosť 
zachovať ju pre budúce gene-
rácie.“
Viac o projekte záchrany Slo-
venskej ľudovej majoliky 
a o Centre kreatívnej kerami-
ky vám, prinesieme v nasle-
dujúcich číslach Modranských 
zvestí.

Jana KUCHTOVÁ

Na fotografiách: Výroba mod-
ranskej majoliky pretrváva už 
mnoho rokov; Budova starej 
tehelne má ambíciu byť novým 
Kreatívnym centrom, zamera-
ným na keramiku; Majolikový 
tanier vyrobený k slávnosti Vi-
nobrania.

Nadácia Revia: Neustále hľadáme cestu pomoci
Aj v jesennom období je Nadácia Revia aktívna a plní svoje zá-
kladné poslanie - podporovať ľudí k tomu, aby si pomáhali. A to 
rovno prostredníctvom troch aktivít - Grantový program, ktorý 
je nosným pilierom nadácie, charitatívno - zábavným podujatím 
pre celú rodinu Zvieratká v meste a Reťazou dobra - kampaňou, 
ktorou oslavujeme 20. výročie svojho vzniku.

Posledné tohtoročné grantové 
kolo, v rámci ktorého nadácia 
rozdeľuje finančné prostriedky 
na projekty aktívnym združe-
niam, či občanom, opäť prinieslo 
nové nápady, ale podporili sme 
(s príspevkom Nadácie SPP) 
aj projekty, ktoré sú dlhodobé 
a užitočné. Celkovo sme v tre-
ťom grantovom kole rozdelili 
2800 eur pre 10 projektov z ma-
lokarpatského regiónu. V Mod-
re už tradične nadácia podporu-
je projekt záchrany kostolíka na 
cintoríne, ktorý iniciuje Združe-
nie záchrany cirkevných pamia-
tok. Seniori z JDS sú známi svo-

jimi športovými úspechmi a aj 
preto majú náš obdiv a podpo-
ru. Okná do sveta otvára Reha-
bilitačné stredisko Claudianum 
nielen svojim klientom, ale pri-
zýva na svoje aktivity aj širokú 
verejnosť. Ich projekty sú krea-
tívne a inšpiratívne. V Modre je 
mnoho mimoriadne talentova-
ných detí, a tie radi podporíme aj 
my. Tentokrát na Majstrovstvách 
sveta v riešení Sudoku. Aktivity, 
ktoré sme podporili v rámci re-
giónu priebežne aktualizujeme 
na našej stránke a pozývame na 
ne širokú verejnosť, sledujte nás 
preto na www.revia.sk.

Zvieratká v meste je podujatie 
určené pre celú rodinu, milov-
níkov zvieratiek a samozrejme, 
nielen pre nich. Bude sa konať 
v prípade priaznivého počasia 
v Pezinku na Radničnom ná-
mestí 26. 10. 2016 v popolud-
ňajších hodinách. Príležitosť 
zapojiť sa dostali aj modran-
ské školy. Cieľom aktivity je 
spojiť komunitu, dozvedieť sa 
viac o starostlivosti o zvierat-
ká, zabaviť sa na „zvieraciu té-
mu“ a podporiť krajší život vo 
svojom okolí. Nebudú chýbať 
ukážky sokoliarov, prednášky 
so zverolekárom, ukážky výcvi-
ku psov, či maľovanie na tvár, 
výstava, či divadielko Piki. Sta-
nete sa súčasťou našej reťaze 
dobra a výťažkom z podujatia 
prispejete na aktivity nadácie 
Revia..
Nadácia Revia oslavuje tohto 

roku 20. výročie vzniku a za 
tento čas sme neustále podpo-
rovali projekty súvisiace s roz-
vojom regiónu, v ktorom sme 
zhodnotili vyše 1 600 000 eur. 
Je to úspech nás všetkých, kto-
rí vieme, že aj veľa malých da-
rov vie priniesť veľký osoh. 
Tento signál by sme radi vysla-
li aj cez kampaň Reťaz dobra. 
Ak sa vám naše aktivity páčia 
a hľadáte spôsob, ako podporiť 
to, čo robíme, pošlite darcovskú 
SMS v sume 2 € v tvare DMS 
Revia (DMS medzera Revia) na 
číslo 877 spoplatnenú bežnou 
cenníkovou cenou mobilného 
operátora alebo podporte naše 
aktivity cez www.revia.sk/da-
ruj a obdarujte sa spolu s nami. 
Ďakujeme.

Drahoslava FINKOVÁ 
a Miroslava PETRUŠOVÁ, 

Nadácia Revia
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Z dejín a súčasnosti modranskej keramiky
Venované 133. výročiu založenia dielne
Je známe, že medzi slovenskou keramickou tvorbou si mod-
ranská majolika získala a zachovala zvláštne postavenie. 
Súhra rôznych okolností spôsobila, že sa táto postupne, no 
najmä od konca minulého storočia dostávala do popredia 
a do trvalého povedomia širšej kultúrnej verejnosti a pria-
teľov ľudového umenia. V názoroch mnohých menej infor-
movaných znamená modranská majolika dokonca synony-
mum pre slovenskú keramiku vôbec. 

Napriek vývojovým výkyvom 
v ekonomickej oblasti a nie vždy 
rovnakej umeleckej úrovni udr-
žiavala modranská dielňa kon-
tinuitu miestnej keramickej vý-
roby a rozsahom a kvalitou bola 
výraznou nositeľkou tradičných 
hodnôt slovenského džbánkar-
stva a hrnčiarstva, aké už inde 
nemáme. V súvise s celkovou 
hospodársko-spoločenskou si-
tuáciou koncom 19. stor., v ča-
se keď sa v bývalom uhorsku 
zakladalo mnoho škôl a ustano-
vizní na pozdvihnutie úrovne re-
meselných odvetví, vznikla v ro-
ku 1883 z podnetu vtedajšieho 
ministra obchodu učebná dielňa 
pre keramickú výrobu „Modor“. 
Inštitúcie odborného zamerania 
boli ešte v Novej Bani, Kluži 
a užhorode. Korene modranskej 
keramiky siahajú hlbšie, do roku 
1633, keď bol založený hrnčiar-
sky cech, pokladom sú nemecké 
artikuly a slovenské z roku 1642. 
Tieto vzácne listiny, ako aj ce-
chová láda sú uložené v Nemec-
ku. Pred založením cechu v roku 
1633 bolo už 200 rokov v Modre 
rozvinuté hrnčiarstvo a kachliar-
stvo a to na vysokej úrovni. Vý-
roba sa orientovala najmä na 
rozmanitý hrnčiarsky riad vyni-
kajúcej kvality a na kachliarskej 
práce a to aj preto, že dopyt po 
fajansovom tovare dostatočne sa-
turovali početné okolité džbán-
karské dielne.
Na úroveň a vývoj modranského 
hrnčiarstva a džbánkarstva po-
zitívne pôsobili sústavné, hoci 
sprostredkované, rozsiahle sty-
ky s teritoriálne vzdialenými vý-
robnými strediskami. Napríklad 
sem v 18. storočí vandrovali to-
variši z Čiech, Moravy, Sliez-
ska, Saska, Rakúska, Bavorska 
a iných krajov. Niektorí sa tu aj 
usadili. Až do začiatku 19. storo-

čia mal modranský cech 50 až 60 
majstrov.
V 30-tych rokoch 19. storočia sa 
začína v Modre udomácňovať 
majolika (resp. fajansa), svoj-
im technologickým postupom 
náročnejší keramický žáner. Do 
Modry prichádzali aj iní kera-
mickí majstri slovenského i ha-
bánskeho pôvodu, ktorí po-
znali túto výrobnú techniku. 
Napríklad Juraj Kalafus 
a František Chitil z Košol-
nej, rodina Tomašovičová 
z Dechtíc a z Dobrej vody. 
Rozkvet nastal po prícho-
de rodiny Odlerovcov, boli 
spríbuznení aj s Putzovsko-
-Kostkovským rodom v Stu-
pave. Z tohto podhubia mohla 
vyrásť štátna učebná dielňa, za-
ložená v roku 1833. Jej vedenie 
zverili Jozefovi Mičkovi, rodá-
kovi z moravského Vyškova. 
Kreslenie vyučoval učiteľ z meš-
tianskej školy Róbert emresz. 
Časom si Mička dielňu prenajal 
a po jeho smrti ju prevzala je-
ho žena. Keramika z Mičkov-
ho obdobia, majolika a hrnčiar-
sky riad mali výbornú technickú 
úroveň. Mičkovu snahu hľadať 
v keramike nové výrazové prv-
ky ocenili zákazníci. Jeho zá-
sluhou sa v Modre zaviedol riad 
gmundského typu, s dekoratívne 
pôsobiacou maľovkou na bielom 
podklade, vytvorenou tzv. flámo-
vanou technikou, pri ktorých sa 
nechávajú v horizontálnych rov-
nobežných pásoch farby voľne 
stekať po ploche črepu, čo vytvá-
ra efektné členenie plôch. Z Mič-
kových tovarišov treba spomenúť 
Jána Ludviga z Dechtíc. V ro-
ku 1911 pre odbytové možnosti 
vdova po Mičkovi dielňu zavrela 
na pol roka. Avšak vďaka zanie-
teným národovcom, biskupovi 
Samuelovi Zochovi a architek-

tovi Dušanovi Jurkovičovi, ktorí 
mali na mysli uchovanie a zve-
ľaďovanie tejto svojráznej ľu-
dovej výrobne, ktorú viedol ako 
predseda bývalý Mičkov tovariš, 
v roku 1912 sa zmenila na dielňu 
pre výrobu hlineného riadu. Ve-
dením poverili akademickú ma-
liarku M. Vořechovú-Vejvodovú, 
po nej to bol A. Novotný, ab-
solvent keramickej školy v Be-
chyni. V roku 1919 sa do dielne 
vrátil ako vedúci jej odchovanec 
Heřman Landsfeld. 

V roku 1923 prešla dielňa ďal-
šími zmenami a vystupovala na-
vonok ako „Slovenská keramika, 
úč. Spol.“. Od tých čias dostáva-
la aj štátnu podporu, čím sa vy-
riešili mnohí ťažkosti finančného 
rázu. Od roku 1922 do roku 1928 
stál na čele dielne Jaroslav Pro-
chádzka, neskôr J. Kirbl, L. Kra-
ic, J. Lupták a František Čermák. 
V roku 1927 sa technickému ve-
dúcemu I. Liebscherovi podarilo 
pripraviť zvláštnu purpurovú far-
bu s prímesou zlata, ktorú pou-
žívali na dekor kópií holíčskych 
fajansí. V roku 1919 - 1938 pra-
covali v maliarskej dielni L. Vá-
vra, M. Vávrová, J. Velan, H. 
Landsfeld, A. Gajdová, neskôr 
Landsfeldova manželka. Heřma-
novi sa dostalo uznanie pri postu-
pe džbánkarskej práce na vázach 
veľkých rozmerov (cca 120 cm) 
i na medzinárodných súťažiach 
a výstavách. Slovenská keramika 
za ne získala vôbec prvé vyzna-
menanie a to Grand Prix na vý-
stave moderného priemyselného 

dekoratívneho umenia v Paríži 
v roku 1925. Úspech sa zopako-
val v roku 1926 vo Philadenphii. 
Zlatú medailu udelili slovenskej 
keramike v roku 1929 na výstave 
odborného typu v Barcelone. 
V dielni sa, okrem iného, reali-
zovali aj návrhy školených vý-
tvarníkov ako H. Johnovej, I. 
Liebschera, J. Horovej, L. Ma-
jerského, P. Bána, V. Ihrinské-
ho, Ľ. Fullu, J. Ilečku, J Alexyho 
a iných. 
Pôvodné diela modranských fi-
guralistov sú neraz plné poe-
tickosti a prejavujú schopnosti 
svojich autorov pri stvárňovaní 
typov z ľudového prostredia, 

ktoré bolo vďačnou živnou 
pôdou pre motívy. Skupina 
figuralistov (Ignác Bizmay-
er, Imrich Kóňa, Michal 
Škarčák, Rudolf Barčík 
a Vincent Labaj) priná-
ša svojou tvorbou po ro-

ku 1945 vzácne obohatenie 
slovenskej keramickej kultú-

ry. V roku 1952 sa modranská 
dielňa ustálila, keď sa dostala do 
zväzku výrobných družstiev s te-
rajším názvom Slovenská majo-
lika, ktorý vystihuje zameranie 
keramickej výroby. V roku 1973 
sa stal predsedom Ján Krištofík, 
môj strýko, vynikajúci maliar ho-
líčskej fajansy. Neskôr majoliku 
viedlo niekoľko predsedov a ria-
diteľov, tí však nedokázali zasta-
viť postupný úpadok podniku, 
keď sa po zmene režimu, po roku 
1989 začali prejavovať aj problé-
my s odbytom. Poslední zamest-
nanci chodili do práce viacej me-
siacov už zadarmo. Odstavenie 
vody, plynu a elektriny zname-
nalo ukončenie výroby. Verím, 
že mesto Modra vyhlási celo-
slovenskú zbierku na záchranu 
kultúrneho dedičstva a taktiež že 
Ministerstvo kultúry SR pomôže 
vzkriesiť majoliku celoeurópske-
ho významu. 

Emil MAJNHOLD, keramik

Na fotografii: Fajansový tanier 
habánskeho typu, učňovská prá-
ca, Emil Majlhold, ml., 70. roky 
min. stor. Technika: vyšší stupeň 
pálenia.
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Spomienka
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, 
no v našich srdciach stále žijú spo-
mienkami. Dňa 10. 10. 2016 uply-
nulo 5 rokov a 1. 7. 2016 4 roky, čo 
nás opustili rodičia Pavel a Katarí-
na Bojkovskí. S láskou s úctou spomínajú dcéra Vlasta a syn Peter 
s rodinami.

Spomíname
Dňa 2. 10. 2016 si pripomíname už 20 rokov od 
úmrtia nášho drahého, milovaného manžela, otca, 
dedka a brata Jozefa Valacha. S láskou a úctou spo-
míname. 

Nezabúdame
Osud je občas krutý, nevráti čo raz vzal. Zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Dňa 20. 10. 2016 uplynulo 6 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš manžel, otec, brat a dedo Stanislav Čeliga. Kto ste 
ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.

Tichá spomienka
Dňa 6. 10. 2016 sme si pripomenuli 6 rokov, čo 
nás nečakane opustil náš drahý manžel, otec a ded-
ko Marian Sloboda. To, že sa rana zahojí, to je len 
klamné zdanie, v srdci bolesť zostala a tiché spo-
mínanie. S láskou spomína manželka, deti Marian 

a Iveta, vnučka Nikolka, vnuk Franco a ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ticho spomíname
Dňa 10. 9. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš dobrý a starostlivý manžel, otec, dedko 
svokor a švagor Alexander Vaši. Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku. Manželka, de-
ti, vnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 11. októbra si pripomíname nedožité 80. na-
rodeniny nášho drahého manžela, otca, dedka 
a pradedka Viliama Hlavinu. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka elenka, dcéra Ľubka, synovia 
Marián a Daniel, vnúčatá a ostatná rodina.

Narodili sa:
Barus Miroslav 2. 9.
Gažíková Johanna 20. 9.
Jakubcová Viktória 1. 9.
Kočí Richard 13. 9.
Kotes Lukáš 15. 9.
Kratochvílová Ivica 30. 9.
Pátrovičová Marianna 24. 9.
Pešková Adela 13. 9.
Volek Richard 23. 9.

Opustili nás:
Kubišová emília, 83r. 26. 9.
Schütz Ondrej, 68r. 26. 9.

Jubilanti:
90 ročná

Kišonová Jozefína 6. 10.
85 roční

Durgala Ivan 19. 10.
Lipárová Mária 10. 10.
Ing. Žofiak Ľudovít 27. 10.

80 roční
Bedarovská elena 9. 10.
Bílik František 3. 10.
Ing. Mrázová Mária 18. 10.
Stankovská Mária 1. 10.

75 roční
Bartošová Mariana 12. 10.
Biharyová Mária 20. 10.

SpoločenSká kronika

Hanúsková Anna 16. 10.
Ponický Tibor 29. 10.
Trajdová Ružena 5. 10.
Valachová Agneša 20. 10.

70 -roční
áč Ján 1. 10.
Gavorník Stanislav 9. 10.
Jermářová Alojzia 7. 10.
Ing. Kováč Svetozár 21. 10.
Moravčíková Helena 30. 10.
Ochabová Marta 22. 10.
Pavlíková Oľga 6. 10.
Stojka Jozef 8. 10.
Stojková emília 20. 10.
Ing. Šusták Roman 28. 10.
Tóthová Viera 9. 10.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Zosobášili sa
Michal Šimonovič
a Janette Hučková 17. 9.
Cristian Tedesco
a Lenka Kopčíková 1. 10. 
Henrich Ostertag
a Aneta Michalcová 1. 10.

Eva HORNÁČKOVÁ,
matrikárka

Riadková inzercia
 z Rada strávim čas s vašimi 

rodičmi alebo starými rodičmi, 
v dopoludňajších hodinách. Po-
núkam: vychádzky, návštevu 
lekára, podanie liekov, nákupy 
a drobná výpomoc v domácnos-
ti. Tel.: 0904 674 446

 z Fyzioterapeutka poskytne 
cvičenie v domácom prostredí 
(imobilní pacienti, bolesti chrb-
tice, pacienti po zlomeninách, 

cvičenie podľa Vojtu, reflexná 
masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910
 z Doučujem anglický jazyk, 

konverzáciu, gramatiku.
 Tel.: 0903 442 136

 z Hľadám na prenájom poze-
mok so stodolou v tichej lokalite 
uprostred prírody, dobrý prístup 
a inžinierske siete sú nutnosť. Ce-
na dohodou. Tel.: 0908 535 288

i n f o r m a č n é  s y s t é m y
k o m p l e x n é  I T  s l u ž b y

EMELIX, s.r.o.
Štúrova 61

MODRA

PREDAJŇA � SKLAD � REGISTRAČNÉ POKLADNE � VÝROBA � ÚČTOVNÍCTVO 

SPRÁVA POČÍTAČOV A SIETÍ
PREDAJ A INŠTALÁCIA POČÍTAČOV

SIETÍ, SERVEROV, POKLADNÍC

SOFTVÉR PRE VAŠU FIRMU

poradíme
n�tavíme
st�áme sa ...

www.emelix.sk

TITUS
OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88

PD v Šenkviciach prijme 
pracovníkov do živoèíšnej 

a rastlinnej výroby:

kàmiè hovädzieho dobytka 
(potrebné vodièské oprávne-
nie typu “T”)    ošetrovate¾ 
hovädzieho dobytka, dojiè, 

traktorista (potrebné vodiès-
ké oprávnenie typu “T”)

sezónny brigádnik na práce 
vo vinici

Bližšie informácie na tel. è.: 

0915 419 639, 0918 384 131
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Zo života Meremy
Les Feuilles Mortes
Petangový klub La Boule Modra usporiadal 1. októbra v Ho-
teli pod lipou v Modre - Harmónii VI. ročník petangového tur-
naja pod názvom „Jesenné lístie padá“. Pétanque je hra, o kto-
rej sa právom hovorí, že je balzamom na vystresované nervy. 
Vo Francúzsku, odkiaľ petang pochádza stretávame hráčov 
s petangovými guľami v tôni veľkých platanov. Hrá sa na ne-
upravenom teréne (štrk) s kovovými guľami a terčom je malá 
drevená guľôčka nazývaná prasiatko, bib alebo košón. Podsta-
tou hry je hodiť gule čo najbližšie k malej drevenej guľôčke. 

Slnečné októbrové ráno prilá-
kalo na petangové ihriská v are-
áli Hotela pod lipou v Modre 
- Harmónii desiatky vášnivých 
hráčov tradičnej francúzskej 
hry Pétanque. Prišli si vychut-
nať jej pôvab a zabojovať o ví-

ťazstvo odmenené originálny-
mi cenami z kreatívnej dielne 
klientov Domova sociálnych 
služieb a zariadenia podporo-
vaného bývania Merema. Tur-
naja sa zúčastnilo 33 tímov, 
z ktorých 3 tímy tvorili práve 

klienti spomínaného zariade-
nia, ktorí v tvrdej konkurencii 
skončili na 18., 30. a 33. mies-
te. Víťazstvo si vybojovali mla-
dí muži Andrej Fratrič a Martin 
Lampert z bratislavských tímov 
Hohenlohe a univerzum, druhé 
miesto získali Lucia Hagerová 

a Michal Sobolič z pezinského 
tímu Spiders a tretie miesto zís-
kali pre svoj klub Spiders Mi-
lan Sobolič a Michal Bakyta, 
tesne pred Darinou Rohaľovou 
a Martinom Žákom z domáce-
ho La Boule.

Milada BARČÍKOVÁ, red.

Seniori, nedajte sa oklamať!
Policajný zbor realizuje počas roka preventívne akcie zamerané na 
predchádzanie a eliminovanie páchania trestnej činnosti na senio-
roch. Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k pe-
niazom. Využívajú dôverčivosť seniora, jeho ochotu komunikovať 
a pomáhať, jeho dobrosrdečnosť. Oslovia ho na ulici, nemajú zá-
brany ho navštíviť aj v jeho príbytku. Chcú vniknúť do jeho obyd-
lia a pokiaľ peniaze nevylákajú priamo, ovládajú veľa spôsobov, 
ako sa ich zmocniť. V mnohých prípadoch ide o celoživotné úspory 
seniorov, ktoré predstavujú nemalé finančné prostriedky. 

• Seniori, nedôverujte nezná-
mym ľuďom a nikoho cudzieho 
nevpúšťajte do bytu! 
• Nikdy nedávajte peniaze oso-
be, ktorú nepoznáte, ani keď 
Vám tvrdí, že ju poslal váš prí-
buzný, môže ísť o podvodníka. 

• Nikdy nepristupujte na požia-
davku požičania peňazí na ope-
ráciu pre neznámu osobu a pa-
mätajte, že zdravotná pomoc 
v Slovenskej republike sa po-
skytuje každému bezplatne.
• Nedajte sa nachytať na nič, čo 

znie až príliš dobre (vysoké zis-
ky za vložené peniaze, zázračné 
lieky, výhodné kúpy). 
• Nevpúšťajte do svojich prí-
bytkov osobu, ktorá tvrdí, že je 
zamestnanec plynární, elektrár-
ní a podobne. Snažte sa overiť 
túto skutočnosť u ich zamest-
návateľa, či na obecnom úrade. 
Ak máte podozrenie, že môže 
ísť o podvodníkov, neotvárajte 
a kontaktujte políciu na čísle158. 
Majte na pamäti, že zástupcovia 
týchto spoločností vykonávajú 
odpočty pokiaľ možno z verejne 
dostupného miesta alebo zo spo-
ločných priestorov v bytových 
domoch a preplatky či nedoplat-
ky nikdy neinkasujú v hotovosti 
prostredníctvom svojich zamest-
nancov či iných osôb.
• Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a ponúka na predaj rôzny 
tovar za výhodné zľavy (napr. 
hrnce, nože, deky, stavebné ná-
radie) alebo rôzne služby (opra-
va odkvapov, strechy, výkopo-
vé práce). Majte na pamäti, že 
tovar, ktorý vám ponúkajú ne-
známe osoby priamo vo vašom 
obydlí za výrazné zľavy, mô-
že byť nekvalitný a nefunkčný. 
Taktiež môže ísť o podvodní-
kov, ktorí vás navštívili s úmys-
lom ukradnúť vaše úspory alebo 
iné cennosti. 
• Nevpúšťajte neznáme osoby 

do svojich príbytkov, aj keby vás 
požiadali o pohár vody a kontak-
tujte políciu na čísle 158.
• Dostali ste pozvánku na pre-
zentačnú, predajnú akciu, zau-
jímavý výlet, výhodné nákupy, 
posedenie, bezplatnú večeru, 
kde zároveň získavate darček 
zadarmo. Preverte si údaje o or-
ganizátorovi a jeho ponuke na 
internete alebo na Slovenskej 
obchodnej inšpekcii. Požiadajte 
o radu na bezplatnej Senior Lin-
ke 0800 172 500.
• Ak ste nútení ku kúpe tova-
ru, je obmedzovaná vaša osobná 
sloboda, ak by vám bolo bráne-
né v odchode z akcie alebo by 
ste pociťovali nátlak či vyhráža-
nie, kontaktujte políciu na čísle 
158.

Dôležité kontakty: Slo-
venská obchodná inšpek-
cia - 02/58272132 (kl. 
117,125,130,159); Fórum pre 
pomoc starším, bezplatná krí-
zová linka pre pomoc starším - 
0800 172 500

Ak sa vám stane niektorá z po-
písaných udalostí, buďte ostraži-
tí, neverte týmto osobám, aj ke-
by vyzerali dôveryhodne. Snažte 
si zapamätať popis osôb, výzor, 
oblečenie, vozidlo a pod., ihneď 
kontaktujte políciu na bezplat-
nom čísle 158.

Red, zdroj: PZ SR

Modranské 
vinohrady, naša 
pýcha a hrdosť

Oprava popisu pod fotografiou 
na strane 13 v MZ č. 9/2016.
Správne znenie: Na fotogra-
fii zľava renomovaný odborník 
v oblasti ochrany viniča RNDr. 
Bruno Gábel, CSc., ktorý dlhé 
roky pôsobil v Národnom ústave 
poľnohospodárskeho výskumu 
(INRA) vo Francúzsku, modran-
ský vinár Igor Rariga a francúz-
sky audítor Olivier Sepval, ktorý 
poradensky spravuje 65 000 ha 
viníc vo Francúzsku. (red)
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Vôňa jablkových dobrôt v modranskom kaštieli
Po deviaty raz sa v Bratislavskom kraji uskutočnilo obľúbené 
a vyhľadávané podujatie cestovného ruchu v kraji s názvom 
Jablkové hodovanie. Súčasne na viacerých miestach sa varilo, 
predávalo, jedlo a pilo a to so spoločným menovateľom, ktorým 
boli typické jesenné plody - jablká. 

V Modre sa podujatie koná pra-
videlne v priestoroch Malokar-
patského osvetového strediska, 

ktoré sa nachádza v niekdaj-
šom kaštieli na Hornej ulici 20. 
Jablkové hodovanie nesklama-

lo ani tento rok, dokonca mu 
prialo aj príjemné teplé poča-
sie. Hodovalo sa v sobotu 8. 
októbra. V ponuke boli jablká 
v rôznych podobách. Pečené, 
varené, v palacinke, v poliev-
ke, želé a džemy, čerstvé šťavy. 
V záhrade strediska sa usku-
točnilo sprievodné podujatie, 

ktorým bola prehliadka coun-
try a folk hudby Strunobranie. 
Jablkové hodovanie v Modre 
organizačne pripravilo Malo-
karpatské osvetové stredisko.
  (red)

Tirolské stehná
Aby nedošlo k omylu, reč bude o kuracích 
stehnách. Objavil som ich nedávno v chla-
diacom boxe nášho obchodu. Neboli drahé 
a vyzerali celkom inak ako tie slovenské, 
poľské, či maďarské. Mali žltú, hrubú ko-
žu a hutnejšie, tmavšie mäsko. Išlo o „kva-
litu z Tirolska“, ktorá bola vraj zabezpečená 
špeciálnou kŕmnou zmesou s vysokým ob-
sahom kukurice. Tak aspoň „stálo“ na oba-
le. Doma som začal kuchtiť. Stehná som 
opláchol, mierne osolil a okorenil, poprášil 
paprikou, podlial vodou, prikryl alobalom 
a dobrú polhodinku podusil pri 160 stup-
ňoch. Kým boli stehná v rúre, na sporáku 

som pripravil tirolskú ze-
miakovú panvicu. Zemiaky 
uvarené v šupke som očistil 
a nakrájal na kocky. Zele-
nú, žltú a i červenú papri-
ku som narezal na pásiky, 
oblanšíroval a s plátka-
mi veľkej paradajky pri-
dal k zemiakom. Tie sa 
už opekali na rastlinnom 
oleji na panvici. Tirolskú 
kartofel-zmes som ešte ochu-
til bazalkou a mletým bielym kore-
ním. Kura v rúre sa už dopekalo pri vyššej 

teplote bez alobalu. Prv než bolo hoto-
vé, stehná som posypal strúhaným ti-

rolským horským syrom. Všetkým 
chutilo. Deťom i dospelým. Môj 

vnuk Hugo po prvý raz 
v živote povedal, že 

toto kura nie je ako 
rybička! Skutoč-
ne bolo pevnejšie, 
šťavnatejšie, „hy-

dinovejšie“. Mož-
no to urobila tá kukurica 

a možno to bolo i tým, že my 
starší sme k tirolským stehnám 

popíjali skvelý juhotirolský tra-
mín. Čo už na tom, že bol vyrobený 

v Taliansku. Fedor MALÍK st.
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Ako sa má Kniha-ha-ha
Cudzojazyčnú (anglickú, ruskú a trošku aj slovenskú a českú) čitáreň Kniha-ha-ha 
založilo občianske združenie Jazyková zóna pri Jazykových kurzoch Modra v ro-
ku 2013. V roku 2014 sme čitáreň pôvodne pripravovali len na leto, ale pre prekva-
pivý záujem sme sa rozhodli pokračovať aj cez školský rok 2014/15. Odvtedy táto 
čitáreň funguje nepretržite po celý rok. 

Je otvorená pre širokú verejnosť so záuj-
mom o anglický a ruský jazyk na Kalinčia-
kovej 22 v Modre (pri kúpalisku) v záhrad-
ných a učebných priestoroch. Záujemcov 
vítame cez školský rok každý pracovný 
štvrtok od 18.00 do 20.00 h. a v letných 
mesiacoch od 17.00 do 20.00. V školskom 
roku 2015/16 si prišlo čítať 166 záujem-
cov. V rámci Dňa otvorených záhrad 11. 6. 
sa u nás zastavilo okolo 350 návštevníkov 
a z toho 47 si aj posedelo a aktívne oddých-
lo či už s vybranou knihou, časopisom ale-
bo s e-readrom, DVD prehrávačom a mp3.
V lete 2016 u nás trávilo voľný čas 60 čita-
teľov, rodinky s deťmi, skupinky tínejdže-
rov i dospelí jednotlivci. Prišli aj Modrania 
žijúci vo Francúzku, Chorvátsku a Ra-
kúsku. Počasie nám prialo a v rozkvitnu-
tej záhrade si každý našiel svoj kútik, na 
matracoch Tuli, v prútených kreslách, na 

dekách. Opäť sme vďaka sponzorom mohli 
našu knižnicu obohatiť. Založili sme sekcie 
titulov v origináli a v slovenskom preklade 
a kníh obsahujúcich anglickú alebo ruskú 
verziu na jednej strane a český preklad na 
priľahlej strane. Pravidelne pridávame lite-
ratúru do e-readrov a mp3. Máme k dispo-
zícii aktuálne noviny a časopisy. Pri výbere 
vám pomôžu asistenti a poradcovia.
S vďakou myslíme na všetkých prispieva-
teľov na rozvoj našej čitárne: Mesto Mod-
ra, Revia-Malokarpatská komunitná na-
dácia, Jazykové kurzy Modra, Tlačiareň 
Dóša, ekoGarten, Agrocomp, darcovia 2% 
z dane a súkromné osoby. Príďte si k nám 
oddýchnuť, nabrať novú energiu a rozšíriť 
si obzory. Elena DUGOVIČOVÁ

Na fotografii: Príjemná pohoda pri knihe 
na čerstvom vzduchu.

Poďakovanie
Občianske združenie „Poľné ľalie“ v Modre-
-Kráľovej ďakuje aj touto cestou Nadácii ZSe 
za poskytnutý finančný príspevok na poduja-
tie Hudobné večery v Zelenom lese v dňoch 
9. - 10. septembra 2016, vďaka ktorému sme 
mohli priniesť do Kráľovej dva výnimočné 
koncerty - židovské piesne v podaní ervína 
Schönhausera a koncert Dychového orchestra 
Slovákov SeAVC zo Srbska. Naše poďakova-
nie patrí aj mestu Modra za technickú podporu 
pri realizácii koncertov. S. HORŇANOVÁ,

OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej

i n f o r m a č n é  s y s t é m y
k o m p l e x n é  I T  s l u ž b y

EMELIX, s.r.o.
Štúrova 61

MODRA

www.emelix.sk
Na námestí oproti kostolu.

OPRAVY  SERVIS
PREDAJ  INŠTALÁCIE  ČISTENIE

ZÁLOHOVANIE  ANTIVÍRUS
BEZPEČNOSŤ IT  SOFTVÉR

POČÍTAČE

Predaj 4 izbového bytu v ŠenkviciachPredaj 4 izbového bytu v Šenkviciach
Na predaj ponúkam 4 izbový, 

slneèný a priestranný byt 

(84 m2) na Družstevnej ulici 

v Šenkviciach. Pozostáva z 

dvoch detských izieb, spálne, 

ve¾kej obývacej izby a samos-

tatnej kuchyne s balkónom. 

Bytový dom je zateplený a 

k bytu patrí aj pivnica. 

Viac informácii na: www.realityteam.sk

tel.è.: 0905/126 531tel.è.: 0905/126 531
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Víno Modranského vinobrania - ocenenia
Súťaž Víno Modranského vi-
nobrania je vytvorená pre 
oblasť Modranského vino-
hradníckeho rajónu (MVR) 
- Modra, Vinosady, Šenkvi-
ce, Vištuk a Dubová. Odbor-
ná komisia pod vedením prof. 
Ing. Fedora Malíka hodnotila 
v priestoroch Strednej odbor-
nej školy vinársko-ovocinár-
skej. Hlavným organizátorom 
súťaže je Mesto Modra v spo-
lupráci so Strednou odbornou 
školou vinársko-ovocinárskou 
a samosprávami obcí MVR.

Udelené ocenenia:
Šampión súťaže: Torysa, Víno 
Kmeťo Modra, r. 2015; Cena 
Vincenta Šikulu pre najvyš-
šie ocenené víno odrody Velt-
línske zelené (Zelený mušká-
tel, Zelenák): Martin Poruban, 
Modra, r. 2015; Cena doc. Ing. 
Jána Farkaša, CSc. pre naj-
vyššie ocenené víno odrody 
Tramín červený: Fedor Malík 
a syn., Modra, r. 2015; Cena 
Vilmy Žákovej pre najvyššie 

ocenené víno odrody Ruland-
ské biele: Daniel Šimonovič, 

Modra, 2015.
(red, zdroj: organizátori)

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

Malokarpatská príroda opäť čistejšia
Aktivity OZ Priatelia lesa v roku 2016

OZ Priatelia lesa je občianskym združe-
ním založeným v roku 2003, ktoré združuje 
šesť dnes už legendárnych trampských osád 
v Modre a okolí a to T. O. Čierny Medveď, 
T. O. Geronimo, T. O. Biela Hviezda, T. O. 

Pavučina, T. O. Manitoba a T. O. Brezička. 

Týchto 6 osád združuje cez 40 ak-
tívnych vyznávačov života v ne-
dotknutej prírode, ktorí okrem 
tradičných potlachov, výročných 
ohňov, pochodov a čistenia stud-
ničiek aktívne vypomáhajú tiež 
Lesom Modra, s.r.o. so zalesňova-
ním, zhotovovaním oplotenia pro-
ti zveri, likvidáciou nefunkčných 
oplotení, uhadzovaním haluziny, 
a to v celkovom rozsahu 400 ho-
dín ročne. Aj v tento sme si „za-
makali“ na piatich brigádach a vy-
čistili úsek lesa od námrazovej 
kalamity nad Čermákovou lúkou 
smerom na Zbojnícke. Posledná 
tohtoročná brigáda sa uskutočni-
la v sobotu 8. októbra 2016, pri 

ktorej sme sa rozdelili na dve par-
tie: prvá čistila Panský chodník 
od kúpaliska na Zochovej chate 
smerom ku Kamennému mostu 
a druhá partia kamarátov tram-
pov čistila zanesené odrážky na 
odvod dažďovej vody smerom na 
Zbojnícke. Na tomto 2,5 kilomet-
rovom úseku sme vyčistili koryto 
Vištuckého potoka, v ktorom „tiež 
návštevníci“ našich lesov zane-
chali značné množstvo odpadu, 
ktoré by patrilo všade inde, len nie 
do prírody - plasty, sklo, papiere 
a tiež aj pneumatiku z motorové-
ho vozidla. Taktiež kamarát Čer-
vík s motorovou pílou zrezával 
suché konáre a haluze, ktoré sa 

nebezpečne nakláňali nad turistic-
ký chodník. Po brigáde nás čaka-
la skvelá kapustnica od kamarátky 
Majky a večerné hranie na gita-
rách pri plápolajúcom ohníku. Za 
to patrí všetkým, ktorí sa brigád 
zúčastnili, z mojej strany veľká 

vďaka a v čistení malokarpatskej 
prírody pokračujeme aj budúci 
rok v spolupráci s Lesmi Modra. 

Kamarát Arťo - 
Artúr SOLDÁN, predseda OZ 

Priatelia lesa, šerif bývalej 
osady T. O. Zálesák 

Na fotografii: Jesenná brigáda 
členov a priateľov malokarpatskej 
prírody.

Zlaté medaily:
Víno Vinár/vinárstvo: Ročník Body
Torysa Víno Kmeťo, Modra 2015 87.67
Veltlínske zelené Martin Poruban, Modra 2015 86.67
Rizling vlašský Karpatská Perla, Šenkvice 2015 86.33
Rizling rýnsky Villa Modur - Ing. Rastislav Čistý, Modra 2015 86.33
Veltlínske zelené Vinkor, Vinosady 2015 86.33
Dunaj VMD - Miroslav Dudo, Modra 2015 86.33
Rulandské modré Bočko Víno, Šenkvice 2013 86.00
Rulandské biele Daniel Šimonovič, Modra 2015 86.00
Pálava elesko, a.s. 2015 86.00
Chardonnay Fedor Malík a syn., Modra 2014 86.00
Tramín červený Fedor Malík a syn., Modra 2015 86.00
Rizling rýnsky Chateau Modra, Modra 2015 86.00
Rizling rýnsky IR - Víno Rariga, Modra 2015 86.00
Veltlínske zelené MAVIN - Pomfy Martin, Vinosady 2015 86.00
Chardonnay Villa Modur - Ing. Rastislav Čistý, Modra 2015 86.00
Frankovka modrá Vínko Klimko, Modra 2015 86.00
Rizling vlašský Víno Kanich, Vinosady 2015 86.00
Chardonnay VMD - Miroslav Dudo, Modra 2015 86.00
Alibernet VZM Juraj Štiglic, Modra 2015 86.00
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Návšteva zo Štrasburgu
Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského zväzu vidieckej 
turistiky a agroturistika (SZVTA) dňa 12. októbra sa uskutoč-
nil v Hokovciach celoslovenský seminár pod názvom „Vidiecka 
krajina, miesto kde ľudia žijú, pracujú a oddychujú.“ Na celo-
slovenskom seminári vystúpili odborníci z mnohých inštitúcií. 
Vzácnym hosťom bol generálny sekretár Európskeho združenia 
agroturistiky (Eurogites) so sídlom v Štrasburgu Klaus Ehrlich. 
Seminára sa zúčastnilo viac ako 60 podnikateľov vo vidieckej 
turistike na Slovensku a zástupcov miestnych akčných skupín 
z jednotlivých regiónov Slovenska. Najúspešnejší podnikatelia 
vo vidieckej turistike dostali na podujatí ocenenie Pamätný list.

V nadväznosti na celosloven-
ský seminár dňa 13. októbra 
sa v Modre-Harmónii uskutočni-
la beseda s Klausom ehrlichom 
za účasti viac ako tridsať staros-
tov a podnikateľov v cestovnom 
ruchu. Stretnutie zorganizovala 
Oblastná organizácia CR Ma-
lé Karpaty a Nezisková organi-
zácia rozvoja vidieckej turistiky 
v Modre. Hosťa sprevádzal čest-
ný predseda SZVTA František 
Mach. Organizátori pripravili 
pre hosťa návštevu Slovenského 

Grobu, kde sa stretli so staros-
tom a členmi Cechu husacinárov. 
Primátor Modry Juraj Petrakovič 
prijal hosťa na spoločnom obede 
v modranskej reštaurácii. Po obe-
de zavítal do vinárstva elesko, 
kde si prezrel modernú techno-
lógiu výroby vína, besedoval 
o vinohradníctve, vinárstve pod 
Malými Karpatmi a prezrel si vý-
stavu obrazov Andyho Warhola.
Vzácny hosť navštívil Modru už 
pred 20. rokmi, kedy bolo zalo-
žené Združenie Malokarpatská 

vínna cesta. Vykonal exkurziu 
po slovenských regiónoch, vy-
pracoval správu o stave agrotu-
ristiky na Slovensku aj s návrhmi 
na ďalšie smerovanie podnikania 
vo vidieckej turistike. So sku-
pinou španielskych expertov sa 
zúčastnil i na Malokarpatskom 
vinobraní v Modre. V tomto ob-
dobí bola Modra sídlom Združe-
nia podnikateľov v agroturistike 
Slovenska. V súčasnosti mal te-
da hosť možnosť porovnať zme-
ny, ktoré nastali za dve desaťro-
čia v našom regióne a v samotnej 

Modre. Klaus ehrlich pozitívne 
hodnotil kvalitu vyrobených vín, 
ale aj prevádzok vidieckej turisti-
ky v regióne. Pozastavil sa však 
nad stavom vinohradníckej vý-
roby pod Malými Karpatmi, kde 
viac ako polovica vinohradov je 
neobrobených.
 (js, Matik Modra) 

Na fotografii zľava: F. Mach, 
Matik Modra; P. Šimove, tlmoč-
ník; K. Ehrlich; R. Pavúk; E. 
Palčáková, riaditeľka OO CR; J. 
Petrakovič, primátor.
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Modranskí dôchodcovia pri mori na Makarskej riviére
Pred 5 rokmi pani riaditeľka Amavetu Ing. Gabika Kukolo-
vá prišla do klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Modre po-
núknuť jeho členom desaťdňový pobyt v Chorvátsku, v Baška 
Polje. Ani sme netušili, že za veľmi lacný peniaz si môžeme 
aj my dôchodcovia v mesiaci september kvalitne oddýchnuť 
a zaplávať v slnkom vyhriatom mori. 

Každý rok sa veľ-
mi radi vraciame do 
kempingu v píniovom 
lese, do mobilných 
domčekov Amavetu 
vybavených klima-
tizáciou, s vlastným 
sociálnym zariadením 
a priestrannou tera-
sou. Radosť nám ro-
bí aj pláž s pozvoľne 
klesajúcom brehom 
a horúce južné slnko. 
Starostlivý animátor 
Miloš Králiček nám 
každoročne zabez-
pečuje program vo 
forme fakultatívnych výletov, 
premietania filmov, stravovania 
v miestnej reštaurácii a plní naše 
požiadavky a priania. Chceme za 
túto možnosť nezabudnuteľných 

letných pobytov poďakovať všet-
kým pracovníkom Amavetu - ob-
čianskemu združeniu, ktoré sa po 
celý rok venuje talentovaným de-
ťom v oblasti vedy a techniky na 

slovenských školách a vzdeláva-
cích zariadeniach. Od roku 1990 
rozširuje vedomosti žiakov a štu-
dentov, čiže už 25 rokov pozitívne 
ovplyvňuje mladých ľudí a och 
budúcu profesionálnu orientáciu. 
Organizácia združuje 4500 aktív-

nych členov v 56 kluboch na Slo-
vensku. Kluby pracujú v oblasti 
astronómie, robotiky informati-
ky biotechnológie. Medzi hlavné 
aktivity patrí organizovanie Fes-

tivalu vedy a techniky, interak-
tívna konferencia Junior Internet, 
Cesty za vedou - do vedeckých 
inštitúcií, Zvedaví vedci, Anjeli 
deťom a seminár LaBák. Okrem 
spomenutého organizuje Ama-
vet aj tábory pre nadané deti, de-

ti z menej podnetné-
ho prostredia alebo 
detských domovov. 
Pri tejto náročnej 
práci nezabudli ani 
na skôr narodených 
- modranských se-
niorov. Túto nároč-
nú prácu môžu robiť 
len ľudia s veľkým 
srdcom a sebaobe-
tovaním. Preto im 
ešte raz ďakujeme 
a prajeme veľa pra-
covných úspechov 
a veľa nadaných de-
tí. Tešíme sa na bu-

dúcoročný pobyt na Makarskej 
riviére v ich letnom zariadení.

Jana DURGALOVÁ, 
v mene modranských 

dôchodcov
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Zapojte sa do kultúrnej 
mozaiky adventného času
Radi by sme vás informovali o prípravách spojených s cyklom 
celomestských podujatí Adventná Modra 2016 a oslovili vás 
k spolupráci, ktorou nám pomôžete dotvoriť jedinečnú atmo-
sféru podujatia. Ponúkame vám možnosť odprezentovať svoju 
činnosť, umenie, ľudovoumeleckú či handmade výrobu, dobré 
jedlo, víno a iné lokálne produkty. 

Kultúrne centrum Modra opäť 
nadviaže na tradíciu spojenia nie-
koľkých kultúrnych programov, 
ktoré vznikajú zo spoločnej myš-
lienky, vytvoriť pre našu komuni-
tu toto tradičné podujatie. Neod-
mysliteľnou súčasťou Adventnej 
Modry je aj Vianočné zastavenie, 
ktoré sa počas predchádzajúcich 
rokov stalo miestom príjemné-
ho stretnutia s kultúrnospoločen-
ským programom pre všetky ge-
nerácie Modranov. 
uvítame každé združenie, ško-
lu či spolok z Modry, ktorý by 
sa chcel svojim vystúpením za-
pojiť do dramaturgie programu 
Vianočného zastavenia, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 16. – 17. de-
cembra 2016 (piatok a sobota) na 

nádvorí historickej radnice. 
Vytvoríme vám zázemie a po-
skytneme dostatočný časový 
priestor na odprezentovanie vašej 
tvorby. 
Rovnako tak, by sme touto cestou 
chceli osloviť všetky spomenuté 
organizácie a lokálnych výrob-
cov, gazdinky, či remeselníkov, 
aby prišli do vianočného dvora 
ponúknuť svoje výrobky a domá-
ce dobroty. 
V prípade záujmu sa môžete pri-
hlásiť do 15. 11. 2016 osobne 
v Kultúrnom centre Modra, So-
kolská 8 alebo na tel. č. 033 647 
21 12 a e-maile eva.lennerova@
kcmodra.sk.

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
KC Modra

Hudobný projekt Polajka 6. novembra v Modre
Zachytiť lyriku naliehavej 
ľudovej hudobnej tvorivosti 
a posunúť ju na novú úroveň. 
Tak by sa dalo opísať umelec-
ké poslanie projektu Polajka. 
Hudba, ktorá bola inšpiratív-
na pre Leoša Janáčka je pod-
netná i dnes. Janáček 
je pojem. Jeho hudba 
odzbrojuje svojou au-
tentickosťou a snahou 
vyjadriť názor a emó-
ciu. Jeho a ním mi-
lovaná hudba svojou 
odzbrojujúcou čis-
totou zasiahla aj ori-
ginálne zoskupenie 
piatich slovenských 
hudobníkov Polajka. 
Ich spoločným vý-
sledkom je koncertný 
program inšpirovaný 
Janáčkovými úprava-
mi moravských ľu-
dových piesní, ktorý 
si budeme môcť vy-

počuť v nedeľu 6. novembra 
2016 v Nemeckom evanjelic-
kom kostole v Modre. 
Sopranistka eva Šušková, 
spevák Róbert Pospiš, gita-
rista Martin Sillay, violonče-
lista Roman Harvan a akor-

deonista Boris Lenko. Každý 
prináša do projektu vlastné 
hudobné cítenie. Spája ich 
nadšenie pre silu moravskej 
piesne i Janáčkovskej poeti-
ky. Kombinácia „klasického“ 
a „folkového“ vytvára no-

vý pohľad, spája spojiteľné, 
ovplyvňuje navzájom a otvára 
tajomstvá hudby, pričom spo-
jenie je zrejmé - krása hudby. 
Zoskupenie Polajka je aj vďa-
ka tejto kombinácii hudob-
ných svetov originálnym te-

lesom na domácej 
scéne, ktoré sa ob-
javí aj v Modre. Sr-
dečne vás pozývame, 
vstupné na koncert 
je dobrovoľné. Orga-
nizátorom podujatia 
je Kultúrne centrum 
Modra v spolupráci 
s eCAV Modra. 

Marcela 
KVETKOVÁ, 

KC Modra, red.

Na fotografii: Už 6. 
novembra sa môžete 
tešiť na zaujímavý hu-
dobný projekt zosku-
penia Polajka. FO
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Mažoretky Laskonky sú 1. vicemajsterkami sveta
Súťažná sezóna mažoretiek z Modry 2015/2016 sa niesla 
v znamení úspechov. Dievčatá dosiahli maximum. Bilanciou je 
3x bronz, 7x striebro a 5x zlato na súťažiach v mažoretkovom 
športe. To, že sa Laskonky stali tento rok majstrom Slovenska 
a Majstrom Európy už vieme, ale to, že sa budú pýšiť titulom 
1.vicemajster sveta sa im ani nesnívalo. Stáť na stupni víťazov 
v chorvátskom Poreči je pre nás nezabudnuteľné. 

V Chorvátsku sa stretlo približ-
ne 20 000 mažoretiek zo 16 kra-
jín. Konkurencia bola taktiež 
z Českej republiky, Maďarska, 
Poľska, no štartovali aj mažo-
retky z Afriky a Kazachstanu. 
Súťaž otvorila prezidentka Ma-
jorette-Sport World Federation 
- Željka Banović, ktorá na úvod 
všetkých prítomných privítala 
a popriala veľa úspechov. Sú-
ťažilo sa 4 dni v rôznych veko-
vých kategóriách (kadet, junior, 
senior) a disciplínach. (baton, 
pom-pom, mix, flag, klasik). 

Mažoretky Laskonky svo-
ju choreografiu predviedli po-
sledný súťažný deň okolo obe-
da a na výsledky sme čakali do 
večerných hodín. Napätie pred 
vyhlásením bolo cítiť u každej 
členky súboru. Nervozita ne-
ustupovala ani pár minút pred 
vyhlásením, až nakoniec to 
prišlo. Laskonky sa stali prvý-
mi vicemajsterkami sveta ro-
ku 2016. Radosť, slzy šťastia 
a splnený sen, sa stal skutoč-
nosťou. Za jediný rok sme do-
siahli maximum. 

Touto cestou by som sa rada 
poďakovala nielen dievčatám, 
ktoré „makali“ na tréningoch, 
ale aj rodičom za to, že vždy 
pri mne a svojich deťoch stá-
li a podporovali nás. Bez nich, 
by sme tento úspech nedosiah-
li. V neposlednom rade by som 

rada poďakovala 
Mestu Modra a pri-
mátorovi Mgr. Ju-
rajovi Petrakovičo-
vi, starostovi obce 
Dubová Ľudovíto-
vi Ružičkovi a ria-
diteľke Súkromné-
ho centra voľného 
času v Modre Mgr. 
erike Strelingero-
vej
za finančnú pomoc 
a dôveru. Som rada, 
že sme opäť mohli 

s vašou pomocou reprezento-
vať Slovensko, mesto Modru 
a obec Dubovú.
 V. KULIFAJOVÁ

JELOVÁ, trénerka 

Na fotografii: Víťazné, naše 
modranské, Laskonky.

Naši šachisti si zahrajú prestížnu Ligu majstrov!
V termíne 5. 11 - 12. 11. 2016 sa 
náš modranský šachový klub ŠK 
Modra zúčastní na najprestížnej-
šej klubovej šachovej súťaži na 
svete - Lige majstrov. Turnaj sa 
bude hrať v Srbskom meste No-
vi Sad za účasti celej svetovej 
šachovej špičky. Na súpiskách 
renomovaných profesionálnych 
klubov sú také mená svetového 
šachu, ako napríklad Kramnik, 
Aronian, Nakamura a aj vyzýva-
teľ o titul majstra sveta Karjakin. 
Náš klub sa do tejto súťaže dostal 
po zaslaní prihlášky na Slovenský 
šachový zväz a odmietnutí účas-
ti družstiev, ktoré skončili pred 
nami v extralige a po jej násled-
nom odsúhlasení európskou ša-
chovou federáciou. Nasadení sme 
ako 34. družstvo z 59 účastníkov 
turnaja. Našim cieľom, ktorý sme 
si dali pre tento ročník, je skon-
čiť okolo 25. miesta, čo by pre nás 
a náš klub znamenalo obrovský 
úspech. Bonusom bude samotná 
reprezentácia nášho mesta, pre-
tože v histórii športu v Modre sa 
v novodobej histórii nikomu ne-
podarilo hrať najvyššiu európsku 
súťaž.
Opätovne je tu jeseň a to je čas 
na začiatok šachových súťaží na 

Slovensku. V našom klube bude-
me tento rok hrať až štyri klubo-
vé šachové súťaže, čo bude veľmi 
náročné po finančnej i organizač-
nej stránke.
Ligy nám slúžia najmä na postup-
né zapracovávanie talentovanej 
mládeže do seniorských súťaží 
v šachu za účelom zvyšovania ich 
výkonnosti. Čo sa týka nejakých 
ambícií v štvrtej lige, chceme 
hrať tak, aby sme sa pohybovali 
v hornej časti tabuľky a hlavným 
cieľom je zachovanie súťaže aj 
na nasledujúcu sezónu. V piatej 
lige umiestnenie nie je podstat-
né, pretože sa z nej nikam nevy-
padáva. V úvodnom kole štvrtej 
ligy sme sa stretli s našim tradič-
ným rivalom, družstvom Svätého 
Jura, ktorého sme po kvalitnom 
výkone nakoniec zdolali rozdie-
lom triedy: ŠK Sv. Jur - ŠK Mod-
ra C 2:6. Týmto sme sa na úvod 
dostali na čelo tabuľky. Súťaž je 
však veľmi dlhá, pretože má až 
14 účastníkov a toto 1. miesto je 
zatiaľ pre nás len dobrým signá-
lom do ďalšej práce s mládežou. 
Žreb nám v úvodnom kole piatej 
ligy prisúdil, tak ako v štvrtej lige, 
súpera zo Svätého Jura, len s tým 
rozdielom, že sme sa stretli s jeho 

B tímom. Súper bol počas celého 
zápasu mimoriadne aktívny, hú-
ževnatý a nepríjemný. Nakoniec 
sa nám podarilo tento dramatický 
zápas, v ktorom sme prehrávali 
už 2:1, nakoniec otočiť v náš pro-
spech a zápas sme priviedli do ví-
ťazného konca: ŠK Sv. Jur B - ŠK 
Modra D 2:3.
V tretej lige máme tento rok tie 
najvyššie ambície a tým je jed-
noznačne postup do vyššej súťa-
že. Z hľadiska nasadenia druž-
stiev sme prvým nasadeným 
klubom a nič iné ako postup si 
nepripúšťame. Súťaž je však kva-
litná a veľmi dlhá, môže sa pri-
hodiť všeličo. Družstvo je tvo-
rené v prevažnej miere z našich 
hráčov doplnené o mladé slo-
venské talenty. Práve touto kom-
bináciou skúsenosti a mladej dra-
vosti chceme dosiahnuť želaný 
úspech. Úvodné kolo odohráme 
16.10.2016 vonku na pôde tradič-
ného rivala z Pezinka. O výsled-
ku vás budeme informovať v ďal-
šom vydaní Modranských zvestí.
V tomto ročníku najvyššej slo-
venskej klubovej súťaže si dáva-
me za cieľ skončiť do 5. miesta 
v tabuľke. Po zverejnení všetkých 
súpisiek našich súperov je zrej-

mé, že ide o náročný cieľ. už 
predchádzajúca sezóna naznačila 
skvalitňovanie úrovne slovenskej 
extraligy, kde sa o titule a aj o zo-
stupujúcom rozhoduje až v po-
slednom kole. Mimoriadne sil-
né bude tento rok opäť družstvá 
z Dunajskej Stredy, Slovana Bra-
tislava, ako aj družstvá z Humen-
ného a Košíc. Naše družstvo je 
z hľadiska papierovej sily nasade-
né ako piate najvyššie. Preto dú-
fame, že sa nám podarí minimál-
ne túto priečku aj potvrdiť. Káder 
zostal po minulej sezóne takmer 
kompletný a pohromade. Ťažiť 
v sezóne budeme z hráčov, ktorí 
sú našimi vlastnými odchovanca-
mi. Veľkou zmenou je, že sa nám 
podarilo angažovať troch kvalit-
ných reprezentantov svojich kra-
jín a to z Maďarska, Chorvátska 
a Českej republiky, ktorí budú na-
stupovať na naše zápasy pravidel-
ne. Toto sa nám v minulej sezóne 
nedarilo a aj preto sme skončili na 
pre nás nepeknom 11.mieste.
Úvodné dvojkolo extraligy odo-
hráme znovu tak ako aj v minulej 
sezóne v Hoteli Majolika a to pro-
ti družstvám z Osuského a Dubni-
ce, a to aj s on-line prenosom. 

Ján KIŠOŇ
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TOP KRAFT Železiarstvo 
Dukelská 7, Modra

h¾adá pracovníka 
na pozíciu: 

Info: 0915 706 182 
alebo v predajni.

predavaè/ka

topkraft@topkraft.sk

Vážení obyvatelia mesta Modra, milí susedia a priatelia,
len nedávno sme otvorili náš nový areál v Hoteli pod Lipou**** s mo-
dernými športoviskami, lanovým centrom, letným bazénom, keramic-
kou dielňou či výbornou reštauráciou. Našou ambíciou je ďalšie rozši-
rovanie a skvalitňovanie služieb, ako i aktívna komunikácia s ľuďmi, 
ktorí sú rezortu blízki vzdialenosťou i názormi. Z tohto dôvodu si Vám 
dovoľujeme predstaviť nový Klub Hotela pod Lipou****.

Klub Hotela pod Lipou je vernostný 
koncept, ktorého cieľom je zabezpe-
čiť našim dobrým hosťom výhody za 
ich vernosť a rezidentom zabezpečiť 
zvýhodnené podmienky pri využíva-
ní služieb Hotela pod Lipou****.
Vďaka klubovému členstvu môžu 
držitelia kariet získavať zaujímavé 
zľavy, nadštandardný prístup a celý 
rad benefitov v podobe bezplatných 
bonusových služieb v Hoteli pod Li-
pou**** a u jeho partnerov.
Členom klubu sa môže stať ktokoľ-
vek, kto má trvalý pobyt v meste 
Modra a v priľahlých obciach, ale-
bo vlastní rekreačnú nehnuteľnosť v 
rekreačnej zóne Harmónia, Zochova 
Chata, Piesok a čerpal služby Hote-
la pod Lipou**** v minimálnej hod-
note 50,00 EUR.
Preto aj Vás milí susedia, srdečne 
pozývame stať sa členmi nášho klu-
bu. V prípade záujmu o vystavenie 

klubovej karty je formulár pre žiada-
teľa k dispozícii na recepcii hotela.
Pre nových členov máme mimoriad-
nu ponuku, a to tenisové kurty bez-
platne po dobu 2 mesiacov od vysta-
venia ich klubovej karty!
Viac informácií nájdete na www.ho-
telpodlipou.sk.
O všetkých zmenách a novinkách 
Vás budeme radi informovať emai-
lom.

Tešíme sa na Vás!

Tím pracovníkov 
Hotela pod Lipou****

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

Muflon kros v Karpatskom pohári, 
no čaro divokosti nestratil
“Vitajte na dnešnom kultúrno-spoločenskom podujatí Muflon kros, 
kapela neprišla, tak sme vám pripravili náhradný program…”, 
a potom si už bežci odrátali svojich 10 do štartu. Takto odľahčene 
to vyzeralo v sobotu, 1. októbra v Harmónii, kedy nečakane a len 
na pár hodín v našich karpatských lesoch vzrástol počet muflónov 
o 171 kusov. Presne toľko bežcov k nám totiž prišlo z rôznych kú-
tov Slovenska, aby si v slnkom zaliatom dni vyskúšali trať dlhú viac 
ako 9 km s najvyšším bodom na vrchu Zámčisko. 

Napiekli sme koláče, uvarili čaj 
a v Reštaurácii Bowling od rána 
rozvoniavala chutná kapustnica. 
Sme rady, že aj 4. ročník Muflon 
krosu si napriek vysokej účasti 
udržal takmer rodinný charakter, 
za čo ďakujeme skvelému záze-
miu u Hrabovských, domácim 
bežcom, ktorí nám pomohli vy-
tvoriť fantastickú priateľskú at-
mosféru. Pre víťazov sme mali 
opäť pripravené parádne mufdajly 
od majstra Lišku, keramiku znač-
ky modranska, lahodné vína z Peg 
Pereg, vínko a burčiak z vinárstva 
Štiglic a od pána Sodomu z Hos-
podárov výber, za ktoré srdečne 

ďakujeme. Hlavné ceny pripravil 
aj pán Hrabovský, čo si zakaž-
dým a veľmi ceníme. Novinkou 
tohto ročníka bolo zapísanie Muf-
lon krosu do Karpatského pohára 
v horskom behu. Pre slovenskú 
bežeckú komunitu je to niečo ako 
malá rock and 
roll-ová sieň 
slávy, to asi 
trochu prehá-
ňame, ale sme 
z toho ešte stá-
le paf. Možno 
aj preto na trati 
padali rekordy. 
Najrýchlejšími 

bežcami medzi ženami a mužmi, 
ktorých časy zachytili naši ne-
ochvejní časomerači z buckle up 
sú: Renáta Klčová z Družba Pieš-
ťany s časom 47:36 min a Alexan-
der Jablokov z behame.sk s časom 
37:14 min. Ostatné skvelé výsled-
ky si môžete pozrieť na našej fb 

stránke na http://www.facebook.
com/muflonkros alebo na portáli 
beh.sk
Rady by sme srdečne poďakovali 
aj Mestu Modra za finančnú pod-
poru všetkých behov, ktoré orga-
nizujeme. Rovnako tak ďakuje-
me za medializáciu Modranským 
zvestiam a Rádiu Modra. Špeci-
álna vďaka patrí kamarátom za 
pomoc pri regulovaní a na občer-
stvovačke a to Kenderessyovcom 
a Križanovcom. Tešíme sa na jar, 
keď si prídu na svoje fajnšmekri 
dlhších tratí na krosovom polma-
ratóne Cez Hubalovú. Vidíme sa 
na štarte!

Denisa KOVÁCSOVÁ 
a Katarína RUŽEKOVÁ 

POLTÁRSKA
muflonky z Muflon Kros o. z. 

FO
TO

: A
R

C
H

íV
 O

Z,
 2

x



MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Média Modra, s.r.o., Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 46 867597. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík. 
Redakčná rada: Miriam Fuňová, Juraj Jánošík, Naďa Kovárová, Vladimír Neuschl, Roman Benčurík. Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, 

e-mail: zvesti@mediamodra.sk. Tlač: R.S. PRINT, 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: 12. 10. 2016. Uzávierka 

nasledovného čísla: 16. 11. 2016. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk

Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci november 2016

6. 11., 18.00 h: POLAJKA, Koncert ori-
ginálneho zoskupenia pätice slovenských 
hudobníkov, ktorých spojila hudba Leo-
ša Janáčka. Sopranistka eva Šušková, spe-
vák Róbert Pospiš, gitarista Martin Sillay, 
violončelista Roman Harvan a akordeonis-
ta Boris Lenko. Spája ich nadšenie pre si-
lu moravskej piesne i Janáčkovskej poetiky. 
miesto: Nemecký evanjelický kos-
tol v Modre, vstupné dobrovoľné  
organizátor: Kultúrne centrum Modra 

6. 11., 19.00 h: Hlasné čítanie, Aľa Ra-
chmanovová: Študenti, láska, Čeka a smrť 
(Denníky z rokov 1916 - 1920), hosť: Zuza-
na Demjánová - prekladateľka, večer s li-
teratúrou, miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra 
v Modre, organizátor: Klub hlasného čítania

16. 11., 19.00 h: Oslava Dňa boja za slo-
bodu a demokraciu, V predvečer výročia 
Nežnej revolúcie vás pozývame na diskusiu 
s Martinom M. Šimečkom, ktorá bude pri-

pomienkou udalostí z novembra 1989. Dis-
kusiu vedie režisér Patrik Lančarič., miesto: 
Bistro Kinečko, Kino Mier Modra 
organizátori: Kultúrne centrum Modra, Art-
forum Pezinok

17. 11., 20.30 h: V lúčoch slnka, Premieta-
nie dokumentárneho filmu ruského režiséra 
V. Manskijho, ktorý je portrétom totalitnej 
Severnej Kórey. Premietanie je súčasťou 
podujatí pripomínajúcich dôležitosť boja za 
slobodu a demokraciu., miesto: Kino Mier 
Modra, organizátor: Kultúrne centrum Mod-
ra

22. 11., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: 
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizá-
tor: Miestny spolok Červeného kríža

25. - 26. 11. 2016: Deň otvorených pivníc 
2016, 17. ročník - vrchol sezóny na Malo-
karpatskej vínnej ceste, viac ako 160 pivníc 
otvorených od Bratislavy po Trnavu, orga-

nizátor: Malokarpatská vínna cesta a Malo-
karpatské osvetové stredisko Modra.

Pripravujeme 
na december 2016

4. 12. 2016, 18.00 h: Adventný koncert 
Speváckeho zboru Lúčnica, oslava druhej 
adventnej nedele v rámci podujatia Advent-
ná Modra 2016, sakrálne skladby a úpravy 
známych slovenských a zahraničných via-
nočných piesní a kolied autorov J. Cikkera, 
A. Moyzesa, F. Prášila, F. Grubera, V. Go-
dára, I. Berlina, a i. pod vedením dirigentky 
eleny Matušovej, miesto: Nemecký evanje-
lický kostol v Modre, vstupné dobrovoľné, 
organizátor: Kultúrne centrum Modra

WWW.KINOMODRA.SK

Zmena programu vyhradená. SD slovenský dabing / ČD český dabing / ST slovenské titulky / ČT české titulky
Kino - pokladňa: 647 23 22, mier@kinomodra.sk

PROGRAM NOVEMBER
1. 11. – UT – 19.30
ÚČTOVNÍK
4€ / USA 2016 / ST / MP 12

2. 11. – STR – 19.30
ZVÄČŠENINA – Projekt100
2€ / 4€ / SA 1966 / MP 12

3. 11. – ŠTV – 19.30
V MENE KRVI
4€ / FRA/USA 2016 / ST / MP 15

4. 11. – PIA – 17.00 
HRA O ŽIVOT
4€ / USA 2016 / ST / MP 12

4. 11. – PIA – 19.30 
JACK REACHER: NEVRACAJ SA
4€ / USA 2016 / ST / MP 12

5. 11. – SO – 16.30
KUBO A KÚZELNÝ MEČ
4€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

5. 11. – SO – 19.30
DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ
4€ / VB/USA 2016 / ČD / MP 15

6. 11. – NE – 16.30
TROLLOVIA
4€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

6. 11. – NE – 19.30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
4€ / ČR 2016 / OV / MP 12

8. 11. – UT – 19.30
DIEVČA VO VLAKU
4€ / USA 2016 / ST / MP 12

9. 11. – STR – 19.30
SKÚŠKA DOSPELOSTI – Projekt100
2€ / 4€ / ČT / MP 12

10. 11. – ŠTV – 19.30
DEEPWATER HORIZON: OCEÁN
V PLAMEŇOCH
4€ / USA 2016 / ST / MP 15

11. 11. – PIA – 17.00 
BUCHTY A KLOBÁSY
4€ / USA 2016 / anim. kom. / ST / MP 18

11. 11. – PIA – 19.30
DOCTOR STRANGE
4€ / USA 2016 / ST / MP 12  

12. 11. – SO – 16.30
ROZPRÁVKY PRE EMU
4€ / ČR 2016 / OV / MP

12. 11. – SO – 19.30
MECHANIK 2
4€ / USA 2016 / ČT / MP 15

13. 11. – NE – 16.30
LOVECKÁ SEZÓNA: Strachopud
4€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP 

13. 11. – NE – 19.30
INŠTALATÉR
4€ / ČR 2016 / OV / MP 12

15. 11. – UT – 19.30
MUŽ V TEMNOTE
4€ / USA 2016 / ST / MP 15

17. 11. – ŠTV – 19.30
V LÚČOCH SLNKA
4€ / Rusko/ČR 2015 / ČT / MP 12

18. 11. – PIA – 17.00 
SMRTIACI PRÍLIV
4€ / USA 2016 / ST / MP 12

18. 11. – PIA – 19.30 
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT
4€ / USA/VB 2016 / SD / MP 12

19. 11. – SO – 16.30
BOCIANY - 3D
6€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

19. 11. – SO – 19.30
PRVÝ KONTAKT
4€ / USA 2016 / ST / MP 12

20. 11. – NE – 16.30
KUBO A KÚZELNÝ MEČ – 3D
6€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

20. 11. – NE – 19.30
IMT SMILE A LÚČNICA – Made in Slovakia
4€ / SR 2016 / OV / MP

22. 11. – UT – 19.30
BOŽSKÁ FLORENCE
4€ / VB 2016 / 110 min / ČT / MP 12

23. 11. – STR – 19.30
NESPOZNANÝ – Filmový klub K4
2€ / 4€ / SR 2016 / dokument / OV / MP 12

24. 11. – ŠTV – 19.30
DEVIATY ŽIVOT LOUISA DRAXA
4€ / VB 2061 /  ČT / MP 12

25. 11. – PIA – 17.00
TATRY, NOVÝ PRÍBEH
4€ / SR 2016 / dokument / OV / MP 12

25. 11. – PIA – 19.30
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT – 3D
6€ / USA/VB 2016 / fantasy / SD / MP 12

26. 11. – SO – 16.30
TROLLOVIA – 3D
6€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

26. 11. – SO – 19.30
AMERICKÁ IDYLA
4€ / USA 2016 / ČT / MP 12

27. 11. – NE – 16.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV – 3D
6€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

27. 11. – NE – 19.30
VTEDY V RAJI
4€ / ČR/SR 2016 / OV / MP 12

29. 11. – UT – 19.30
EGON SCHIELE
4€ / RAK/LUX 2016 / ČT / MP 15

30. 11. – STR – 19.30
ČERVENÝ PAVÚK – Filmový klub K4
2€ / 4€ / ČR/SR/POĽ 2015 / ČT / MP 15
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