
Mesto ocenilo najlepších športovcov Modry za rok 2015
V  podvečer  26.  apríla  2016  sa  v  Kultúrnom  dome  Ľ.  Štúra 
uskutočnilo  slávnostné  vyhodnotenie  ankety  Športovec  mes-
ta za rok 2015. Mesto Modra organizovalo  toto podujatie po 
prvýkrát.  Prvého  ročníka  slávnostného  podujatia  sa  okrem 
ocenených športovcov, predstaviteľov mesta, poslancov mest-
ského zastupiteľstva, členov Komisie športu zúčastnili aj via-
cerí  členovia  športových  oddielov  a  hrdí  rodičia.  Všetci  tak 
podporili novú myšlienku, ktorá má na cieľ vyzdvihnúť a oce-
niť aj reprezentáciu športovcov, ktorých máme v Modre nao-
zaj veľa. Azda každý z nich zaznamenal vo svojom športovom 
živote už nejeden vytúžený cieľ a úspech. 

Ocenenia úspešným športov-
com odovzdávali primátor 
mesta Modry Juraj Petrakovič 
a zástupca primátora a zároveň 
predseda Komisie športu pri 
mestskom zastupiteľstve Ma-
rian Gavorník. Podujatie otvo-
rili šikovné mažoretky Laskon-
ky z Modry, ktoré sa práve 
v dňoch vyhodnocovania an-
kety stali majsterkami Sloven-
ska. Dievčatá si odnášali bla-
hoželania a obrovský potlesk 
od kolegov-športovcov. Pestrý 
program, ktorého súčasťou boli 
aj vystúpenia tanečného odboru 
Základnej umeleckej školy, do-
tvoril atmosféru celého poduja-

tia. Po príhovore zástupcu pri-
mátora, ktorý vyzdvihol snahu, 
výkony a najmä výsledky všet-
kých modranských športovcov, 
mladších i starších, nasledova-
lo samotné oceňovanie športov-
cov. V jednotlivých kategóriách 
si ocenení športovci prevzali 
plakety a vecné dary z rúk pri-
mátora mesta Modry.
Na základe návrhov jednotli-
vých športových klubov vybra-
la Komisia športu pri MsZ na-
sledovných ocenených: najlepší 
športovec senior - Mgr. Tomáš 
Petrík (šach), najlepšia špor-
tovkyňa seniorka - Soňa Čis-
tá (volejbal), najlepší mládež-

nícky športovec/ športovkyňa 
- Martin Potisk (hádzaná), Ka-
tarína Váleková (športové leze-
nie), najlepší športový kolektív 
seniorov - Hádzanársky oddiel 
TJ Slovan Modra, najlepší mlá-
dežnícky športový kolektív - 
Florbalový klub Blueberries 
Modra/mladšia prípravka v se-
zóne 2014/2015, najlepší tréner 
- Igor Kolek (futbal), najlepší 
tréner mládeže - Vladimír Lac-
kovič (hádzaná), Ivana Benču-
riková (florbal), Andrej Janot-
ka (futbal). V ôsmej kategórii 
hlasovala verejnosť o Najpo-
pulárnejšieho športovca mesta 
za rok 2015. Hlasovanie pre-
biehalo prostredníctvom we-
bovej stránky mesta. Hlasovať 
sa mohlo spomedzi športovcov, 
ktorých nominovala Komisia 
športu. Po ukončení hlasova-
nia sa najlepším športovcom 
stal mladý futbalista René Fé-
der ml. Komisia športu ocenila 
za celoživotný prínos v rozvoji 
športu v meste a pri príležitos-
ti životného jubilea Dr. Ľudo-
víta Holeca, ktorý je držiteľom 

mnohých významných ocenení 
a celoživotnou prácou v oblas-
ti športu viedol mnohých špor-
tovcov k veľkým úspechom.
Po skončení večera boli všetci 
zúčastnení za sprievodu mažo-
retiek pozvaní na slávnostnú 
recepciu. Mesto Modra plánu-
je organizovať toto podujatie 
každoročne, nakoľko si to šport 
v meste zaslúži úspechmi svo-
jich športovcov, ktorí reprezen-
tujú mesto v tom najlepšom du-
chu.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
Referát školstva a športu 

MsÚ, red.

Na fotografii: Najlepší špor-
tovci Modry za rok 2015 si užili 
svoj slávnostný večer.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Júnová uzávierka MZ bude 
v stredu 15. 6. 2016 o 9.00 h.
 (red)

Fo
to

: J
K

Ročník XXIV Číslo 5 Máj 2016
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra



2

Za Oľgou Pavúkovou
Dňa 26. 4. 2016 odišla od nás PhDr. Oľga Pavúková, dlhoroč-
ná riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra, neprehliadnuteľná mod-
ranská osobnosť, vždy plná entuziazmu a chuti tvoriť. 

Narodila sa 29. júla 1944 v tren-
číne v rodine živnostníka Mate-
ja Pavúka. Po smrti mamičky ju 
a jej brata Pavla vychovala dru-
há mama Margita, rod. Bellušo-
vá a do rodiny pribudla najmlad-
šia dcéra Mária. oľga Pavúková 
promovala na Pedagogickej fa-
kulte UK v odbore slovenský ja-
zyk - dejepis. Vystriedala viacero 
učiteľských pôsobísk, až napo-
kon bola v auguste 1971 na zá-
klade konkurzu prijatá na miesto 
odbornej pracovníčky Múzea 
Ľudovíta Štúra v Modre, kde na-
šla svoje celoživotné uplatnenie. 
od r. 1975 pôsobila vo funkcii 
riaditeľky. Namiesto založenia 
vlastnej rodiny si osvojila ne-
ter Sylviu, ktorú vychovala ako 
vlastnú dcéru. 
Až do r. 1989 nebola politicky 
organizovaná. Venovala sa zve-
ľaďovaniu múzea, zbierkových 
fondov, realizácii expozícií, stála 

za vybudovaním Galérie národ-
ného umelca Ignáca Bizmayera. 
Múzeum Ľudovíta Štúra sa za 
jej pôsobenia stalo intelektuál-
nym a umeleckým centrom. Ne-
zabudnuteľnými sa stali zájazdy 
organizované múzeom, na kto-
rých s neutíchajúcou vervou pri-
bližovala nielen osobnosť Ľudo-
víta Štúra, ale aj širšiu slovenskú 
históriu. Jej zásluhou bolo vybu-
dovaných viacero pamätníkov 
a pamätných tabúľ a komplex 
šiestich štúrovských pamätníkov 
vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. 
V r. 1989 vstúpila do politiky - za 
Slovenskú národnú stranu sa sta-
la členkou Federálneho Zhro-
maždenia ČSFR. V druhom vo-
lebnom období až do posledného 
zasadnutia 17. 12. 1992 pôsobila 
v predsedníctve Snemovne náro-
dov FZ ČSFR a postavila sa za 
vznik samostatnej Slovenskej re-

publiky. 
Z jej iniciatívy boli každú dekádu 
v celoštátnom meradle organizo-
vané Roky Ľudovíta Štúra, napo-
sledy v r. 2005/2006 pod záštitou 
prezidenta SR Ivana Gašparovi-
ča. Počas svojho produktívneho 
obdobia pripravila mnoho výstav 
o živote a diele Ľudovíta Štúra, 
jej prednášková a osvetová čin-
nosť oslovovala širokú verej-

nosť. Publikovala v periodikách 
a odborných časopisoch a je au-
torkou, prípadne spoluautorkou 
viacerých monografií. Za všetky 
spomeniem len pár: Modranský 
cintorín (1978), Pamätnica Ro-
ka Ľudovíta Štúra 2005 - 2006 
(2007), Dejiny Modry (2006), 
Uhrovec (2007). 
V závere života sa cítila nedoce-
nená, ako skonštatoval Ing. Ja-
roslav Hájiček, jeden z jej mála 
verných priateľov. K nim patri-
la aj rodina básnika Jozefa Mi-
halkoviča. Pohreb sa konal 29. 
apríla. Za rodinu sa chcem poďa-
kovať za všetky príhovory, kto-
ré odzneli, za dôstojnú rozlúčku 
s mojou milovanou tetou - ma-
mou oľgou a v neposlednom ra-
de tiež pracovníčkam a riaditeľke 
Mestského centra sociálnych slu-
žieb v Modre za ich obetavú spo-
luprácu pri opatere v posledných 
rokoch.  S. HRDLOVIČOVÁ, 

neter

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

Za služobnicou slova... 
Naše národné dejiny sú dejinami písaného slova. (V. Mináč)
Na počiatku bolo slovo Vše-
mohúceho, ktoré našim pred-
kom na Veľkú Moravu priniesli 
ctihodní byzantskí bratia, aby 
ho potom nám dnešným sprí-
stupnili Bernolák a Štúr. Slovo 
bolo u Štúra a národovci jeho 
doby, ako aj tí po nej sa stali 
strážcami Slova, veď aj meno 

nášho národa je od Slova odvo-
dené, voláme sa Slovákmi.
Jednou z tých, čo slovenské 
Slovo strážili a zveľaďova-
li bola aj pani oľga Pavúko-
vá, doktorka filozofie, ktorej sa 
služba Slovu stala nielen po-
volaním, ale aj životným po-
slaním. Či už pôsobila ako za-

pálená osvetová činovníčka, 
etnografka, organizátorka kul-
túrnych podujatí, propagátor-
ka štúrovskej histórie, veď po-
chádzala z okolia Zay-Uhrovca 
a väčšinu života prežila v štú-
rovskej Modre, či už ako po-
slankyňa prvého poprevrato-
vého parlamentu, matičiarska 

aktivistka a hlavne dlhoročná 
riaditeľka modranského Múzea 
Ľudovíta Štúra. 
Pani oľga Pavúková zanecha-
la hlbokú stopu v kultúrnom 
prostredí nielen mesta Mod-
ry a preto bude mestu, kultúre 
i štúrovskej histórii veľmi chý-
bať. telesné pozostatky zosnu-
lej pani Pavúkovej sú uložené 
v jej rodnom kraji, na trenčian-
skom cintoríne.

Viktor PETRAKOVIČ

Dar života. Kto z neho vezme diel, raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie čo nevedel, ale čo vedel stratiť.
Zlomené krídla...? Práve zlomené sú žehnávané Bohom.
Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam mnoho.
(Milan Rúfus - z básne Rekviem za Pavla Straussa a za nás) 

Spomienka na ukončenie 
2. svetovej vojny
Mesto Modra v spolupráci 
s Mestskou organizáciou Slo-
venského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Mod-
re, Mestským zastupiteľstvom 
v Modre a Mestským kultúrnym 
strediskom pripravili spomien-
kové stretnutie pri príležitos-
ti 71. výročie ukončenia druhej 

svetovej vojny - Dňa víťazstva 
nad fašizmom. 
Druhá svetová vojna vypuk-
la 1. septembra 1939 napadnu-
tím Poľska hitlerovským Ne-
meckom. Roky 1939 - 1945 sú 
v novodobých dejinách jednou 
z najtragickejších a najdramatic-
kejších kapitol. (red, vj)

Na fotografii zľava: Poslankyňa Viera Jančovičová, viceprimátor 
Marian Gavorník, a poslanec Jakub Liška.
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Župan porozprával modranským 
poslancom o malokarpatských projektoch 
Predseda  Bratislavského  samosprávneho  kraja  Pavol  Frešo 
sa  zúčastnil  dňa  28.  apríla  zasadnutia  poslancov  Mestské-
ho zastupiteľstva Modry. Spoločne s kolegami z úradu BSK 
predstavil  prebiehajúce  a  pripravované  aktivity  a  projekty 
Bratislavského  samosprávneho kraja v Modre a okolí. Spo-
menul  plánovaný  bikepark  na  Piesku,  cykloodpočívadlo  na 
Kalvárii či rekonštrukciu modranského kaštieľa, realizovanú 
v rámci programu Interreg VA SK-AT.

„Máme záujem, aby sa víkendová 
turistika odohrávala v rámci bra-
tislavskej župy. Snažíme sa nielen 
vybudovať cykloodpočívadlo, re-
konštruovať a rozbehnúť ďalšie 
aktivity v Malokarpatskom osve-
tovom stredisku, ale podporovať 
aj ďalšie aktivity komunitného 
života v rámci Modry ako takej. 
V neposlednom rade plánuje-
me s našim najznámejším a naj-
úspešnejším pretekárom v horskej 
cyklistike pánom Polcom vybudo-
vať bikepark na Zochovej chate. 
Je úplne zrejmé, že sa to snažíme 
podporiť pod Karpatami, aby ro-
diny s deťmi mali dôvod prísť do 
Modry, do okolia, zostať tu na bi-
cykloch, tráviť tu svoj čas, podpo-

riť cestovný ruch a samozrejme aj 
vínnu kultúru v rámci Malokar-
patského osvetového strediska”, 
predostrel plány predseda BSK 
Pavol Frešo.
Jedným z projektov, ktoré župa 
plánuje v Modre vybudovať, je 
cykloturistické odpočívadlo pri 
Kalvárii. Navrhnuté je v lokalite 
vinohradov, v typickej kultúrnej 
krajine Malokarpatského regió-
nu. Nachádza sa v atraktívnej po-
lohe spojenej s blízkosťou mesta 
a Kalvárie a je napojené na ďalšie 
lokálne turistické a náučné chod-
níky. Cykloodpočívadlo poskyt-
ne zázemie všetkým návštevní-
kom a bude súčasťou aj ďalších 
lokálnych peších či cyklistických 

chodníkov. Súčasťou projektu od-
dychovej zóny je aj revitalizácia 
krajinného priestoru. „Hodnotím 
spoluprácu so župou ako naj-
lepšiu za celé obdobie od vzniku 
bratislavskej župy a tento rok roz-
biehame viaceré projekty. Okrem 
takýchto veľkých projektov Bra-
tislavský samosprávny kraj pod-
poruje aj veľa menších projektov 
a podujatí, ktoré neorganizuje len 
samotné mesto Modra, ale aj rôz-
ne občianske združenia,“ vyzdvi-
hol vzájomnú spoluprácu primá-
tor Modry Juraj Petrakovič.
Jednou z najväčších rekonštruk-
cií v rámci župných kultúrnych 
zariadení bude re-
konštrukcia národ-
nej kultúrnej pamiat-
ky kaštieľa a záhrady 
v Modre prostredníc-
tvom projektu „Kul-
túrno-kreatívne oži-
venie tradícií“ v rámci 
programu Interreg VA 
SK-At. V súčasnosti 
je kaštieľ majetkom 

kraja a jeho správcom je Malo-
karpatské osvetové stredisko. 
V súlade so Stratégiou rozvoja 
kultúry v Bratislavskom samo-
správnom kraji na roky 2015-
2020 odboru cestovného ruchu 
a kultúry bude obnovený kaštieľ 
slúžiť ako kultúrno-kreatívne 
centrum nielen pre mesto Modra, 
ale aj pre celý Malokarpatský re-
gión a Bratislavský kraj.
V závere návštevy Modry prija-
la návšteva z BSK pozvanie ria-
diteľky modranského kultúrneho 
strediska Marcely Kvetkovej na 
prehliadku priestorov novej det-
skej knižnice a záhrady s čitár-
ňou, obe vybudované vďaka fi-
nančnej podpore Bratislavského 
samosprávneho kraja a sú príkla-
dom vzájomnej spolupráce.
 (bsk, red)

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

Výberové konanie na riaditeľku/ľa ZŠ Ľ. Štúra
Mesto  Modra  vyhlasuje  výberové  konanie  na  obsadenie 
funkcie  riaditeľa/riaditeľky Základnej  školy Ľudovíta  Štú-
ra, Komenského 1/A, 900 01 Modra. 

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 
II. stupňa požadovaného sme-
ru podľa vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z.z., podľa vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifi-
kačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných 
zamestnancov najmenej päť 
rokov pedagogickej činnosti 
podľa § 3 ods. 5 písm. b) zá-
kona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
• vykonanie prvej atestácie 
podľa § 27 ods. 5 alebo jej 

získanie podľa § 61 ods. 7 zá-
kona č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

Ďalšie  požadované  predpo-
klady:
• ovládanie štátneho jazyka 
podľa § 11 zákona NR SR č. 
317/2009 Z.z.
• osobnostné a morálne pred-
poklady podľa § 3 ods. 3 a 4 
zák. č. 552/2003 Z.z. o výko-
ne práce
• vo verejnom záujme
• komunikačné, organizačné 
a riadiace schopnosti
• zdravotná spôsobilosť podľa 
§ 10 zák. 317/2009 Z. z. o pe-

dagogických a odborných za-
mestnancoch
• občianska bezúhonnosť
• znalosť príslušnej legislatívy 
v oblasti školstva
• aktívna znalosť práce s PC 
(Word, Excel, Internet)

Požadované  doklady  k  pri-
hláške:
žiadosť o zaradenie do výbe-
rového konania, overené kópie 
dokladov o najvyššom dosiah-
nutom vzdelaní, o absolvovaní 
1. atestácie, profesijný štruk-
túrovaný životopis, potvrdenie 
o dĺžke výkonu pedagogickej 
činnosti, výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace, lekár-
ske potvrdenie o telesnej a du-
ševnej spôsobilosti na výkon 
pedagogickej činnosti a pre vý-
kon funkcie riaditeľa, vypraco-
vaný návrh koncepcie rozvoja 
školy, písomný súhlas uchádza-

ča so spracovaním osobných 
údajov pre potreby výberového 
konania v súlade s § 11 záko-
na č. 122/2013 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
čestné vyhlásenie o pravdivos-
ti všetkých údajov uvádzaných 
v prílohách.

Písomnú žiadosť o zaradenie 
do výberového konania s po-
žadovanými dokladmi doruč-
te do 06. 06. 2016 (rozhodujú-
ci je dátum poštovej pečiatky ) 
v obálke s označením „Výbero-
vé konanie + názov školy-Neo-
tvárať”, na adresu: Mesto Mod-
ra, MsÚ, Dukelská č. 38, 900 
01 Modra. Uchádzačom, ktorí 
splnia podmienky bude termín 
a miesto výberového konania 
oznámené písomne (najmenej 
7 dní pred jeho uskutočnením).
 (msú, red)
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Michal Petrík
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Modre
Som lokálpatriot, v Modre žijem od narodenia, žili tu moji pred-
kovia a  je  to aj miesto, kde chcem vychovávať svoje deti. Po-
slancom Mestského zastupiteľstva v Modre som druhé volebné 
obdobie. Osobnou motiváciou, prečo  som sa  rozhodol pôsobiť 
v komunálnej politike, je možnosť spolupodieľať sa na formo-
vaní nášho životného priestoru, v krátkodobom alebo dlhodo-
bom horizonte. Nepatrím k ľuďom, ktorí kritizujú bez toho, že 
by sa nepričinili o riešenie problému. Moja profesia ma naučila 
čeliť problémom a zároveň ich aj riešiť. 

Mojimi prioritami sú vybudo-
vanie funkčného prostredia pre 
cestovný ruch a upevnenie po-
zície Modry ako vinohradníc-
keho mesta. oboje sú závislé 
na prostredí, ktoré pomáhame 
vytvárať my všetci. Veď čis-
té mesto s dostupnými služ-
bami, rozmanitou ponukou, či 
obrobený chotár, potešia nie-
len návštevníka, ale aj každého 
z nás. Modra je malé mesto so 
skladbou obyvateľstva s rôzno-
rodými nárokmi a prioritami. 
Mnohokrát sú požiadavky jed-
notlivých skupín obyvateľstva 
nielen rozdielne, ale až proti-
kladné. Ak však chceme vy-

budovať fungujúce miesto pre 
život, či podnikanie, musíme 
sa naučiť vzájomne sa rešpek-
tovať. tvoríme malú komuni-
tu a tak máme obrovskú šancu 
spravovať svoje mesto podľa 
svojich požiadaviek. Žiaľ, len 
málo ľudí využíva túto mož-
nosť a aktívne sa zapája, či len 
zaujíma o dianie v meste. Ne-
môžem tvrdiť, že mestský úrad 
funguje bez výhrad, ale s urči-
tosťou môžem povedať, že sa 
v poslednom období veľa zme-
nilo k lepšiemu. 
Novodobá spoločnosť sa až 
pričasto spolieha na to, že naše 
problémy niekto vyrieši za nás. 

Mesto ale nefunguje ako štvor-
hviezdičkový hotel formou all 
inclusive. Peniaze, ktoré do 
mesta pritečú, pokryjú síce zá-
kladné potreby, ale ani zďaleka 
nepokryjú všetky naše požia-
davky a nároky. Typickým prí-
kladom je čistota v meste a je-
ho atraktivita. Naše mesto je 
devastované odpadkami, viace-
rými spustnutými predzáhrad-
kami, či ošarpanými domami. 
Je to predovšetkým naša vizit-
ka a prezentácia. Ak nezmení-
me svoj prístup a nezačne nám 
všetkým záležať na tom, v čom 
žijeme, nepomôžu nám udržať 
čistotu ani tri zametacie autá. 

Fungovanie mesta a jeho bu-
dúcnosť riadime stanovením 
priorít, o to dôležitejšie a nena-
hraditeľné je vaše angažovanie 
sa vo veciach verejných.
Chcem sa verejne poďako-
vať všetkým tým, ktorí obe-
tujú svoj čas a prostriedky na 
to, aby skrášlili svoje a teda 
aj naše okolie. A to nielen ako 
poslanec, ale aj ako podnika-
teľ v cestovnom ruchu a v ne-
poslednom rade ako obyva-
teľ mesta. Modru vnímam ako 
charizmatické miesto pre život 
so všestranným kultúrnym vy-
žitím. Mesto, ktorému záleží na 
dedičstve našich predkov, váži 
si históriu a tradície. Mesto, 
ktoré si zamilovalo množstvo 
významných ľudí, ktorí tu pô-
sobili, či pôsobia. Mesto, ktoré 
je čoraz väčším lákadlom pre 
návštevníkov, ktorí v ňom ne-
raz vidia oveľa viac, ako my 
sami. Prajem nám všetkým, 
aby sa nám podarilo vybudo-
vať a udržať mesto, na ktoré 
budeme hrdí a aby sme dovide-
li ďalej, ako len na koniec riad-
ku vo svojom vinohrade.

Michal PETRÍK

Predstavujeme Mestský úrad v Modre
JUDr. Peter Ondrus, právnik mesta
Čomu  všetkému  sa  venuje 
právne  oddelenie  mestského 
úradu?
Právne oddelenie predovšet-
kým zabezpečuje právny chod 
mestského úradu, čo obnáša 
najmä prípravu materiálov pre 
zasadnutia mestského zastupi-
teľstva po právnej stránke, prí-
pravu všeobecne záväzných 
nariadení mesta, právnu kon-
trolu a prípravu zmluvných do-
kumentov zaväzujúcich mesto, 
zastupovanie mesta pred súdmi, 
štátnymi orgánmi a inštitúcia-
mi. Samozrejme, rozsah pôsob-
nosti je omnoho širší, ale gro 
činnosti právneho oddelenia 
spočíva práve vo vyššie uvede-
nom.

S kým najčastejšie ako mest-
ský právnik spolupracujete?
Ako právnik mesta najčastejšie 

spolupracujem s ostatnými od-
deleniami mestského úradu, sú 
to najmä referáty evidencie ma-
jetku, investičnej výstavby a ži-
votného prostredia a ekonomic-
ké oddelenie.

V akých prípadoch sa na Vás 
môžu  občania  obrátiť  a  na 
akých kontaktoch Vás zastih-
nú?
Pokiaľ ide o právnu problemati-
ku, občania sa na mňa môžu ob-
rátiť kedykoľvek a najmä v tých 
prípadoch, v ktorých potrebujú 
získať základné právne usmer-
nenie (poradenstvo). Najčastej-
šie sa na mňa občania obraca-
jú s problémami, ktoré spadajú 
do sféry susedských a majet-
kových vzťahov, v dedičských 
veciach a rodinných záležitos-
tiach. Pokiaľ je to možné, rád 
im poskytnem kvalifikované 

právne poradenstvo vo vzťahu 
k ich problémom a odporučím, 
ako majú vo veci postupovať 
alebo na koho sa prípadne ďalej 
obrátiť. Pre občanov je prvotná 
konzultácia vzniknutých prob-
lémov najdôležitejšia. Žiaľ, 
musím konštatovať, že občania 

niekedy právne záležitosti pod-
ceňujú, odkladajú a riešia príliš 
neskoro. V takýchto prípadoch 
je im potom veľmi ťažké po-
môcť k ich spokojnosti. Často-
krát sa mi tiež stáva, že ľuďom 
je dôležité poradiť nielen po 
právnej, ale aj ľudskej stránke, 
čo nie je vždy práve jednodu-
ché. Kontakt na právne oddele-
nie: peter.ondrus@msumodra.
sk, tel.: 033/6908 308. (red)
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Aktuálne rozkopávky na území mesta
• V súvislosti s projektom Do-
budovanie kanalizácie a ČoV 
v aglomerácii mesta Modra boli 
ukončené práce na spätných po-
vrchových úpravách po výstav-
be novej splaškovej kanalizácie 
na ul. Moyzesova, Súkenícka, 
Hviezdoslavova, Erneyho, Pod-
horská, Kalinčiakova, Cpinova, 
Sládkovičova, Ul. SNP, Parti-
zánska, Národná, Pod Vinicami 
a Puškinova. Napojenie nehnu-
teľnosti na kanalizáciu si zabez-
pečí a zrealizuje každý vlastník 
nehnuteľnosti na vlastné nákla-
dy. Informácie ohľadne napo-
jenia poskytne obyvateľom do-
časné pracovisko Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., 
ktoré je zriadené v Modre, v kan-
celárii prvého kontaktu na Štú-
rovej 59 každú stredu v čase od 
8.00 do 17.00 v termíne do 31. 
5. 2016. Po tomto termíne bude 
možné doriešiť pripojenie na ka-
nalizáciu na stálych kontaktných 
centrách BVS, a.s., najbližšie 
v Pezinku na Holubyho 28 (oC 
Plus) denne v čase od 9.00 do 

15.00, v stredu do 17.00 hod. Do 
30. 9. 2016 nie je potrebné žia-
dať o rozkopávkové povolenie 
z dôvodu pripojenia nehnuteľ-
nosti na kanalizáciu. 
• Z dôvodu opakovaných havárií 
na plynovodoch v Modre sa spo-
ločnosť SPP - distribúcia a.s. roz-
hodla pokračovať v rekonštruk-
cii plynovodov na území mesta 
na ul. Podhorská, Zochova, Bra-
tislavská, Hviezdoslavova, Er-
neyho a Vajanského. Rozkopáv-
kové práce vykonávané v súlade 
s harmonogramom prác sa usku-
točnia od 18. 4. do 30. 9. 2016. 
Počas týchto prác dôjde k rozko-
paniu chodníkov, komunikácií, 
resp. budú realizované pretlaky 
popod komunikácie. Napriek to-
mu, že na všetky zmeny v dopra-
ve upozorňuje dočasné dopravné 
značenie, žiadame obyvateľov 
o zvýšenú pozornosť a trpezli-
vosť počas realizácie prác.
• V letných mesiacoch spo-
ločnosť Západoslovenská dis-
tribučná, a.s. pripravuje na ul. 
Hviezdoslavola, Dr. Bodického, 

Moyzesova, Súkenícka kabeli-
záciu vzdušných NN rozvodov 
s čím súvisí rekonštrukcia verej-
ného osvetlenia, ktorú zabezpe-
čuje mesto. Práce sa budú reali-
zovať rozkopaním a pretláčaním 
miestnych komunikácií.
• V mesiacoch júl a august Zá-
padoslovenská distribučná plá-
nuje realizovať preložku VN ve-
denia na Kráľovej, na uliciach 
Karpatská, Partizánska a Pod Vi-
nicami a Slovak telekom zreali-
zuje prepojenie optického kábla 
na Partizánskej ulici v blízkosti 
kultúrneho domu. 

• V mesiaci máji sa konal výber 
zhotoviteľa prác na opravy výtl-
kov na miestnych komunikáci-
ách technológiou infražiarenia. 
Opravy výtlkov sa zrealizujú 
v priebehu roku 2016.
• Mesto Modra ako cestný 
správny orgán uskutočňuje ob-
novu vodorovného a zvislého 
dopravného značenia na ko-
munikáciách v správe mesta. 
V tomto smere by sme privíta-
li pripomienky od občanov na 
nefunkčné, resp. chýbajúce do-
pravné značenie. Kontakt: Mgr. 
Katarína Ružeková Poltárska, 
tel. 033/6908318, e-mail: kata-
rina.ruzekova@msumodra.sk.

(krp, red)

O povoleniach a ohlasovacej povinnosti
Na  užívanie miestnych  komunikácií  iným  než  zvyčajným 
spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, je po-
trebné povolenie  cestného  správneho orgánu. Výkon  štát-
nej  správy  vo  veciach  miestnych  a  účelových  komuniká-
cií zabezpečuje mesto Modra ako prenesený výkon štátnej 
správy podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách (cestný zákon). 

Rozkopávkové 
povolenie

Každý obyvateľ mesta Mod-
ry, ktorý sa rozhodne využívať 
miestne komunikácie (chodník, 
komunikácia) iným spôsobom 
ako zvyčajne, napr. obnova/
úprava prípojok inžinierskych 
sietí, je povinný podať na mest-
ský úrad žiadosť o zvláštne uží-
vanie komunikácie, tzv. rozko-
pávkové povolenie. tlačivo je 
k dispozícii na stránke mesta 
Modry v sekcii ako vybaviť. 
Vyplnené tlačivo, spolu s príj-
movým pokladničným blokom 
o uhradení správneho poplat-
ku vo výške 80 € (položka 82 

písm. c) zák.č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch) zane-
sie do podateľne v kancelárii 
prvého kontaktu na Štúrovej ul. 
č. 59. Do 30 dní žiadateľ do-
stane rozhodnutie. V prípade, 
že zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie bude ovplyvňo-
vať cestnú dopravu, je nevy-
hnutné, aby prílohou k žiados-
ti bol aj projekt dopravného 
značenia odsúhlasený doprav-
ným inšpektorátom. Kontakt-
nou osobou pre rozkopávkové 
povolenia komunikácií je Mgr. 
Katarína Ružeková Poltárska, 
tel. 033/6908318, e-mail: kata-
rina.ruzekova@msumodra.sk.

Povolenie na zvláštne 
užívanie zelene

V prípade zásahov do verej-
nej zelene je potrené požia-
dať o vydanie povolenia na 
zvláštne užívanie verejnej ze-
lene a postupovať v súlade so 
Všeobecným záväzným naria-
dením mesta Modra č. 3/2013 
o verejnej zeleni na území 
mesta. tlačivo je k dispozícii 
na stránke mesta Modry v sek-
cii ako vybaviť. Kontaktnou 
osobou pre rozkopávkové po-
volenia v zeleni je Ing. Kristí-
na Čechová, tel. 033/6908304, 
e-mail: kristina.cechova@
msumodra.sk.

Ohlasovacia 
povinnosť

ohlasovaciu povinnosť užíva-
nia verejného priestranstva má 
každý obyvateľ, ktorý využíva 
miestnu komunikáciu, chod-
ník, trhovisko, plochy parkov, 

verejnej zelene a pod., kto-
ré sú vo vlastníctve Mesta, na 
iné účely ako sú určené, teda aj 
pri rozkopávkových prácach. 
V deň začatia rozkopávko-
vých prác riadne povolených 
mestom, je realizátor prác po-
vinný prísť do kancelárii prvé-
ho kontaktu (ďalej len KPK) na 
Štúrovej č.59, aj s povolením 
rozkopávkových prác a ozná-
miť záber verejného priestran-
stva vyplnením tlačiva. Po 
ukončení prác je povinný tento 
fakt rovnako oznámiť v KPK 
a zaplatiť daň za užívanie ve-
rejného priestranstva. V súlade 
so Všeobecne záväzným naria-
dením č.6/2012 § 25 ods. 6) sa 
stanovuje sadzba dane za plo-
chu rozkopávky miestnej ko-
munikácie.

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA

referát evidencie 
a správy majetku mesta
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Aj vďaka dobrovoľníkom máme 
čistejšie mesto a chotár
Mesto Modra vyhlásilo  začiatkom  jari  celoplošnú akciu  s ná-
zvom Jarné upratovanie. Ruku k dielu priložilo mnoho jednot-
livcov a členov občianskych združení, ktorým záleží na zveľa-
dení  spoločného  priestoru  a  prostredia. Vďaka  vám  všetkým 
sme vyzbierali neuveriteľných 33 ton odpadu! Výsledkom dob-
rovoľníckych prác je čistejšie mesto, uprataný les, parky a oko-
lia ciest. Okrem už menovaných v predošlom vydaní MZ, touto 
cestou ďakujeme všetkým ďalším, ktorí sa prihlásili na mestský 
úrad, ale aj tým, ktorí upratovali, no nepoznáme ich mená.

Dovedna sme spoločne vyzbie-
rali viac ako 33 ton odpadu, čo 
je osem päťkubíkových veľko-
kapacitných kontajnerov smetí. 
Vo voľnej prírode bolo vyzbie-
raných 26 pneumatík z automo-
bilov, teší nás, že je to menej, 
než v minulom roku, keď ich 
bolo až 40 kusov. A kde sa na-
šlo najväčšie množstvo odpadu 
a čo všetko vieme povyhadzo-
vať do prírody nám prezradila 
koordinátorka Jarného uprato-
vania Kristína Čechová z mest-
ského úradu: „Tradične to bol 
extravilán mesta. Najviac od-
padu bolo na Hlinách, potom 
sme za pomoci dobrovoľných 
hasičov zlikvidovali veľkú čier-
nu skládku odpadu vo vino-
hradoch a za pomoci obyvate-
ľov Kráľovej a Modranského 
okrášľovacieho spolku jednu 
skládku objemného odpadu na 
Národnej ulici v Kráľovej za 
domami. V oboch prípadoch 
nám nestačil jeden veľkokapa-
citný kontajner. Za lepšiu po-
važujme situáciu ohľadne náj-
dených nebezpečných odpadov 
akými sú elektrospotrebiče, 
bandasky s olejom a podob-
ne. Je to smutné, pretože ten-
to druh odpadu môžu občania 
odovzdať bez spoplatnenia na 

Zbernom dvore. Bohužiaľ, ne-
zlepšuje sa situácia so skládka-
mi stavebného odpadu. Počas 
nedeľnej prechádzky vo vino-
hradoch narazíte na kopy so 
stavebnou suťou, obkladačka-
mi, pozostatkami z opráv v by-

toch a domoch. 
Bohužiaľ, toto 
je boj s veterný-
mi mlynmi. Než 
jednu kopu vy-
vezieme, druhá 
je už na svete. Takýto odpad 
sa v prírode nerozloží, ale za-
rastie a o to nákladnejšie je je-
ho odstraňovanie a to zostáva 
na pleciach mesta a teda vás-
-obyvateľov. Preto opätovne 
vyzývame občanov na využíva-
nie Zberného dvora na Dolnej 
ulici“.

Mestský úrad v Modre ďalej 
úprimne ďakuje za spoluprácu: 
všetkým materským, základ-
ným a stredným školám na úze-
mí Modry, Amavet klubu, dob-
rovoľným hasičom, kynológom 
z klubu J. Stolárika, Modran-
skému okrášľovaciemu spol-
ku, poľovníkom zo združenia 
Pole a Harmónia, modranským 
turistom, rodine Juraja Jánoší-
ka, oZ Globalšport, oZ Krá-
ľovan, skautom, Detskému do-
movu Harmónia na ulici Pod 

Vinicami, rybárskemu združe-
niu, Modranskej Besede, ho-
rolezcom, členom ĽUSK, oZ 
Huncokár na Piesku, OZ Cin-
torín na Piesku a Malokarpat-
skí Huncokári, oZ na ochranu 
zdravia a životného prostredia 
Modra, členom modranských 
športových klubov a ďalším 
nemenovaným.
Najpočetnejšou upratovacou 
čatou boli milovníci histórie 
Huncokárov na Piesku a štu-
dentky z pedagogickej školy 
a deti zo základných škôl. Vďa-
ka patrí naozaj všetkým, ktorí 
urobili niečo dobré pre svoje 
mesto, aby sa nám v ňom lep-
šie dýchalo a žilo. (jk, kč)

Na fotografiách: Dobrovoľní 
hasiči, mladí horolezci, ukáž-
ky, čo všetko bežne nájdete v le-
se, členovia OZ Huncokári na 
Piesku a študentky a pedagógo-
via pedagogickej školy.
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Modra má nové 
zametacie auto

Dňa 27. apríla 2016 prevzalo 
Mesto Modra zametacie vozidlo 
od firmy Redox, s. r. o. Lučenec 
značky Mitsubishi Canter Fuso. 
V najbližších dňoch, po prihlá-
sení do evidencie motorových 
vozidiel začneme s plošným za-
metaním miestnych komunikácií 
v Modre.

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, 

referát evidencie 
a správy majetku mesta

Deň Zeme v Modre bol naozaj svetový
V  piatok  22.  apríla,  sme  v  Modre  na  Dolnej  ulici  spoločne 
oslávili  svetový Deň Zeme v priateľskej  a  veselej  atmosfére, 
aby sme si pripomenuli potrebu ochrany životného prostredia 
a  našu  závislosť  od  prírodných  zdrojov.  Hlavným motívom 
akcie bolo zapojenie verejnosti do obnovy aleje, výsadbou no-
vých stromov v rámci revitalizácie mestskej zelene a skvalitne-
nia nášho životného prostredia v meste Modra.

od 16.00 až do 19.00 hodiny sa 
priestor verejnej zelene v lipo-
vej aleji zmenil na malý vese-
lý festival. okolo postaveného 
indiánskeho típí, informačných 
tabúľ, enviro-edukačného kúti-
ka, stola s občerstvením a se-
dením sa nás zhŕkla takmer 
stovka. Stretnutie moderoval 
Peter Jakabovič, ktorý vyzdvi-
hol význam a históriu mestskej 
aleje v Modre a Pavol Fan-
dák zo Štátnej ochrany príro-
dy CHKO Malé Karpaty nám 
všetkým pripome-
nul dôležitú úlohu 
človeka pri chráne-
ní a vytváraní ži-
votného prostredia. 
Šesť nových stro-
mov - líp, ktoré de-
ti vyzdobili farebný-
mi stužkami boli za 
zvukov bubna spo-
ločnými silami vy-
sadené do aleje. Do 
kopania a vysádza-
nia sa veľmi aktívne 
zapájali aj deti, čo 
bolo úplne fantastic-
ké. Po sadení stro-
mov prišla na rad 
hostina: guláš z kot-
liny od pána Fan-

dáka, koláče od mamičiek, ja-
bĺčka, domáca limonáda a čaj, 
všetko podávané do prinese-
ných keramických misiek, 
šálok a sklenených pohárov 
v mene hesla „bez zbytočných 
jednorazových plastov“. Deti 
sa vyšantili v kreslení, v há-
daní kvízov od skautov aj pri 
športovo-zábavnom trojboji, 
tzv. Stromboji, za čo boli od-
menené eko-medailou. V en-
vironmentálnom kútiku spolu 
s lektorom inštitútu aplikova-

nej ekológie Daphne s Marti-
nom Šebestom sa bližšie po-
zreli na krajinu, vplyv človeka 
na ňu a spoznávali spolu listy 
stromov. Dospelí viedli nefor-
málne živé debaty. 

Spontánnu iniciatívu primáto-
ra Juraja Petrakoviča, Skaut-
ského oddielu Modra a občian-
skeho združenia Muflon Kros 
o.z. podporili: Peter Jakabovič, 
Martin Šebesta z Daphne - in-

štitút aplikovanej eko-
lógie, Dionýz Maj-
dák z tanečnej školy 
Etnodance a Peká-
reň Častá. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prišli 
a priložili ruky k die-
lu.

Katarína 
RUŽEKOVÁ 

POLTÁRSKA, 
MsÚ Modra

Na fotografiách:
Mladé skautky vysadili 
jednu z mladých lipiek 
a do sadenia sa zapo-
jil aj primátor Modry. 
Deti novéstromy zdo-
bili stužkami.

Kosenie trávnatých plôch v meste
Prvé kolo kosenia  trávnikov  v  našom meste  sa  začalo  11.  apríla 
2016. Do konca druhého týždňa mesiaca máj boli pokosené nasle-
dovné ulice: Šúrska, Družstevná, Dukelská, Štefánikova, Komen-
ského, ulica SNP, Hrnčiarska, Vajanského, Krátka, Čsl. armády, 
ulica 1. mája, Dolná, Moyzesova, Súkenícka ulica a tiež ulice Par-
tizánska, Puškinova, Národná a Trnavská v časti Modra Kráľová.

Priebežne u nás prebieha ko-
senie v časti Modra - Harmó-
nia a v časti Zochova chata. Po 
ukončení prvého kola kosenia, 
ktoré sa predpokladá približne 
18. mája 2016 bude pokračovať 
druhé kolo kosenia mesta Modry 

a jeho priľahlých častí. Harmo-
nogram prác v jednotlivých čas-
tiach mesta sa termínovo mení 
v závislosti od počasia, priorit-
ných lokalít kosenia v rámci kul-
túrnych podujatí a iných nepred-
vídateľných okolností.

Priebežný harmonogram a prí-
padné aktuality budeme zverej-
ňovať na www.modra.sk a ofi-
ciálnej facebookovej stránke 
mesta. Mesto Modra eviduje 
požiadavky a pripomienky ob-
čanov v rámci kosenia mesta 
a jeho priľahlých oblastí a jeho 
snahou je včas, efektívne a sys-
tematicky túto činnosť vykoná-
vať. občanom ďakujeme za tr-
pezlivosť.
 (ao, red)
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Marko Jurkovič napísal najkrajší list 
svojmu 45 ročnému „ja“
Základná škola Ľudovíta Štú-
ra sa už niekoľko rokov zapája 
do medzinárodnej súťaže, kto-
rú organizuje Svetová poštová 
únia. téma tohtoročného 45. 
ročníka bola Napíš list svojmu 
45 ročnému ja. odborná komi-
sia, zložená z reprezentantov 
Slovenskej pošty a Minister-
stva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR rozhodla, 
že Najkrajší list v rámci celého 
Slovenska v roku 2016 napí-
sal žiak modranskej základnej 
školy Ľ. Štúra, 12 ročný Mar-
ko Jurkovič zo VI.A. Jeho list 
bol preložený do anglického 

jazyka a postúpil do medziná-
rodného kola súťaže. Vedenie 
školy a žiaci školy spoločne 
s rodičmi a mnohými známymi 
Markovi srdečne blahoželajú. 
Všetci mu držia palce s tým, že 
veria, že vo švajčiarskom Ber-
ne jeho list, písaný s čistou det-
skou úprimnosťou, chytí za 
srdce aj medzinárodnú porotu. 
Výsledky medzinárodného ko-
la súťaže budú známe v augus-
te. (red, eš)

Na fotografii: Marko Jurkovič 
z Modry poslal do súťaže svoj 
Najkrajší list.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Úspešné ťaženie žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra pokračuje
Deti zo Základnej školy Ľ. Štúra ukazujú, že je ich za čo chvá-
liť  a  zo  srdca  im blahoželať. Opäť majú  za  sebou niekoľko 
významných úspechov. Tešia sa z nich nielen žiaci, ale najmä 
rodičia a učitelia. Všetkým srdečne blahoželáme! 

• Víťaz krajského kola Miško 
Jakabovič z II.A je druhý naj-
lepší na Slovensku v predne-
se povesti Šaliansky Maťko. 
to, že našu školu navštevujú 
výborní recitátori, sa opäť po-
tvrdilo aj v okresnom kole sú-
ťaže v prednese poézie a pró-
zy Hviezdoslavov Kubín, kde 
bol prednes žiakov našej školy 
ocenený niekoľkými umiestne-
niami: I. kategória - poézia: 2. 
miesto - Peter Jakabovič, IV.B, 
II. kategória - poézia: 3. miesto 
- Matej Socháň, V.B, III. ka-
tegória - próza: 3. miesto - De-
nis Pišoja, Ix.A, III. kategória 
- poézia: 1. miesto - Martina 
Lišková, Ix.B.
• Na pôde našej školy sa stretli 
najlepší matematici pezinského 
okresu a svoje sily si zmerali 
v olympiáde z matematiky. Na 
krásnom 2. mieste v kategórii 
Z7 sa umiestnila Veronika Ko-
váčová zo VII.A a na 3. mieste 
v kategórii Z6 sa umiestnil Ši-
mon Šimonovič zo IV.B. 
• V prednese nemeckej poé-
zie a prózy Aj pán Goethe by 
mal radosť boli v okresnom ko-
le ocenení: 2. miestom v pred-

nese poézie v I. kategórii: Pat-
rik Minárik, VII.A, 2. miestom 
v prednese prózy v I. kategó-
rii: Lukáš Mosnák, VII.A a 3. 
miestom v prednese poézie 
v II. kategórii: Michal Frno, 
VIII.B.
• Amavet klub zorganizoval 
druhý ročník Malokarpatské-
ho festivalu vedy a techniky. 
Naše žiačky prezentovali svo-
je vedecko-výskumné projekty 
z biológie a environmentálnej 
výchovy: Eliška Kráľová zo 
IV.A obsadila 4. miesto, Sabi-
na Urbanová zo VI.A získala 
Cenu primátora mesta Modry. 
Naše najstaršie žiačky Martina 
Lišková zo Ix.B, Mária terézia 
Macinská zo Ix.B a Karolína 
Kudláčová zo Ix.A získali tiež 
Cenu primátora mesta Modry. 
• Martina Petrovská bola oce-
nená 3. miestom v okresnom 
kole súťaže v prednese poézie, 
prózy a piesne v anglickom ja-
zyku Novodobo so Shakespea-
rom.
• okresné kolo orientačného 
behu pozná tiež úspešných sú-
ťažiacich, 2. miesto si vybo-
joval Martin Kováč, V.A a 3. 

miesto má Dávid Peško, V.A. 
• V krajskom kole Biblickej 
olympiády sa Michal Makov-
ník z V.B umiestnil na krásnom 
3. mieste. 
• Po roku sa opäť konala súťaž 
Hliadok mladých zdravotníkov 
v Senci. Naše družstvo obsadi-
lo 1. miesto: Emma Harausová, 
V.A, Martina Mydláriková, III. 
A, Simona Horváthová, III. A, 
Ema Vlasáková, III. A a Hen-
rieta Zezulová, III. A.
• V športovej hale v Malac-
kách sa uskutočnilo krajské ko-
lo v hádzanej žiakov ZŠ, kde 
chlapci našej školy obsadili 3. 
miesto. Členovia bronzového 
tímu sú Adam Hozlár, Ix.B; 
Michal Frno, VIII. B; Denis 
Maščuch, VIII. B; Marco Šev-
čík, VIII. B; Jakub Demovič, 
VII. A; Adam Granec, VII. A; 
Filip Čík, VII. B a Marko Jur-
kovič, VI. A. Cenu za najlep-
šieho strelca získal Jakub De-
movič zo VII. A, a cenu fair 
play si odniesol Marco Ševčík 
zo VIII. B.
• obec Horné Srnie, obecná 
knižnica v Hornom Srní a lite-
rárny klub PoeMA v Hornom 
Srní vyhlásili 3. ročník celoslo-
venskej literárnej súťaže. Mar-
tina Lišková v rámci Sloven-
ska sa umiestnila na 3. mieste 
a jej príspevok bol zverejnený 

v zborníku Literárna Villa Zer-
na 2016.
• Najlepší speváci zo základ-
ných škôl v okrese Pezinok sa 
stretli v speváckej súťaži Slávik 
Slovenska. Lenka Zemanovičo-
vá, III. A a Peter Jakabovič, IV. 
B, vo svojej kategórii zvíťazili 
a postupujú do krajského kola. 
• Žiaci sa zúčastnili aj okres-
nej súťaže Branného viacbo-
ja. Družstvo v zložení Adam 
Hozlár, Ix. B, Karolína Kudlá-
čová, Ix. A, Dávid Mišových, 
VII. A získalo 3. miesto a po-
stúpilo do krajského kola. V 
súťaži jednotlivcov sa Adam 
Hozlár zo Ix. B umiestnil na 2. 
mieste. 
• Víťazkou celoslovenské-
ho kola súťaže Európa v ško-
le - multimediálne práce sa 
stala Michaela Lišková zo IV. 
A, držiteľkami čestného uzna-
nia za špeciálnu tému sú Lucia 
Nemcová a Tereza Oravcová, 
obe z VIII. B.
• okresné kolo biologickej 
olympiády vyhrala Sabina Ur-
banová zo VI. B a na 3. mies-
te skončila Eliška Kráľová zo 
VI. A. Úspešnými riešiteľkami 
sú Veronika Kováčová zo VII. 
A a Simona Lukačovičová zo 
VI. B. 

Mgr. Emil ŠIMONOVIČ, 
riaditeľ ZŠ Ľudovíta Štúra
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Putujeme 
prírodou 
a tvoríme

Školský klub detí pri ZŠ Vajan-
ského pripravuje počas leta tábor 
pre deti v termíne od 1. 7. do 8. 7. 
2016. Program: výlet na Ranč pod 
Gaštankou a tvorivé dielne, výlet 
na Železnú studničku do Bratisla-
vy, návšteva jaskyne Driny, turis-
tická vychádzka k horárni a ma-
ňuškové divadielko, exkurzia do 
Častovskej pekárne, literárne poo-
bedie s Veronikou Šikulovou
Účastnícky poplatok je 50 €. Cena 
obsahuje vstupenky, lístky na ve-
rejnú dopravu, obedy, pitný režim 
a použitý materiál na tvorivé diel-
ne. Dieťa môžete prihlásiť u svo-
jej pani vychovávateľky. (red) 
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Škola v prírode Twistovo
Aj tento rok sme všetci štvrtáci našej školy išli do školy v príro-
de, bolo to posledný aprílový týždeň. Pani učiteľky nám poveda-
li, že pôjdeme do Trenčianskej Teplej do Twistova, lebo tam vraj 
býva dobre. Nebola to pravda, lebo tam bolo super a bombovo. 
Super tam bolo preto, lebo tam boli najlepší animátori na svete, 
ktorí nám vymýšľali rôzne hry, súťaže a zábavu, varili tam dob-
ré jedlo a učili sme sa len veľmi málo.

Celé popoludnia sme trávili 
vonku pri rôznych športových 
a zábavných hrách a súťažiach, 
ale mohli sme hrať aj rôzne 
športy ako futbal, volejbal, te-
nis, basketbal, florbal a vybí-
janú a ešte sme sa mohli vo-
ziť aj na štvorkolkách, učiť sa 
maľovať na tvár alebo žonglo-
vať. Všetky súťaže sme robili 
v tímoch, v ktorých okrem nás 
bolo aj veľa detí z Kysuckého 

Nového Mesta a takto sme ce-
lý týždeň súťažili o dobré fa-
zuľky. Večer boli aj tri disko-
téky a ďalšie zábavné aktivity 
- twistovo má talent, Koleso 
šťastia a zasúťažili si aj baby 
proti chalanom v rôznych ve-
selých disciplínach. Vyhrali ba-
by. V stredu bolo najlepšie, lebo 
sme išli do Bojníc, do zámku, 
kde bola strašidelná prehliad-
ka. Niektorí sme sa veľmi báli. 

Vo štvrtok zas bola super bom-
bová opekačka a celotýždňové 
vyhodnotenie zbierania fazúľ. 
Keď sme v piatok odchádzali 
domov, bolo nám smutno za ce-
lým twistovom a aj za novými 
kamarátmi. Radi by sme sa tam 
ešte vrátili.

Stela RUŽEKOVÁ, 
Natália MENDELOVÁ 

a spolužiaci 4.A a 4.B triedy

Na fotografii: Spoločné chví-
le trávili deti v škole prírode aj 
večerným opekaním.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Vinárska škola na prehliadke
Začiatkom apríla sa konal 38. ročník krajskej prehliadky stredo-
školskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnili aj žiaci Strednej 
odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, kde sa so svojimi 
prácami umiestnili v silnej konkurencii na popredných miestach. 
Práca, ktorú spracovali Bystrík Sloboda a Štefan Demovič pod ná-
zvom Apiterapia získala 1. miesto a práca, ktorú  spracovali Ro-
mana  Zvolenská  a  Kristína Kupcová  pod  názvom  Somelierstvo 
získala 2. miesto. Súťaže sa tiež zúčastnili Erik Turinič a Barbora 
Kapcová s prácou Poznaj Malokarpatskú oblasť. 

Stredoškolská odborná činnosť 
je dobrovoľná záujmová čin-

nosť mladých perspektívnych 
vedcov. Podporuje experimen-

tovanie a bádanie, hodnotenie 
a sebahodnotenie zručností vo 
vzťahu k vlastnému pokroku. 
Stimuluje tvorivé a kritické 
myslenie, učí pracovať a vzá-
jomne sa rešpektovať spoločne 
v tíme. Napomáha sociálnemu, 
emocionálnemu a morálnemu 
vývinu ako jednej so stratégií 
rozvoja osobnosti žiaka. Je pre-
hliadkou tvorivého myslenia, 
odborných vedomostí, praktic-

kých zručností, skúseností a ta-
lentu mladých ľudí.
Práce, ktoré sa umiestnili na pr-
vom a druhom mieste postu-
pujú do celoslovenského kola, 
kde žiakom modranskej vinár-
skej školy prajeme veľa úspe-
chov. Chceli by sme sa poďako-
vať nielen žiakom za vynikajúcu 
reprezentáciu školy, ale aj ria-
diteľstvu, ktoré nám vytvorilo 
priaznivé podmienky na činnosť 
a propagáciu stredoškolskej od-
bornej šinnosti v škole. 

Ing. Agáta DUDOVÁ, red.

Šikovní žiaci zo ZŠ Vajanského
Talents for Europe

Medzinárodná súťaž v hre na 
sláčikových nástrojoch ta-
lents for Europe 28. apríla ma-
la v Dolnom Kubíne jubilejný 
20. ročník. Silná konkurencia 
štátov celej Európy sa potvr-
dila aj v tomto ročníku - Ma-
ďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rus-
ko, USA, Rakúsko, Nemecko, 
ČR, Kazachstan, Anglicko,... 
v desiatich kategóriách s poč-
tom účinkujúcich 152. Vo svo-
jej kategórii v hre na violon-
čelo, ako jediná zo Slovenska, 
reprezentovala ZŠ Vajanského 
žiačka 6. B Iveta Cibulová. Za 
interpretáciu skladieb: G. Gol-
termann: Capriccio, A. Dvario-

nas: téma s variáciami získala 
2. miesto. Ivetke srdečne bla-
hoželáme.

Art Pegas Musicale
Deti Základných umeleckých 
škôl SR sa stretli 27. 4. 2016 
v Bratislave, aby overili svo-
je interpretačné schopnosti na 
celoštátnej súťaži Art Pegas 
Musicale v hre na klavíri, zob-
covej flaute, gitare a husliach. 
Žiaci súťažili s veľkým nasade-
ním, aby tak reprezentovali svo-
je školy a mestá. Žiak 3.B trie-
dy ZŠ Vajanského Dávid Cibula 
nás reprezentoval v kategórii hra 
na gitare. Získal 2. miesto pred-
vedením skladieb: Š Rak: Pieseň 

o láske, C Süsser: Romantická 
legenda. Dávidovi srdečne bla-
hoželáme.
Žiaci našej školy sa v tomto škol-
skom roku zapojili aj do ďalších 
súťaží, v mnohých sa im darilo 
a postúpili aj do vyšších kôl.

1. stupeň
• Európa v škole (výtvarná 
sekcia) - Ema Klimková, 4. A - 
1. miesto v 1. kategórii, postu-
puje do celoštátneho kola
• Šaliansky Maťko (okresné 
kolo) - Mia Lišková, 2. A - 3. 
miesto v kategórii 2.- 3. ročník

2. stupeň
• Pezinská školská liga 

v orientačnom behu, 1. ko-
lo, kategória mladší žiaci - 2. 
miesto - Andrej Hojko, 5. B, 3. 
miesto - Simon Kocák, 5. B
• Pezinská školská liga 
v orientačnom behu, 2. ko-
lo, kategória mladší žiaci - 3. 
miesto - Andrej Hojko, 5. B
• okresné kolo vybíjaná - vý-
ber žiačok 2.stupňa obsadil 1. 
miesto a postupuje do krajské-
ho kola
• obvodné kolo Matematickej 
olympiády - úspešné riešiteľky 
Martina tóthová a Mária Sta-
ňová, 5. A
• okresné kolo Geografickej 
olympiády - 5. miesto - tomáš 
Sedliak, 5. A.

Mgr. Beáta RAMPÁKOVÁ, 
PhDr. Lýdia FUŇOVÁ
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Malokarpatský festival vedy a techniky
Veda a technika. O obe majú záujem už mladí študenti na základ-
ných a stredných školách. Počas tohtoročného Malokarpatského 
festivalu vedy a techniky predstavili svoje projekty v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra v Modre žiaci modranských škôl a škôl z okolia. 

Prvé miesto získala Základná 
škola BESSt trnava za projekt 
e-ProWIND. Družstvo tvori-
lo šesť súťažiacich Jakub Hir-
ner, Andrej Cagáň, Lucián Mi-
hálik, Miriam Martinovičová, 
Paul Karsch a Paulína Hlav-
nová, 2. miestom bol ocenený 
Matej Gacík-Repčík z Gymná-
zia K. Štúra Modra s projek-
tom Elektromotor, 3. miesto si 
odniesli Filip Šulík a Pavol Ďu-
rík z Gymnázia Ľ. Štúra tren-
čín za Biomasu ako zdroj elek-

trickej energie. Cenu útechy 
získala Eliška Kráľová zo ZŠ 
Ľ. Štúra Modra za projekt Pes-
tovanie hlivy ustricovej. Cena 
primátora Modry putovala ku 
dvom zúčastneným zo ZŠ Ľ. 
Štúra, tímu Martiny Liškovej za 
Vodu našu každodennú a Sabí-
ne Urbanovej za Vplyv Varoa 
destructor na včelstvá. organi-
zátor festivalu Amavet klub 944 
Impulz ocenil Tomáša Figuru 
a Stanislava Aurela Kuníka za 
Vizualizáciu zvukových vĺn. 

Ceny na podujatie venova-
lo mesto Modra, Amavet klub 
944 Impulz a Múzeum Ľ. Štúra 
v Modre. Poďakovanie za spo-
luprácu a poskytnutie priesto-

rov a technickú pomoc patrí 
Mestskému kultúrnemu stredis-
ku Modra. (red, ik)

Na fotografii: Matej Gacík-
-Repčík z Gymnázia K. Štúra 
Modra s projektom Elektromo-
tor.

Tretiaci spoznávali botanickú 
záhradu i prírodovedné múzeum
Žiaci tretieho ročníka základ-
nej školy Vajanského sa 26. 4. 
2016 zúčastnili veľmi zaujíma-
vej exkurzie. Navštívili bota-
nickú záhradu a prírodovedné 
múzeum v Bratislave. V bota-
nickej záhrade nás milými slo-
vami privítal sprievodca a veľ-
mi zaujímavým a pútavým 
rozprávaním žiakom predsta-
vil a priblížil exotické rastliny, 
napr. kvitnúce len v Austrálii, 
dažďovom pralese, na Novom 
Zélande... Pútavým exponá-

tom pre deti boli hlavne kak-
tusy veľkých rozmerov, lekná 
rôznych farieb, sekvoje a živé 
skameneliny. Žiaci vyskúšali 
aj svojimi čuchovými zmys-
lami zaujímavé vône kríkov 
a stromov v exteriéri i v inte-
riéri. V prírodovednom múzeu 
ich zaujali hlavne ekosystémy 
a živé druhy pavúkov, gigan-
tické exponáty rôznych zvie-
rat, hlavne obrovský model 
mamuta. Pri prechádzaní ex-
pozíciami si precvičili a zopa-

kovali preberané učivá z vlas-
tivedy a prírodovedy. Na záver 
si deti spravili radosť drobným 
suvenírom z prírodovedného 
múzea. takéto zážitkové uče-
nie je pre žiakov veľmi pútavé, 
náučné a ľahko zapamätateľné, 
na ktoré tak skoro nezabudnú. 
Žiakom sa exkurzia veľmi pá-
čila a tešia sa na ďalšie exkur-
zie organizované našou školou. 

Katarína POTOČNÁ 
a Stanislava BENKOVSKÁ, 

ZŠ Vajanského
Na fotografii: Tretiaci spozná-
vali prírodovedné múzeum.
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Prevádzková doba na multifunkčnom ihrisku
Mesto Modra sprístupnilo za-
čiatkom mája novovybudova-
né multifunkčné športovisko 
v areáli štadióna na Kalinčia-
kovej ulici. Ihrisko je dostup-
né pre školy, športové kluby 
a širokú verejnosť. Všetci náv-
števníci a športovci sa musia 
riadiť prevádzkovým poriad-
kom a prevádzkovou dobou. 
Prajeme vám, aby ste si na 
novom ihrisku dobre a kvalit-
ne zašportovali, aby vám nová 
plocha a jej možnosti urobili 

radosť z pohybu. Správcom 
plochy je mestská spoločnosť 
Teplo Modra s.r.o. Cena pre-
nájmu ihriska je 12.00 €/ hod. 
s DPH vrátane prístupu do 
šatne so sprchami a osvetle-
nia ihriska. Informácie o pre-
nájme poskytuje správca 
v pracovných dňoch od 8:00 
- 15:00 h. v sídle spoločnosti 
na Šúrskej ul. č. 5 v Modre, na 
tel. čísle: 033 647 5169 alebo 
e-mailom: konikova@teplo-
modra.sk. V prípade záujmu o 

rezervácie ihriska volajte: tel.: 
0905 853 455.

Prevádzková doba:
pondelok-piatok (mimo prázd-
nin a sviatkov):
8.00 h. - 13.00 h. aktivity žia-
kov predškolských zariadení 
a základných škôl
13.00 h. - 19.00 h. deti, mlá-
dež a športové kluby - voľne 
dostupné
19.00 h. - 22.00 h. rezervova-
né pre verejnosť - prenájom

sobota-nedeľa
8.00 h. - 16.00 h. deti a mlá-
dež - voľne dostupné
16.00 h. - 19.00 h. rezervova-
né pre verejnosť - prenájom
pondelok- piatok (počas 
prázdnin a sviatkov)
8.00 h. - 16.00 h. deti a mlá-
dež - voľne dostupné
16.00 h. - 19.00 h. rezervova-
né pre verejnosť - prenájom

(red, zdroj: teplomodra.sk)
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Máte chuť na šálku tanca?
Rehabilitačné centrum Claudianum vás pozýva v sobotu 11. 6. 
2016 o 10.00 h. na dúšok pohodového pohybu v podobe už tre-
tieho workshopu pre verejnosť. Stretneme sa v záhrade Lilium 
- Montessori centra pre rodinu v Modre.

Pod názvom „Pozvanie na šál-
ku tanca“ organizujeme od je-
sene 2015 pohybovo-taneč-
né terapeutické stretnutia pre 
mladých ľudí s mentálnym 
postihnutím v Rehabilitačnom 
stredisku Claudianum a tiež 
tanečno-pohybové dopoludnia 
pre verejnosť.
Cieľom projektu je predstaviť 
tanec a pohyb ako „spoločnú 
reč“ bez ohľadu na možnosti 
či limity človeka. Cez nená-
ročné pohybové a tanečné va-
riácie sme už prebrali rôzne té-
my, pričom určité obmedzenia, 
ktoré každý z nás má, sa stali 

podnetom k tvorbe. Na projek-
te spolupracujeme s bratislav-
ským občianskym združením 

Len tak tak. A tak je každé 
stretnutie pod vedením pohy-
bovej terapeutky a členky in-
tegrovanej tanečnej skupiny.
Počas dvoch sobotných 
stretnutí nás v sále tanečného 
odboru priestorovo zastrešila 
Základná umelecká škola. Za 
čo sme veľmi vďační. Pre tretí 
zo série tzv. „workshopov pre 
verejnosť“ sme prijali ponu-
ku využiť krásnu záhradu Li-
lium -Montessori centra pre 
rodinu (vo dvore pri Musique 
Club Galerie - budova nemec-
kej školy). Príďte medzi nás 
objavovať pohybové možnos-
ti na tému „Emócie”. Budeme 
spoločne tvoriť, relaxovať, na-
vzájom sa inšpirovať a v praxi 
zažijete integráciu s gráciou.
Projekt podporil Nadačný 
fond poradenskej spoločnosti 
PWC v Nadácii Pontis. Ďaku-
jeme. 

(eo)

Našich seniorov znova prilákala Akadémia počítačov
O  tom,  že  naši  modranskí  seniori  majú  mimoriadny  elán 
a  chuť učiť  sa nové veci,  sme  sa už presvedčili nejeden raz. 
Spomedzi mnohých  aktivít  sa  zapojili  aj  do  ďalšieho  kurzu 
s názvom Akadémia počítačov, ktorá  sa konala v  spolupráci 
Nadácie Revia, Pedagogickej a kultúrnej akadémie a Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Modre. Kurz sa zúčastnilo 43 študen-
tov 2.A a 2.B triedy a 16 seniorov z Modry a okolia.

Projekt Komunitná akadémia 
zážitkov a skúseností, ktorý 
nadácia Revia organizuje už 
piaty rok má svojich skalných 
fanúšikov z radov seniorov. 
Akadémia počítačov spája ge-
nerácie, kedy juniori učia se-
niorov používať počítač, ktorý 
je v dnešnej dobe už neodmys-
liteľnou súčasťou života nás 

všetkých. A čoraz viac pribú-
dajú nielen mladí, ale aj starší 
užívatelia. 
Počas Akadémie počítačov uči-
li študenti pedagogickej školy 
našich seniorov písať na po-
čítači, pracovať s fotografiou, 
priblížili im možnosti použitia 
prezentačných softvérov, zdo-
konalili sa v používaní mailo-

vej komunikácie a predstavili 
im sociálne siete. „Googlilo 
sa“, hľadalo...a našlo sa. Nie-

len vedomosti, ale aj vzájomné 
obohatenie sa zo spoločne strá-
vených chvíľ. (red, mp)

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

Revia ďakuje
Milí darcovia, aj darovaním 
percenta z dane ste nám preja-
vili dôveru, ktorú nesklameme. 
Komunitné aktivity si okrem 
osobného nasadenia vyžadujú aj 
finančné zázemie. Len spoloč-
nými silami vieme do komunity 
priniesť zmenu a obohatiť ju. Vy 
nám, my vám. Ďakujeme pekne.

Drahoslava FINKOVÁ 

Rybárske 
preteky

obvodná organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu Modra ďa-
kuje všetkým sponzorom rybár-
skych pretekov: Carp Zoom, M. 
Čambál, I. Grnáč, Š. Jajcay, Knott 
Modra, A. Kolárik, M. Króča, M. 
Kunák, Mesto Modra, Rybárske 
potreby-Rifo Modra, Rybárske 
potreby-Ryba trnava, J. Rychel, 
P. Stenchlák, D. Šindelár, J. Va-
lentovič, Ľ. Zaťko.
V kategórii dospelích súťažilo 92 
pretekárov. Konečné poradie ví-
ťazov: 1. P. Filo, 2. J. Staněk, 3. 
K. Harongózo. Kategória detí ma-
la 22 mladých rybárov: 1. L. Fri-
mer, 2. M., 3. M. Račko. Putov-
ný pohár primátora mesta Modry 
za najväčšiu ulovenú rybu - 60 
cm kapra získal L. Frimer. Spolu 
bolo na pretekoch ulovených 29 
kaprov. (red, fi)
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Prvá monografia o Modre z roku 1719
Modra  sa môže pýšiť prvou mestskou monografiou, ktorá 
vyšla v roku 1719 v Žitave (Zittau) v Sliezsku. Kvôli porov-
naniu uvádzam, že podobná monografia vyšla o Bratislave 
až v roku 1782. Osobitné mestské monografie vznikli u nás 
väčšinou  len  v  posledných  desaťročiach  18.  stor.  a  bež-
ným produktom sa stali až v 19. storočí. Exemplár knihy je 
v Univerzitnej knižnici v Bratislave pod Sign. XXI-F-3426, 
nie je paginovaná má len paragrafy a delí sa na časti.

Autor Ján Juraj Schreiber bol 
členom Mestskej rady a inšpek-
torom Modranskej evanjelickej 
cirkevnej obce. táto okolnosť 
zaručila bezprostrednosť spraco-
vanej tematiky. Podľa úvodnej 
básne Daniela Krmana - opieral 
sa o priame bádanie v archívoch 
mesta. Autor venoval knihu Da-
nielovi Krmanovi, Kristiáno-
vi Peschekovi a Jánovi Jurajo-
vi Sixtovi, obom posledným zo 
Žitavy. Styky Modry so Žitavou 
sa datovali ešte z roku 1682, keď 
sa stal kazateľom v Modre Juraj 
Gobius zo Žitavy. Prirodzeným 
dôvodom na napísanie knihy bol 
lokálny patriotizmus - autor bol 
pyšný na svoje mesto, veď to 
bolo „tretie mesto“ v Bratislav-
skej župe po Bratislave a trnave 
medzi „piatimi mestami“ (Pen-
tapolis) pred Pezinkom a Jurom 
a vynikalo svojimi prírodnými 
prednosťami (polohou, potokmi, 
vtáctvom, vinohradmi, mlynmi, 
trhmi, keramikou, kostolmi). Dô-
ležitým momentom však bolo, že 
sa Modra stala baštou evanjelic-
kého vierovyznania a je potrebné 
vyzdvihnúť význam Modry pre 
evanjelický cirkevný život. 

Autor začína knihu venovaním 
tým osobám a korporáciám, kto-
ré umožnili jej vydanie. Bol to 
Mestský magistrát a jeho členo-
via, Evanjelický konvent v Mod-
re a ako som už spomenul me-
novite Daniel Krman, Kristián 
Peschek a Ján Juraj Sixtus. Daniel 
Krman sa odvďačil latinskou bás-
ňou, kde ospevuje barokovými 
nadsádzkami krásy mesta. Vraj aj 
Odyseus sa na svojej púti zasta-
vil na kopci Kogel nad Modrou 
a keby si nebol uvedomil posvät-
né a ctihodné meno svojej vlasti 
Itaky, bol by sa tu usadil. Krman 
vyzdvihuje prednosti Modry aj 
konkrétne: jej kvetenu, boha-
té obilné polia, potoky a mierne 
vetry. Modra oplývala prameň-
mi. Dva najvýznamnejšie ma-
li nemecké názvy - Herrn Brunn 
a Dürnkvegl a jeden slovenský 
- Žlábek. opis prameňov, ktoré 
autor nazýva „veľmi studenými, 
ľahkými a zdravými“ má výz-
nam nielen z hľadiska pôvodného 
osídlenia ale aj zo zdravotníckeho 
hľadiska. Cenný je údaj o počte 
domov: okolo roku 1719 ich bo-
lo v Modre 330, čo zodpovedá asi 
2000 - 2500 obyvateľom (prie-

mer obyvateľov v mestách v 18. 
storočí bol na jeden dom 6 - 10). 
Z mestských budov spomína len 
kostoly, čo je príznačné, a zo sú-
kromných budov len Zayov dom, 
lebo ho Ladislav Zay dal k dis-
pozícií pre slúženie slovenských 
evanjelických bohoslužieb.
Do prvej časti patria tematicky 
aj právne a politicko -historické 
údaje, napr. o opevňovacích mú-
roch (ktoré stavali v rokoch 1610 
- 1646 a podčiarkovali mestské 
postavenie Modry) a o privilégi-
ách. Modra sa stala definitívne 
roku 1613 Slobodným kráľov-
ským a súčasne aj tavernikál-
nym mestom. Podobný význam 
majú údaje o rodinách, ktoré 
mali vzťah k Modre (országh, 
Fugger). Hospodárskych dejín 
sa týkajú trhy (Nundinae), aké 
mali okrem Modry len Bratisla-
va a Trnava. Napokon autor spo-
mína v záverečnej časti aj dobrý 
vzduch, ktorý potok „očisťuje od 
škodlivých výparov a neškodli-
vým robí“, takže v Bratislave síd-
liaca Kráľovská komora sa sem 
viac ráz uchýlila „keď mor zúril 
po kráľovstve“. 
Druhá časť (str. 8 - 26) sa zaoberá 
náboženskými dejinami a to naj-
prv v Uhorsku všeobecne, potom 
evanjelickými študentmi z Uhor-
ska vo Wittenbergu a napokon 
miestnymi dejinami Evanjelic-
kej náboženskej obce v Modre. 
Z podrobného menoslovu kaza-
teľov, uvádzaného autorom, tre-
ba osobitne spomenúť Dávida 

tieftrunka, prvého slovenského 
kazateľa (r. 1606), potom Hen-
rika Wipachera (r. 1622), Wolf-
ganga Musculusa (r. 1623), Eliá-
ša Knoglera (r. 1634) a napokon 
slovenského kazateľa J. Gobiusa 
(r. 1682). Nemecký kazateľ bol 
vtedy Štefan Pilárik. Spomínajú 
sa tu aj rodiny z ktorých pochá-
dzajú lekári v Modre (Wipacher, 
Musculus, Knogler). 
V závere knihy vymenoval au-
tor mestských funkcionárov 
a zamestnancov. Sú to (Mestské 
zastupiteľstvo 60 - Viratus a 12- 
členný senát), súdne (judex), po-
licajné (capitaneus a 10 pomoc-
níkov, Aediles) a hospodárske 
funkcie (konšel - konsul, stajní, 
lesníci, cechmajstri, dozorcovia 
vinohradov, pivovarníci - Braxa-
tores, trhoví richtári - marktrich-
ter, napĺňači sudov - fasslieher). 
Čo sa týka dejín zdravotníctva 18. 
storočia, autor spomína len kurá-
tora sirôt (curator orphanorum), 
bola to však správna funkcia lebo 
tento kurátor zabezpečoval ma-
jetkovú ochranu sirôt a staral sa 
o vedenie špitála. Špitál bol v tej 
dobe skôr starobincom a chudo-
bincom než nemocnicou. Výz-
nam prvej monografie o Modre, 
resp. jednej z prvých mestských 
monografií na Slovensku vôbec, 
spočíva predovšetkým v samom 
fakte jej vydania. V určitom sme-
re ovplyvnila aj ďalších autorov 
a zaviedla tradovanie niektorých 
údajov, ktoré by boli azda unikli 
pozornosti historikov. Napokon 
aj dnešnému bádateľovi je cen-
ným historickým prameňom.

Emil MAJNHOLD ml.

Jahody v ružovom víne
Jahodám, rastúcim po okrajoch našej zá-
hrady, sme sa toho roku mimoriadne veno-
vali. Poctivo sme ich okopávali a zalievali 
odstátou dažďovom vodou. Kvitli o dušu 
a koncom mesiaca mája sa vyfarbujú do 
dráždivej červenej. Plody sú veľké, šťav-
naté a voňali deťom i dospelým. Vnuci ich 
zbierali a so slinkami na perách poctivo 
likvidovali. Až potom, keď ich bolo na-
dostač, príležitosť dostali i dospelí. tí sa 
akosi čerstvým plodom vyhýbali a dávali 
prednosť ich kulinárskemu spracovaniu... 
Hľadal som iné recepty ako v minulých 

rokoch. Jahodová bublani-
na či jahodové rizoto ne-
boli tentokrát v pláne. Hos-
tí som prekvapil jahodami 
v ružovom víne... Jaho-
dy som riadne opláchol 
a odstopkoval. Zo dve 
hrste som naložil na pan-
vicu, zasypal ich kryštá-
lovým cukrom, poprášil 
škoricou a zalial pohárom 
ružovej frankovky. Zmes som 
priviedol opatrne do varu a nechal 

na panvici zo desať minút. Zmäknuté 
jahody som potom vybral na tanier 

a sirup na plameni poriadne zahus-
til. Keď vychladol, polieval som 

s ním voňavé plody a jed-
notlivé porcie podá-

val so šľahačkou. 
Alena a Juraj bo-
li nadšení. Dali si 
„dupľu“, zdvihli 

sa, poďakovali 
a odmašírovali domov. 

Ráno mi volali. také magic-
ké afrodiziakum vraj v živote 

ešte nikdy nemali v papuľke.
 Fedor MALÍK, st.
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Fotografia drevorubačov na spílenej jedli
Pre Američanov, hlavne pre Newyorčanov, je fotografia Obed na 
vrchole mrakodrapu pevnou súčasťou ich dejín. Výjav z tejto iko-
nickej snímky 11 oddychujúcich robotníkov je dokonca zvečnený 
ako súsošie na 6. avenue v New Yorku. Pre ľudí z Malých Karpát, 
hlavne pre Modranov je ikonickou fotografia 19 Huncokárov sedia-
cich na práve spílenej mohutnej jedli. Táto fotografia zdobí stenu 
sídla spoločnosti Lesy Modra a tiež je vo veľkom zväčšení ústred-
nou fotografiou na práve prebiehajúcej výstave s názvom „Hunco-
kári - ľudia z našich hôr“, ktorá je pre verejnosť od 30. 4. otvorená 
na hrade Červený kameň (vstup na túto výstavu je zadarmo). 

Také rozdielne a predsa 
také podobné

I keď obe fotografie vznikli na 
úplne iných miestach a v inom 
prostredí, predsa sú si v mnohom 
podobné. tá z Ameriky vznikla 
20. septembra 1932 na 69. po-
schodí dnešného GE Building 
Rockefellerovho centra. Snímka 
pôsobí dojmom obrovskej výšky 
nad New yorkom, čím jej autor 
dodal dramatickosť záberu. Au-
tor fotografie však šikovne využil 
perspektívu a zachytil robotníkov 
vo výške budúceho 69. poscho-
dia, už nad dokončeným 68. po-
schodím. takže v skutočnosti se-
dia len pád metrov nad podlahou. 
Muž prvý sprava je rodák zo Spi-
ša Gusti Popovič a v ruke má 
fľašku nápadne pripomínajúcu 
fľašu whisky (zaujímavosťou je 
fakt, že v Amerike bola v tom ča-
se prohibícia). Fotografia drevo-
rubačov vznikla na Piesku tiež 
v tridsiatych rokoch 20. storočia, 
presný dátum sa mi zatiaľ nepo-
darilo zistiť, no verím, že s pomo-
cou čitateľov sa nám to čoskoro 
podarí. Na tvárach drevorubačov 
vidno hrdosť z vý-
sledku svojej práce. 
Fotograf tu nemusel 
použiť žiaden trik, vý-
jav sám o sebe je veľ-
mi impozantný. Mená 
väčšiny drevorubačov 
na snímke sa mi s po-
mocou výpovedí žijú-
cich pamätníkov a ich 
potomkov podarilo 
určiť. Neznáma je za-
tiaľ identita 15. a 16. 
drevorubača (zľava). 
Každý jeden z nich 
má vlastný zaujímavý 
príbeh. Dnes uvediem 
stručne príbeh naj-
staršieho Huncokára 
na snímke (prvý zľa-

va). Je to môj pradedko - Adalbert 
Graus (1862-1940).

Adalbert
Narodil sa v drevorubačskom 
domčeku na Piesku. Jeho rodičia 
Leopold Graus a Johanka Skvara 
si na jeho krst prizvali manželov 
- Huncokárov Adalberta Ekhardta 
a Máriu Reisenauer. to všetko sa 
dá vyčítať z verejne dostupných 
cirkevných matrík (https://fami-
lysearch.org). (Pozn.: Kto chce na 
tomto portáli pátrať po minulosti 
svojich vlastných predkov, ten by 
sa mal pripraviť na to, že strávi na 
internete stovky hodín času lúš-
tením rukou písaných záznamov 
v latinčine, nemčine a maďarči-
ne.)
Adalbert (alebo Béla) si ako 25 
ročný v roku 1888 zobral za man-
želku 24 ročnú ágnes tröster 
z Cajly. Na Cajle sa im narodi-
li prvé 4 deti (Anna, Mária, Ján 
a Viktória). Zaujímavé je, že do 
matriky narodených bolo týmto 
deťom uvedené priezvisko Kraus. 
V tom čase totiž neboli občianske 
preukazy a nezriedka sa pri zápi-

soch do matrík uplatňovala zása-
da „píš ako počuješ“. Ďalšie 4 deti 
(Alojz, Viliam, Matilda a Michal) 
sa im už narodili na Piesku a tie 
dostali priezvisko Graus. Adal-
bert zomrel v roku 1940, pokoj-
ne doma na Piesku v kruhu rodiny 
svojho syna Viliama. o dva roky 
na to ho nasledovala aj manželka 
ágnes. Bohužiaľ, rodinný archív 
bol pri dramatických udalostiach 
po konci 2. sv. vojny takmer úpl-
ne zničený. Myslel som, že všetky 
spomienky na pradedka sú nená-
vratne stratené. No potom sa mi 
dostala do rúk práca etnologičky 
Zuzany Panczovej: „Zaniknutý 
svet malokarpatských Huncoká-
rov v odraze poverových rozprá-
vaní“. V tejto svojej práci čerpá 
z práce nemeckého jazykovedca 
Prof. Dr. F. J. Beranka. 

Franc Beranek
Tento významný jazykovedec na-
vštevoval v rokoch 1928 - 1932 
po Európe rôzne miesta, kde žili 
nemecky hovoriace menšiny. Pát-
ral po pôvode nemeckého národa, 
zaujímal sa najmä o také skupiny 
nemecky hovoriacich ľudí, ktorí 
si zachovali svoje pôvodné zvy-
ky a jazyk. Dostal sa aj na Pie-
sok, kde bol ohromený, keď obja-
vil skupinky ľudí - drevorubačov 
hovoriacich po nemecky. Zázna-
my, ktoré pri rozhovoroch s ni-
mi urobil sú veľmi cenným kul-
túrnym dedičstvom. Vďaka jeho 
záznamom zostalo zachovaných 
niekoľko desiatok povestí, z kto-

rých najviac pochádza od rozprá-
vača označeného ako „Holzhacker 
Graus“. Nemám síce priamy dô-
kaz, no mnohé indície poukazujú 
na to, že týmto rozprávačom bol 
práve Adalbert Graus. Pre ilustrá-
ciu uvádzam preklad jedného ta-
kéhoto poverového rozprávania:
Na Cajle v blízkosti jednej studne 
bolo vždy počuť plakať nejaké die-
ťa. Keď sa raz ten plač opäť obja-
vil, nabralo jedno dievča odvahu 
a kričalo: „Buď v mene Božom! 
Ak si chlapček, nech si Jozef, ak si 
dievča, nech si Mária!“ 
Tu prehovoril nejaký hlas: „Na 
stotysíckrát Pámbo ci zaplac!“ 
A zo studne sa vzniesol biely ho-
lub: duša novorodeného dieťa-
ťa, ktoré raz jedna slúžka utopila 
v studni a teraz bolo zachránené 
vďaka improvizovanému núdzo-
vému krstu milosrdného dievčaťa. 
K práci F.J. Beranka sa v niekto-
rom z pripravovaných článkov 
vrátim.

Prosba o pomoc pri 
odkrývaní histórie 

Huncokárov
Prosím potomkov drevorubačov, 
ktorí majú vo svojich rodinných 
archívoch dokumenty súvisiace 

so životom drevoru-
bačov v lesoch Ma-
lých Karpát, aby nám 
zapožičaním týchto 
materiálov pomohli 
zdokumentovať život 
tejto špecifickej sku-
piny ľudí. 
Kontakt: huncokari@
ludialesov.sk.
 Ján GRAUS,
čerpané z osobných 

rozhovorov

Na fotografii č. 1: 
Obed na vrchole 
mrakodrapu, na fo-
tografii č. 2: Drevo-
rubači na spílenej 
jedliFo
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Ako sa vydaril Deň modranských pivníc 2016
V mesiaci apríli sa konal už trinásty ročník tradičného podu-
jatia Deň modranských pivníc. Aj napriek prvotnej nepriazni 
počasia sme nakoniec zažili deň plný dobrej nálady a priateľ-
ských rozhovorov pri pohári modranského vína. 

Ulice mesta sa zaplnili návštev-
níkmi z celého Slovenska, ale aj 
z Poľska, Čiech či Rakúska, ba 
ojedinele aj z exotickejších kútov 
sveta. Naše podujatie si vďaka je-
dinečnej atmosfére, historickým 
pivniciam a charizme nášho mes-
ta ľudia obľúbili a radi sa k nám 
každoročne vracajú. tento rok 
sme sa do podujatia zapojilo 40 
vinárstiev, ktoré návštevníkom 
prezentovali hlavne vína z roč-
níka 2015. okrem putovania po 

pivničkách sa mohli návštevní-
ci zúčastniť rozmanitej ponuky 
sprievodných akcií, ktoré po-
mohli okoreniť zážitok z celého 
dňa. občianske združenie Víno 
z Modry ďakuje všetkým, ktorí 
prispeli k zdarnému priebehu ak-
cie a tým podporili dobré meno 
nášho mesta. Michal PETRÍK

Na fotografii: Dobrá nálada na 
Modranských pivniciach sa da-
la čítať aj z tvárí návštevníkov.

Vinári v chotári
O tom, ako sa víno rodí vo vinici
Združenie Víno z Modry vás srdečne pozýva 18. júna (sobota) 
na  nevšednú  ochutnávku modranských  vín,  ktoré  sa  narodili 
v modranskom chotári priamo v krajine pod holým nebom. 

o tom, že sa víno stalo novodo-
bým fenoménom, už azda ne-
treba ani pochybovať. Záujem 
o víno a jeho poznanie každým 
rokom narastá. Menší záujem 
však ľudia prejavujú o kolísku 
jeho vzniku, o krajinu a vini-
cu, v ktorej sa narodí. No práve 
spojenie krajiny, klímy a odro-
dy je kľúčom k vzniku feno-
menálnych vín. tak ako sme 
my ovplyvňovaní prostredím 
kde vyrastáme, či žijeme, tak 
aj vinič poznamená pôda, kto-
rá ho vychováva, kameň, ktorý 
ho chráni, voda, ktorú pije, ži-
viny, ktoré ho nasýtia a klíma, 

ktorá ho obklopuje. Z tohto dô-
vodu sme sa rozhodli sprístup-
niť návštevníkom modranský 
chotár a poukázať na jeho je-
dinečnosť a nenahraditeľnosť. 
Aj keď sa momentálne nete-
ší najväčšej kráse, poznačený 
hlbokými jazvami, ktoré mu 
udelil minulý režim a častokrát 

nezáujem o obhospodarovanie 
pôdy, stále je náš. Je to miesto, 
ktoré nám odovzdali generácie 
našich predkov a ktorého osud 
je v našich rukách.
Preto vás radi privítame na pr-
vom ročníku podujatia Vinári 
v chotári - kolíske, kde sa ro-
dí víno, na ktorom budete môcť 
ochutnať ortodoxné modran-
ské vína od mladých vinárov. 
okrem dobrého vína sme pre 
vás pripravili historickú vý-
stavu fotografií o živote našich 
predkov priamo vo vinici, zau-
jímavú prednášku o histórii vi-
nohradníctva v Modre spojenú 

s krátkou prechádzkou po kra-
jine a ukážku dobového nára-
dia aj tradičných odrôd, ktoré 
sú už v Modre historicky etab-
lované. 
Partnerom podujatia je Farma 
pod Gaštankou, ktorá pre vás 
pripravila množstvo aktivít pre 
celú rodinu a širokú ponuku 
chutného jedla. Všetci ste sr-
dečne vítaní.
Miesto konania: „Ingel“ nad 
Farmou pod Gaštankou.
termín konania: 18. júna (so-
bota) od 14.00 do 21.00 hod.

(mp)

„Ingel“ nad Farmou pod Gaštankou
18. júna (sobota) od 14:00 do 21:00 hod.

Vinári v chotári
Víno sa rodí vo vinici

Modranské vína znova bodovali na svetových výstavách
O tom, že naši modranskí vinári dorábajú kvalitné vína sve-
tových  chutí  sme  sa presvedčili  aj  nedávno,  kedy  si  z  dvoch 
medzinárodných prestížnych súťaží odniesli domov medailo-
vé úspechy. Zo španielskej svetovej výstavy Bacchus Madrid 
2016 si priniesli ocenenia aj Modrania:

Zlatá medaila: Víno Šimono-
vič - Pinot blanc, výber z hroz-
na 2015
Strieborná  medaila: Bra-

tia Čičkovci - Rulandské biele 
2015
Strieborná medaila: Víno Ra-
riga - Rízling rýnsky 2015

Súťaže sa pravidelne zúčastňu-
jú krajiny z piatich kontinentov 
a desiatok krajín sveta. 
Bruselská výstava Concours 
Mondial de Bruxelles je pova-
žovaná za jednu z najväčších 
podujatí medzinárodného vi-
nárskeho kalendára. Do tohto-
ročnej súťaže bolo prihlásených 
8750 druhov vín z 51 krajín 

sveta. Modrania sa umiestnili 
nasledovne:
Zlatá medaila: Víno Rariga za 
Sauvignon blanc 2015
Strieborná medaila: Víno Ra-
riga za Rizling rýnsky 2015
Strieborná  medaila: Chateau 
Modra za Rizling rýnsky 2015.

(red, zdroj: web)
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Tichá 
spomienka
Dňa 25. apríla 2016 uplynulo 15 
rokov od úmrtia nášho drahého ot-
ca Viliama Košnára a dňa 2. júna 
2016 to budú 3 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička Helena Košnárová. S láskou a úc-
tou na nich spomínajú deti Vladimír, Ľudmila, Miroslav a Zdenka 
s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.

Spomíname
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať 
a spomienku krásnu s láskou odriekať. ten, kto ťa 
poznal, si spomenie a kto Ťa mal rád, nezabudne. 
S bolesťou v srdci si 26. mája pripomenieme smut-
ných 8 rokov od smrti nášho milovaného syna Ju-

raja Feketeho. S láskou spomína celá rodina. 

Nezabudneme
V týchto dňoch si spomíname aj na nášho otca Aloj-
za Andela, ktorý nás navždy opustil pred 30 rokmi. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. Spomínajú deti s rodinami.

Spomienka
Dňa 3. júna 2016 si pripomenieme 30 rokov čo nás 
navždy opustil náš milovaný syn Roman Kratochví-
la. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. Spomína rodina Kratochvílová.

Spomíname
So západom slnka, bolesťou unavený, tíško zaspal 
a navždy zanechal všetko, čo mal tak rád. Dňa 21. 
apríla 2016 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás 
navždy opustil vo veku nedožitých 60 rokov, náš 
brat, švagor, strýko, krstný otec a priateľ Ján Ružek. 

Všetkým, ktorí ho poznali a v dobrom na neho spomínajú, ďakujú 
bratia s rodinami, sestra a švagriná s rodinou.

Tichá spomienka
Dňa 5. 5. 2016 uplynul rok, čo nás navždy opusti-
la mama, svokra, babka, prababka Emília Kernová. 
Ďakujeme za tichú spomienku, ktorú jej venujete 
spolu s nami. Syn Dušan s rodinou.

Tichá spomienka
Dňa 16. 5. 2016 sme si pripomenuli 5. výročie úmr-
tia nášho brata Miroslava Černáka. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú súrodenci Ján, Milan 
a Elena s rodinami.

Spomíname
Dňa 17. 5. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko Jozef Uherčík. Spo-
mína manželka, syn a dcéra s rodinou.

Poďakovanie
Z úprimného srdca ďakujeme rodine, príbuzným, 
priateľom a známym za účasť na rozlúčke s na-
šim drahým zosnulým Gustávom Šimkom, ktorý 
nás opustil dňa 16. apríla 2016. Zároveň ďakuje-
me za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Manželka 

s dcéry s rodinami.

Spomienka
Dňa 17. 4. 2016 sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka Ivana 
Čistého. odišiel si a niet Ťa medzi nami, ale v na-
šich srdciach žiješ stále s nami. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, dcéra Blažena a syn Ivan s ro-
dinou, vnučky Kristínka, Barborka a Rebeka. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku.

Spomienka
Márne Ťa naše oči hľadajú, márne slzy po tvári ste-
kajú. Čas plynie ako tichej vody prúd, kto Ťa mal 
rád, nevie zabudnúť. Zostali iba spomienky a v srd-
ci veľký žiaľ. Dňa 20. 5. si pripomíname 10. výročie 
čo navždy dotĺklo srdce nášho drahého manžela, ot-
ca a dedka Milana Hýlla. S úctou a lásku spomína manželka Mária, 
dcéra Adriana s manželom, syn Milan s manželkou a vnúčatá Patrik, 
Gabika a Vaneska. 

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p o l o č e n s k á  k r o n i k a / I n z e r c i a

Narodili sa
Červenka Juraj 6. 4.
Galáš Filip 7. 4.
Galáš Samuel 7. 4.
Chobotová Nina 2. 4.
oravec Jakub 8. 4.
Lešková Hana 27. 4. 

Opustili nás
Bošmanská Jana, 52 r. 4. 4.
Čepcová Alena, 65 r. 5. 4.
Lacková Margita, 91 r. 9. 4.
Pešková Anna, 93 r. 14. 4.
Šimko Gustáv, 80 r. 16. 4.
Ing. Sobota Michal, 74 r. 20. 4.
PhDr. o. Pavúková, 71 r. 26. 4.
Hrudka Ľudovít, 61 r. 27. 4.
Pastucha Milan, 57 r. 29. 4.

Jubilanti
85 ročná

Kvačalová Lýdia 7. 5.
80 roční

Karlíková Rozália 13. 5.
Škultéty Ján 11. 5.
Špankovičová Beata 6. 5.
Uherčík Ján 3. 5.

SpoločenSká kronika

75 roční
Haverová Helena 13. 5.
Kvasnica Augustín 30. 5.
Mgr. Lazarová Viera 25. 5.
Menčlová Eva 26. 5.
Urland Pavel 26. 5.
70 roční

Mgr. Bojkovská Viera 19. 5.
Bojkovský Dušan 22. 5.
Ing. Jakabovič Borislav 21. 5.
Masarovičová Mária 19. 5.
Paták Gustáv 26. 5.
JUDr. Straková terezia 14. 5.
Šimko Stanislav 3. 5.
Vaňatka Ján 15. 5.
Witteková Rozália 6. 5.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyv. 

Zosobášení
Darina Šperglová
a Peter Poľa 30. 4.
Jarmila Kamola
Fedor Válek 30. 4.

Eva HORNÁČKOVÁ,
matrikárka
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Tajomstvá modrotlače 
poodhalené
Druhého apríla k nám do Mod-
ry zavítal veľmi inšpiratívny 
mladý človek z oravskej Pár-
nice, jeden z dvoch modrotla-
čiarov na Slovensku, Matej 
Rabada. Stará radnica sa na 
jeden celý deň premenila na 
kreatívne miesto plné pohodo-
vej atmosféry. oba worksho-
py - Modrotlač pre rodiny 
s deťmi aj Dielňa modrotlače 
pre dospelých sa do posled-

ného miesta zaplnili nadše-
nými účastníkmi, ktorí sa po 
majstrovom pútavom výklade 
o histórii a technike modrotla-
čiarskeho remesla predbiehali 
v originálnom potláčaní tradič-
ných aj inovatívnych vzorov 
svojich výrobkov. Krásny 
modrobiely výsledok je dôka-
zom skvelého naladenia sa na 
to čo nás baví a veríme, že sa 
nám čoskoro podarí pre Mod-

ranov opäť zrealizovať podob-
nú vydarenú aktivitu. 

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
MsKS Modra

Umelci pozdravili modranských vinárov
Začiatkom apríla sa konal v Modre - hlavnom meste vína XVI. 
ročník medzinárodnej výstavy vín Vitis Aurea. Odborná i verej-
ná degustácia  vín  sa  konala  v modernom vinárstve Elesko  za 
účasti najlepších slovenských degustátorov. Vzácnymi hosťami 
súťaže boli i známi umelci, ktorí ochutnali prezentované vína. 

Na odbornej degustácii boli spi-
sovatelia Pavol Dinka, šéfre-
daktor Literárneho týždenníka 
a Štefan Cifra, člen redakčnej 
rady. Pavol Dinka napísal roz-
siahlu publikáciu pod názvom 
Skalické búdy, ktorá obsahuje 
príbehy o skalických vinohrad-
níkoch a ich víne. Publikácia ob-
sahuje viac ako 560 strán, množ-
stvo dokumentačného materiálu 
a fotografií. Autor priniesol pub-
likáciu do Modry s venovaním 
pre primátora mesta Juraja Pet-
rakoviča a spolok Vincúr. Re-
prezentačná publikácia súčasne 
inšpiruje modranských autorov 
na zostavenie podobnej publi-
kácie o modranských vinároch, 

pedagógoch a vedcoch, ktorých 
má mesto neúrekom. Vzácnym 
hosťom verejnej degustácie vín 
bol herec Martin Huba s manžel-
kou. Matka umelca, známa oper-
ná speváčka Mária Kišonová - 
Hubová mala korene v Modre 
a tak i Martin Huba prezentoval 
svoj úprimný vzťah k mestu, je-
ho obyvateľom. S uznaním ho-
voril o kvalitných modranských 
vínach, ktoré získavajú najvyš-
šie ocenenia na svetových výsta-
vách vín. (fm)

Na fotografii: Pavol Dinka za 
účasti Františka Macha z Nezá-
vislej organizácie turizmu a ces-
tovného ruchu v Modre odo-
vzdáva publikáciu Skalické búdy 
primátorovi Modry Jurajovi Pet-
rakovičovi.

Prvý a ôsmy máj slávili turisti na horách
Už tradične organizuje Mod-
ranský turistický spolok počas 
štátnych sviatkov 1. a 8. mája 
spoločnú turistickú vychádzku 
do Malých Karpát. Modrania 
sú hlavnými organizátormi pr-
vomájového výstupu na Vyso-
kú, ktorého sa zúčastnilo viac 
ako sto turistov z obidvoch 
strán pohoria. K účastníkom 
výstupu sa prihovorila za spo-
lok Mária Godalová a nestor 
turistiky, značkár Milan Ru-
žek. Na druhý sviatok, za sl-
nečného počasia, boli mod-
ranskí turisti na 38. ročníku 
Častovskej päťdesiatky, ktorej 

sa zúčastnilo viac ako 700 tu-
ristov. Účastníci mali možnosť 
si zvoliť dĺžku trate. Potešiteľ-
ná bola účasť mladých ľudí, ro-
diny s deťmi, ktoré absolvova-
li výstup na Kuklu, kde turisti 
opekali a vystúpili na rozhľad-
ňu. Vyvrcholenie podujatia bo-
lo na futbalovom štadióne, kde 
organizátori všetkým turistom 
podávali občerstvenie, guláš 
a mali možnosť pozrieť si fut-
balový zápas.
 (red), Matik Modra

Na fotografii: Modranskí turis-
ti na Vysokej.

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

Fo
to

: F
R

A
N

tI
ŠE

K
 M

A
C

H

Fo
to

: Š
tE

FA
N

 C
IF

R
A

Fo
to

: J
K

Na fotografii: Modrotlačové výrobky absolventov modranského 
workshopu.
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Noc literatúry v Modre opäť zaznamenala úspech
Obľúbená literárna púť sa v Modre konala po druhý raz. Osob-
nosti kultúrneho života čítali úryvky zo zaujímavých kníh  sú-
bežne na piatich zaujímavých miestach bežne nespájaných s li-
teratúrou a zároveň bežne neprístupných verejnosti. Modranské 
čítanie  bolo  súčasťou  celoeurópskej  Noci  literatúry,  ktorú  na 
Slovensku zastrešuje České centrum v Bratislave. 

Séria večerných čítaní sa tento-
krát uskutočnila v severnej čas-
ti Modry. Patrik Lančarič pred-
stavil knihu Sibylle Berg: ozaj, 
a už som ti rozprávala vo Vino-
hradníckom dome u Šebov. Pô-

vabný vinohradnícky dvor so zá-
hradou založil známy slovenský 
botanik Ľudovít Holuby. Dom 
v období protireformácie slúžil 
aj ako evanjelická modlitebňa.  
Príbeh Kateřiny tučkovej: Žít-
kovské bohyne čítal Juraj Nvota 
v Historickom mlyne na Hornej 
č. 4, ktorý je jedným z mála za-
chovaných modranských mly-
nov. Jeho hrubé múry dnes obý-
va známa modranská vinárska 
rodina Sodomovcov, ktorá z ne-
ho vytvorila kultúrno-spoločen-
ský priestor. Mirka ábelová čítala 
knihu Cigán je cigán autorky Li-
die ostalowskej v Hornej bráne, 
ktorá ako jedna z mála zachova-
ných je neoficiálnym symbolom 

Modry. V históriou a umením dý-
chajúcom ateliéry Polonských za 
hradbami čítala príbeh knihy Ve-
roniky Šikulovej Medzerový plod 
Agáta Petrakovičová Šikulová. 
Päticu čítajúcich uzatvoril Márius 
Kopcsay čítaním knihy Martina 
Pollacka: Americký cisár. Veľký 
útek z Haliča v renesančnom meš-
tianskom „ružovom“ dome na ná-

mestí, známom aj ako niekdajší 
ateliér maliara Ilečka.
tohtoročnú Noc literatúry pripra-
vilo České centrum Bratislava, 
Mestské kultúrne stredisko Mod-
ra, s podporou Artfora Pezinok.
 (red)

Na fotografii: Príjemná atmosfé-
ra na tohtoročnej literárnej púti.

Keď sa koncert vydarí
Dňa  15.  apríla  sa  v  Kultúrnom  dome  v Modre-Kráľovej 
uskutočnilo  podujatie  pod  názvom Koncert  pre Kráľovú, 
ktorý  zorganizovali  členovia  Melanchton  clubu  s  finanč-
nou podporou Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia, 
s podporou Mestského kultúrneho  strediska Modra, Zák-
ladnej umeleckej školy v Modre, firiem Sky - Eco, s. r. o., 
Hospodárov  výber,  Sodoma  Víno  a  s  výdatnou  pomocou 
Občianskeho združenia Kráľovan.

Celý nápad sa zrodil v hlave Ing. 
Jána Šimonoviča, inak čerstvého 
šesťdesiatnika. Večer venovaný 
„sladkému drevu“, ktoré vylu-
dzuje uchu ušľachtilé tóny, začal 
sa vystúpeniami, ktoré pripravi-

la a milo uviedla riaditeľka ZUŠ 
Mgr. Lýdia Cibulová so žiakmi 
školy a ich hosťami. Mladí inter-
preti zahrali jemné, ale náročné 
klasické gitarové skladby.
Potom sa večer preniesol do 

druhej - dlhšej časti, v ktorej 
dominoval džez-rock. Hudbou 
Jimiho Hendrixa, Joa Cockera 
a ďalších sa prezentovala dvo-
jica skvelých gitaristov Stan-
ley Menkyna a Miro Zahranik 
(Slowhand Project). Po nich sku-
piny Stará jedáleň s Janom Pon-
kom Dubanom a Čenkovej deti 
s Pecim Uherčíkom rozozvuča-
li sálu KD v Kráľovej i hrudné 
koše nadšených fanúšikov tejto 
hudby, ktorých tu bolo niečo cez 
stovku, naozaj naplno. Odmenou 
im bol vždy burácajúci potlesk 
a neskôr i slová uznania pri záve-
rečnom pohostení kráľovanský-
mi osúškami, pagáčikmi a ako 
inak i dobrým vínom. Prítomní 
sa rozchádzali obohatení o ume-
lecký zážitok a s pocitom, že pek-
ne strávili jarný večer. V priateľ-
skom ovzduší viacerí poslucháči 
zhodne konštatovali, že podob-
né koncerty by tu mohli odznieť 
častejšie a, že by mohla vzniknúť 
i tradícia akejsi „hudobnej jari“. 
Nuž, sponzorské firmy hor sa, 
chopte sa ponúknutej šance.

Jozef TRTOL

Na fotografii: Skupina Čenkovej 
deti s Pecim Uherčíkom.

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

Poďakovanie
Organizátori Koncertu pre Krá-
ľovú, ktorý sa konal v Kultúrnom 
dome ďakujú Malokarpatskej 
komunitnej nadácii Revia za po-
skytnutý grant pre tento projekt. 
Zároveň ďakujú všetkým, kto-
rí akokoľvek prispeli k úspechu 
podujatia, najmä riaditeľke ZUŠ 
v Modre pani Lýdii Cibulovej, oZ 
Kráľovan, MsKS v Modre, fir-
mám Sky-Eco, s. r. o. Hospodárov 
výber, Sodoma Víno a účinkujú-
cim. Božena UHERČÍKOVÁ,

Melanchton Club

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
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Kraľovania sa dočkali novej knihy o ich obci
OZ Modranská Beseda s potešením informuje nielen čitateľov 
Modranských  zvestí,  ale  predovšetkým  obyvateľov  miestnej 
časti Modra-Kráľová, že prisľúbená kniha Kráľová - poddanská 
obec mesta Modry uzrela svetlo sveta. 

touto plnofarebnou, 200 strano-
vou, graficky atraktívnou publi-
káciou si združenie Modranská 
Beseda plní verejný prísľub da-
ný počas cyklu prednášok o Krá-
ľovej ešte v roku 2008. Po opa-
kovanej snahe sme v minulom 
roku dostali finančnú podporu 
na vydanie knihy od Minister-
stva kultúry SR, čo nám umož-
nilo dokončiť publikáciu a do-
konca ju spracovať v širšom 
zábere oproti počiatočnému zá-
meru a finančným možnostiam. 
Autorský kolektív čitateľa ob-
sažne oboznamuje od najstar-
ších dejín Kráľovej až po osudy 

Kráľovanov počas II. svetovej 
vojny, s etnografickými charak-
teristikami obce, s urbanizmom 
a pamiatkami, ale napríklad aj 
s premenami krajiny v dotyku 
s týmto vinohradníckym sídlom. 
Možno pripomenie, možno pre-
kvapí aj mozaika významných 
osobností s životmi prekríže-
nými s touto obcou. Čo sme si 
však želali pri koncepcií publi-
kácie je, aby sa pri jej čítaní pre-
javoval aj kráľovanský svojráz. 
Kniha vznikla vďaka pomoci 
a podpore mnohých priazniv-
cov a podporovateľov. Každému 
ďakujeme za podiel na jej vzni-

ku. Prajeme knihe, aby pocítila 
mnoho teplých dlaní čitateľov. 
Kniha bola čitateľom po prvý 

raz predstavená 14. mája 2016 
na Kráľovskom hodovaní.

Ján ZIGO, red.

Cena mesta Pezinok pre modranských „ĽUSKáčov“
Ľudový súbor ĽUSK z Modry 
sa 23. apríla 2016 zúčastnil Ix. 
ročníka prehliadky folklórnych 
súborov seniorov Malokarpat-
ského regiónu. Prehliadka pod 
názvom Slnko v nás sa konala 
v Pezinskom kultúrnom centre. 
Členovia súboru priniesli na 

pezinské pódium slnko v podo-
be Dažboga - boha slnka a pri-
hovorili sa divákom pásmom 
„Vínohranie“ o význame slnka 
pre život vinára a vinohradov. 
ĽUSK za toto vystúpenie získal 
Cenu primátora mesta Pezinok.
 (pl, red)

Divadelné konfrontácie si vyskúšali aj naši divadelníci
V dňoch 29. - 30. apríla sa v Dome kultúry Pezinok uskutoč-
nila krajská prehliadka divadelných súborov. Spomedzi os-
tatných prihlásených súborov si viaceré ocenenia odniesli aj 
modranskí ochotníci z divadla MoKraĎ. 

V kategórii amatérske divadlo 
dospelých si za herecký výkon 
v inscenáciách Kam čert nemô-
že... a Kerá ma vačší kríž? od-

niesla diplom a ocenenie Mária 
Jančíková z divadla MoKraĎ. 
Diplom za účasť na prehliadke 
získal Róbert odler za hru Kam 

čert nemôže... a Mária Jančíko-
vá za hru Kerá ma vačší kríž?. 
obe divadelné hry režírovala 
Elena Lennerová. odborná po-
rota ohodnotila modranský di-
vadelný kolektív ako herecky 
vyvážený, kde mladí tvoria ce-
lok so staršími. Pochvalu si vy-
slúžil aj scenár komédie Kam 
čert nemôže, nakoľko práve 
takého hry z dedinského pros-
tredia v súčasnosti na amatér-
skej divadelnej scéne chýbajú. 
V hre Kerá ma vačší kríž, od-
poručila porota autorke M. Jan-
číkovej vytvoriť pokračovanie. 
„Na pokračovaní už intenzívne 
pracujem, takže som si slová 
poroty vzala k srdcu. Sme veľ-
mi spokojní s hodnotením po-
roty v tejto krajskej prehliad-

ke. Všetky zúčastnené súbory 
sa snažili nakopnúť ešte k lep-
šej práci v divadle, dávali nám 
rady a ponaučenia, ktoré si veľ-
mi vážime. Touto cestou by sme 
chceli poďakovať aj našim skal-
ným diváčkam, ktoré nás prišli 
povzbudiť aj do Pezinka. Orga-
nizácia celej prehliadky bola na 
veľmi dobrej úrovni. Potešilo 
ma odporúčanie, že by sme na-
šu hru mohli pretvoriť do formy 
estrády a vraj by som mohla pí-
sať scenáre aj pre pána Donu-
tila. Odborníci nám poradili, 
aby sa aj naďalej robili naše di-
vadlo tak dramaturgicky dobre 
ako doteraz, no možno s men-
šou snahou o vtipy“, uvidela 
miestna herečka a scenáristka 
Mária Jančíková. (red)
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Na fotografii vľavo: Uvedenia novej knihy o Kráľovej sa ujali Ján 
Lenner (vľavo) a Ján Juran.
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Modranský piknik opäť 
otvorí turistickú sezónu
Turistickú sezónu v Modre otvorí Modranský piknik, ktorý sa 
uskutoční v Harmónii. Obľúbené podujatie sa bude konať v so-
botu 4. júna na slnečnej lúke Otčenáška. Neváhajte a „vyvetraj-
te“ nedeľné šaty, piknikové koše, deky a slnečníky.

Pre návštevníkov je pripravený 
dobovo ladený program, ktorý 
otvorí o 13.30 slávnostná jazda 
repliky prvého česko-sloven-
ského auta tatra Prezident 
z roku 1897 a ukončí roman-
tické pozorovanie hviezd hvez-
dármi z Astronomického klubu 
Bratislava. Spolu s miestnymi 
vínami a voňavou kávou na te-
rase Penziónu na lúke si tento 
zaujímavý program môžete vy-
chutnať na piknikovej deke či 
pohodlných ležadlách počas 
príjemného slnečného kúpeľa.
Počas dňa sa môžete tešiť na 
jazdu historických bicyklov, 
či tradičnú dobovú súťažnú 
módnu prehliadku. Deti pote-
ší predstavenie Dve rozprávky 
na brušku spojené s tvorivými 

dielňami. Spoločne s rodičmi 
ich bude čakať množstvo spo-
ločenských a športových hier, 
spoznávanie okolia so sprie-
vodcami, výtvarný plenér pod 
vedením majstra Šimu-Juríčka, 
dobroty z kredenca Modran-
ského okrášľovacieho spolku 
a veľa iného. Podvečer zahrá 
hudbu z čias Rakúsko-Uhor-
ska C. a k. dychový komorný 
orchester z Bratislavy, swin-
govú muziku z 30. a 40. rokov 
predstaví SwinGang a z ori-
ginálnych šelakových gramo-
platní budú hrať Gramophon 
Brothers. K tomu všetkému sa 
naučíte tancovať swing s ta-
nečným klubom B-Swing.
 (jk)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P o z v á n k y

Rozprávková Modra 
bude zasa niečím iná
V dňoch 24. a 25. 6. 2016 budete žiť skutočne v Rozprávkovej 
Modre. Dobrí i zlí, odvážni aj hlupáci, drevení aj handroví, ši-
kulkovia aj babráci, budú od výmyslu sveta herci, bábky a aj di-
váci. Musí to tak byť, veď už šesť rokov je Rozprávková Modra 
vždy iná, ale vždy príjemná, štedrá a pohodová. 

A čo bude iné v tomto roku? 
Začneme už v piatok podve-
čer a pokračujeme v sobotu od 
obeda až do večera. Nech sa te-
ší aj tá malá aj tá veľká, aj ten 
s mliečnymi aj ten s vyťahovací-

mi. Snáď bude až desať bábko-
vých divadiel, možno aj drevené 
atrakcie, možno aj nejaké pre-
kvapenie, no isto zábava a po-
učenie. Za slnka sa zídeme pri 
jazierku v parku, za dažďa v sá-

lach Kultúrneho domu Ľ. 
Štúra na Sokolskej ulici. 
Modranská beseda 
a Mestské kultúrne stre-
disko Modra pripravu-
jú 6. ročník obľúbené-
ho festivalu bábkových 
divadiel Rozprávková 
Modra 2016. Srdečne 
všetkých už teraz pozý-
vame. 
Bližšie info na plagá-
toch. Ján ZIGO,

Modranská Beseda IL
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Letná čitáreň pri Mestskej knižnici
V sobotu 11. júna poobede, 
v rámci celomestskej akcie 
Deň otvorených záhrad, prvý-
krát sprístupníme letnú čitáreň, 
ktorá vzniká pri Mestskej kniž-
nici v Modre. Na jar sme zača-
li s úpravou priestoru malého 
pozemku pri kultúrnom dome, 
výsadbou stromov a strihaním, 
aby sme začiatkom leta otvori-
li pre obyvateľov nové príjemné 
prostredie na čítanie a trávenie 
voľného času. Našim cieľom je 
vytvoriť príjemnú oázu susedia-
cu s parkom a oživiť ju ponukou 
komorných podujatí ako je hlas-

né čítanie, diskusie, tvorivé číta-
nie pre rodiny s deťmi či mul-
tižánrové večery. okrem toho 
bude čitáreň bežne otvorená pre 
verejnosť. Viac informácií pri-
nesieme v nasledujúcom čísle. 

Marcela KVETKOVÁ, 
Kultúrne centrum Modra 

Na fotografii: V rekonštruovanej 
záhrade za kultúrnym domom 
bude otvorená letná čitáreň.

Deň otvorených modranských 
záhrad s témou Sila kvetov
Nazrite do osemnástich z nich 
Už 11. júna 2016 sa opäť otvoria 
dvere niekoľkých modranských 
záhrad. tak ako minulý rok, 
v čase od 14.00 do 20.00 hodi-
ny si návštevníci môžu pozrieť 
modranské záhrady, ktorých 
majitelia sa rozhodli sprístup-
niť ich pre verejnosť. Deň otvo-
rených modranských záhrad sa 
pripája k celoeurópskemu pod-
ujatiu Víkend otvorených par-
kov a záhrad, ktoré má v západ-
nej Európe dlhoročnú tradíciu 
a je organizované každoročne 
už od roku 1998. Po úspešnom 
druhom ročníku, ktorý bol veno-
vaný obdobiu romantizmu v zá-
hradnom umení za čias života 
Ľudovíta Štúra, sme tento rok 

vybrali tému Flower Power (si-
la kvetov) a zamerali sa na ob-
dobie 60. a 70. rokov minulého 
storočia.
Na vašu návštevu čaká osem-
násť otvorených záhrad v Mod-
re, na Kráľovej, na Panskom 
chodníku a v Harmónii. Nechaj-
te sa prekvapiť krásou modran-
ských záhrad a originálnych 
zákutí a tiež novými zaujímavý-
mi záhradami. Pripravené je aj 
množstvo sprievodných poduja-
tí pre deti a dospelých. Poduja-
tie je organizované pod záštitou 
Národného trustu n. o. a Víken-
du otvorených parkov a záhrad. 
Akciu finančne podporilo Mesto 
Modra, Krajská organizácia ces-

tovného ruchu Bratislava Re-
gion tourism a Revia - Malokar-
patská komunitná nadácia.
tešíme sa na spoločné stretnu-
tia v modranských záhradách. 
Informácie o podujatí získate na 
FB - otvorené záhrady Modra 
a na web stránke www.vopz.sk.

Zuzana KLUČÁROVÁ, 
OZ Otvorené záhrady

NÁRODNÝ TRUST

partneri destinačný partner

DEŇ
OTVORENÝCH

MODRANSKÝCH
ZÁHRAD

11. JÚNA 2016

Inzercia
 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 Kúpim vinohrad v Modre. 

Môže byť aj pusták.
Tel.: 0905 696 787

 z Kúpim starú vínnu pivnicu 
v Modre. Tel.: 0905 696 787

 z Kúpim modranskú keramiku 
vyrobenú pred r. 1970 a obrazy 
od maliarov Ilečko, Cpin, Hrtús.

Tel.: 0905 696 787
 z Kúpim nestavebný pozemok 

(vinica, pusták, lúka a pod.) Har-
mónia, Kráľová, Modra na poľ-
nohospodárske účely.

Tel.: 0905 101 500
 z Predám chatu s pozemkom 

v katastri Modra, miestna časť 
ohňavy. Tel.: 0903 249 544

 z Mladá 5-členná rodina hľadá 
byt na prenájom v Modre od leta 
2016. Tel.: 0908 125 926

 z Predám 3-izbový byt, 94 m2 
plus 2 balkóny, komora na me-
dziposchodí a spoločná pivnica 
pre 3 byty. Kompletne prerobe-
ný a nadštandardne vybavený. 
Cena: 129 000 €.

Tel.: 0905 896 627
 z Verejnoprospešné služby 

mesta Modry hľadajú pracovní-
kov na pozíciu vodič/robotník. 
Žiadosti do zamestnania prines-
te osobne do podateľne Kancelá-
rie prvého kontaktu (Štúrova 59, 
Modra) alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad, Dukelská 38, 900 
01 Modra, prípadne e-mailom na 
jarmila.haferova@msumodra.sk.
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Letné slávnosti 
- huncokárske 

hody
Penzión Huncokár v spoluprá-
ci s mestom Modra, O.Z. Hun-
cokári na Piesku a Modran-
ským turistickým spolkom vás 
srdečne pozývajú na 12. ročník 
Letných slávností, ktoré sa bu-
dú konať 22. - 24. júla 2016 
v areáli penziónu Huncokár 
v Modre - Piesku. Okrem kul-
túrneho programu a občerstve-
nia pripravujeme v penzióne aj 
výstavu o huncokároch spoje-
nú s besedou v budove a na ná-
dvorí starej nemeckej školy na 
Piesku.
Podrobný program bude zve-
rejnený v júnovom čísle Mod-
ranských zvestí.

Martina SCHMIDTOVÁ, 
OZ Huncokári na Piesku

Medzinárodný 
gitarový festival

Medzinárodný gitarový festi-
val Modra je jedinečný hudob-
ný festival, ktorý predstavuje 
profesionálnych hudobníkov 
a komornejšie projekty za-
merané na hru na gitare. ten-
to rok sa bude konať v dňoch 
15. - 17. júla 2016 v jedineč-
ných priestoroch Nemeckého 
evanjelického kostola. Festi-
val vznikol aj vďaka Kataríne 
Wieczorek, modranskej rodáč-
ke, profesionálnej hudobníčke 
žijúcej v Poľsku a odbornej ga-
rantke festivalu. (red)
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Cyklistická časovka na Zošku sa blíži!
Už 9. ročník cyklistickej Časovky na Zošku až ku hviezdam sa 
uskutoční v nedeľu 24. 7. 2016. Toto cyklistami čoraz viac ob-
ľúbenejšie podujatie organizuje AŠK-Sportreport Pezinok za 
podpory Mesta Modry. Absolútny víťaz zo siedmich kategórii 
má možnosť získať putovný pohár primátora mesta Modry.

Dôležité parametre: dĺžka tra-
sy je 7,3 km s prevýšením 290 
metrov, priemerne stúpanie 4,3 
%, maximálne stúpanie 9,1 
%. Ako už býva dobrým zvy-

kom, registrácia a občerstve-
nie bude pripravené v reštau-
rácii Bowling v Harmónii. 
Cena štartovného zahŕňa nie-
len občerstvenie a darček, ale 

aj v tombole zlosovateľné štar-
tovné číslo o hodnotné ceny. 
Príďte prekonať rekord trate 
Petra Vrtiša 15:34 z roku 2014.
Pozor! Nezabudnite si cyklis-
tickú prilbu, ktorá je podmien-
kou k registrácii.
Bližšie informácie sa dozviete 
na www.sportreport.sk

Peter MAJDA, 
za AŠK-Sportreport Pezinok 

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

Chlapci zo základnej školy Vajanského 
výborní v orientačnom behu
Dňa  21.  4.  2016  sa  žiaci  druhého  stupňa Základnej  školy Va-
janského 93  zúčastnili  pretekov v  orientačnom behu, ktoré  sa 
uskutočnili  v motokrosovom  areáli  v  Šenkviciach. Akcia  bola 
zároveň 3. kolom Pezinskej  školskej  ligy v orientačnom behu, 
III. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu a Školské 
majstrovstvá obvodov Pezinok a Senec.

Pretekali družstvá aj jednotlivci. 
U jednotlivcov v kategórii mlad-
šie žiačky sa Martinka tóthová 
umiestnila na 2. mieste a bodo-

vala do Pezinskej školskej ligy, 
jej sestra Ema tóthová skončila 
na peknom 4. mieste a tiež získa-
la body do ligy. V kategórii star-

ších žiakov sa Radoslav Kuník 
umiestnil na 3. mieste a tým si 
zabezpečil postup do krajského 
kola.
Družstvo školy v zložení Hojko 
Andrej - 5.B, Kuník Stanislav 
Aurel - 6.A, Kuník Radoslav - 
8.B, Dvorák Branislav - 9.A ob-
sadilo 3. miesto. Žiakom patrí 
úprimná gratulácia!

(red, vk)

Kynologické pomôcky
Kvalitné krmivo 

Potreby pre chovateľov
Poradenstvo

Strihanie psov

0905 601 780
Štefániková 23, Modra

Kynologicke potreby Modra

ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA

ponúka komplexné právne 
služby a právne poradenstvo.

Obráte sa na nás:
tel.: 0949 207 903

www.advokatuherek.sk

Nájdete nás na adrese:
Moyzesova 4/B, 902 01 Pezinok.

Mgr. Michal Uherek



22
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t

Seniori si zašportovali na mestských hrách
Jednota dôchodcov Slovenska, pobočka v Modre zorganizovala 
na sobotu 7. 5. 2016 druhý ročník športových hier seniorov. Hry 
sa uskutočnili v areáli Strednej odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej v Modre, kde sú veľmi dobré podmienky na športova-
nie. Zúčastnení si podujatie pochvaľovali, mali pripravené zau-
jímavé disciplíny, príjemné posedenie s občerstvením a so sebou 
si priniesli dobrú náladu a pravého športového ducha. 

Hier sa zúčastnilo osemnásť 
mužov a jedenásť žien vo 
dvoch kategóriách. Priateľ-
ské športové zápolenia otvoril 
predseda Jednoty dôchodcov 
Vladimír Medlen. Privítal po-
zvaných rozhodcov, peda-
gógov zo základných škôl, 
pánov Jedličku, Helda a Ko-
lárika. Seniori sa rozišli na 
pripravené športoviská a za-
čalo sa súťažiť v disciplínach: 
chôdza, hod granátom, vrh gu-
ľou, kop na bránku, hod kri-
ketovou loptičkou a streľba zo 
vzduchovky.
Po skončení športového súťa-
ženia sa v klubovej miestnosti 
školy podával obed a vyhod-
notili sa všetky výsledky. Pri-
pravené boli diplomy aj zau-

jímavé medaily z dielne pani 
Alžbety Čaputovej. o občer-
stvenie sa postarali členky 
klubu. Najbližšie nás čaká na-
šich seniorov okresné kolo 
športových hier v Pezinku.

Počas  májových  športových 
hier seniorov Modry sa naj-
úspešnejšími stali:
1. M. Kakalíková: 3 x zlato 
a 1x bronz
2. M. Hýllová: 2x zlato
3. M. Gruberová: 1 x zlato a 3 
x striebro
1. D. Kozák: 3x zlato
2. M. Kľúčik: 2x zlato a 2x 
striebro
3.  P. Bakalár: 2x zlato, 1x 
striebro a 1x bronz.
 (red)

Na fotografiách: Modranským seniorom prialo počas májových 
športových hier aj príjemné slnečné počasie.

Futbalový klub 
oslavuje 90 

rokov od vzniku
Pri príležitosti osláv 90. výročia 
organizovaného futbalu v Mod-
re sa dňa 18. 6. 2016 o 16.00 na 
futbalovom štadióne v Modre 
odohrá futbalový zápas medzi 
mužstvami FC Slovan Modra 
„starí páni“ a old Boys ŠK Slo-
van Bratislava. V mužstve náš-
ho hosťa sa predstavia legendy 
československého a slovenské-
ho futbalu ako Ľudovít Cvetler, 
Ivan Hrdlička, Vladimír Kinder, 
Jaroslav Timko, Miloš Glonek, 
Szilárd Németh, Miroslav Chví-
la a ďalší. touto cestou chce-
me pozvať všetkých fanúšikov 
modranského futbalu ako aj ši-
rokú verejnosť, aby spolu s nami 
oslávili toto významné jubileum.
Viac o histórii klubu sa dozviete 
v ďalších vydaniach MZ.

Igor KOLEK, 
OZ FC Slovan Modra

Štúrova štreka - žiadne medové fúzy, 
no veselo bude!
Priatelia, registrácia na „štre-
ku” pokračuje, Mod-
ranov pribúda, čo 
je úplne skvelé! 
Až do 15. 6. (s 
úhradou štar-
tovného do 
12.00h, po 
tomto termí-
ne len vý-
n i m o č n e ) , 
sa môžete 
prihlasovať cez 
stránku www.sturovastre-
ka.sk. Prvých 100 prihláse-
ných bežcov, ktorí zároveň 
uhradia štartovné, získava 
pekné tričko so štúrovským 
odkazom, ktorý sa nám tak 
páčil, že sme si ho sťa mot-
to Štúrovej štreky zvolili. 
A ešte dôležité. Srdečne 
gratulujeme všetkým no-

minovaným a víťazom oce-
nenia Športovec mesta 

Modry za rok 2015. 
Máme radosť, že 
sa v našom mes-
te rozvíja špor-
tová tradícia na 
rôznych úrov-
niach a že vás 
to tak baví. 
Stačí sa len 

správne be-
žecky naladiť a 19. 

júna ideme na to. Prosíme 
vás, sledujte webovú strán-
ku, kde budeme s blížiacim 
sa termínom behu pridávať 
aj viac aktualít.

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
Katarína RUŽEKOVÁ 
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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

ZÁPIS
- ANGLICKÝ JAZYK - RUSKÝ JAZYK -

ZÁPIS
PhDr. Elena Dugovičová 

JAZYKOVÉ KURZY MODRA 
Kalinčiakova 22, 900 01 Modra 
033/647 3483, 0905 395 635 

elena@dugovicova.sk, www.dugovicova.sk

Pripravujeme výuku anglického a ruského 
jazyka na leto 2016 a šk. r. 2016/2017.

Detičky vo veku 5, 6 rokov môžete prihlásiť 
do skupinového kurzu Play and Learn.

Jemne (basic, elementary)/mierne (pre-inter-
mediate)/stredne (intermediate, upper-inter-
mediate)/veľmi (proficiency) pokročilí záu-
jemci rôznych vekových kategórií sa môžu 
prihlásiťdo niektorých prebiehajúcich skupi-
nových alebo individuálnych kurzov.
Ruský jazyk vyučujeme len individuálne.

V júli a auguste 2016 ponúkame všeobecnú 
angličtinu individuálne pre všetky vekové a 
vedomostné kategórie kurzantov podľa do-
hody.

Poraďte  sa  s  nami  osobne,  telefonicky,  e-
-mailom,  navštívte  našu  webovú  stránku, 
porozmýšľajte a prihláste sa.

KEDY?
Celý jún 2016, každý štvrtok od 19.00 do 20.00.

KDE?
Na našej horeuvedenej adrese.

TEŠÍME SA NA VÁS, MALÝCH I VEĽKÝCH

Plnenie klimatizačných jednotiek 
osobného automobilu ekologickým

 chladivom R134a len za 30 €

Recyklácia chladiaceho plynu:

Dezinfekcia ozónom
len za 10 €

• Výmena starého chladiva
• Naplnenie novým chladivom
• Kontrola tesnosti 
  klimatizačnej jednotky

len za 10 €

Recyklácia chladiaceho plynu:

Šúrska 136, Modra
Tel: 0907 858 444
www.autoservismodra.sk

prírodna kozmetika a 
ekologická drogéria

Dukelská 21, Modra

WILDHONEYWILDHONEY

     
             

             Miešanie farieb
             Najširšia paleta 
             lazúr na drevo

             Bazénová chémia
             Autokozmetika

             Stavebná chémia
     
              

DROGÉRIA ŠIMONOVIÈ

Odborné poradenstvo je samozrejmos�ou.
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SKLAD � PREDAJŇA � ERP ELCOM � VÝROBA � ÚČTOVNÍCTVO 

PORADENSTVO
INŠTALÁCIA

TECHNICKÁ PODPORA

SOFTVÉR PRE VAŠU FIRMU

Directreal Offi ce
Žitná 1, 831 06 Bratislava 

www.directreal.sk/offi ce

Predávate nehnuteľnosť?
Zavolajte mi!

Peter Peško
realitný maklér

(0911 444 675 
p.pesko@directreal.sk

Váš realitný maklér pre 
Modru a okolie.

Predávate nehnuteľnosť?

0911 444 675 
p.pesko@directreal.sk

Váš realitný maklér pre 

Prídem • Poradím • Predám
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci jún 2016

28. 5., 13.00 - 20.00 h.: Deti v hline - hli-
na  s  deťmi, keramikárske tvorivé dielne 
pre rodiny pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa detí, modelovanie, točenie na kera-
mickom kruhu, pálenie pod vedením kera-
mikov, miesto: historická radnica, Štúrova 
54, organizátor: Cech slovenských kera-
mikov, Mesto Modra, MsKS, ZUŠ Modra 
a Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru

28. 5., 13.00 h.: Deň detí v Modre, skáka-
cie hrady, súťaže, maľovanie na tvár, slad-
ké odmeny, miesto: futbalový štadión, or-
ganizátori: oZ FC Slovan Modra, Mesto 
Modra

28. 5., 19.00 h.: Majáles, do tanca hrá DJ 
Sharp, miesto: futbalový štadión, organi-
zátor: oZ FC Slovan Modra

4. 6., 13.00 h. - 22.00 h.: Modranský pik-
nik, otvorenie turistickej sezóny v nobles-
nom štýle, miesto: lúka otčenáška, Mod-

ra-Harmónia, organizátori: Mesto Modra, 
MsKS Modra

5. 6., 14.00 h.: Deň detí, podujatie pre ro-
diny s deťmi, miesto: Modra- Kráľová, or-
ganizátor: oZ Kráľovan

5.  6.,  19.00  h.: Hlasné  čítanie,  Beseda: 
Južný Sudán  -  nemocnica Marial Lou, 
práca lekára na humanitárnych projektoch 
v rozvojových krajinách, miesto: Kultúr-
ny dom Ľ. Štúra v Modre

10. 6. - 21. 8. 2016: Z jedného ateliéru, 
vernisáž výstavy Mariána, Ivana a tomá-
ša Polonských, socha, maľba, keramika, 
Výstava výtvarných diel potrvá do 21. 8. 
2016., miesto: historická radnica

11.  6.  2016:  Deň  otvorených  záhrad, 
sprístupnenie modranských záhrad, orga-
nizátor: občianske združenie otvorené zá-
hrady

18.  6.  2016:  Deň  Modranských  vodní-
kov, podujatie pre rodiny s deťmi, miesto: 
pri modranskom rybníku, organizátor: oZ 
ĽUSK

19. 6. 2016: Štúrova štreka, mestský beh 
pre všetky vekové kategórie, štart a cieľ 
na futbalovom štadióne, organizátor: Muf-
lon Kros

20. 6., 18.00 h.: Záverečný koncert a vy-
stúpenie  žiakov  ZUŠ  Modra,  miesto: 
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizá-
tor: ZUŠ Modra

24.  -  25.  6.  2016:  Rozprávková  Mod-
ra, festival bábkových divadiel, miesto: 
priestranstvo pri Kultúrnom dome Ľ. Štú-
ra v Modre, organizátor: oZ Modranská 
beseda

Pripravujeme
15. - 17. 7.: Medzinárodný gitarový fes-
tival, miesto: Evanjelický kostol v Modre, 
organizátor: MsKS Modra

Informácie: Mestské kultúrne stredisko 
Modra, Sokolská 8, tel.: 033/647 21 12.

1. 6. / STR - 20.30 
POKLAD – Filmový klub K4
2€/4€ / Comoara / Réžia: Corneliu Porumboiu 
/ FRA/RUM 2015 / komédia / 89 min / ČT 
MP 12

2. 6. / ŠTV / 20.30
MAGGIE MÁ PLÁN
4€ / Maggie´s Plan / Réžia: Rebecca Miller 
USA 2015 / romantická komédia / 99 min
ČT / MP 12

3. 6. / PIA / 20.30
HRA PEŇAZÍ
4€ / Money Monster / Réžia: Jodie Foster
USA 2016 / triler / 95 min / ST / MP 12

4. 6. / SO / 20.30
NINJA KORYTNAČKY 2 – 3D
6€ / Teenage Mutant Ninja Tortules 2 / Réžia: 
Dave Green / USA 2016 / dobrodružný, akčný
min / ČD / MP

5. 6. / NE / 18.00
ANGRY BIRDS VO FILME
4€ / The Angry Birds Movie / Réžia: Clay 
Kaytis, Fergal Reilly / USA 2016 / animovaný
90 min / SD / MP

5. 6. / NE / 20.30
OSTRÍ CHLAPCI
4€ / Nice Guys / Réžia: Shane Black / USA 
2016 / komédia / 116 min / ST / MP 15

8. 6. / STR / 20.30
SKAZA KRÁSOU – Filmový klub K4
2€/4€ / Skáza krásou / Réžia: Helena 
Třeštíková, Jakub Hejna / ČR 2016 / dokument 
/ 90 min / OV / MP 12

9. 6. / ŠTV / 20.30
ODKAZ VO FĽAŠI
4€ / Flaskepost fra P / Réžia: Hans Petter 
Moland / DÁN 2016 / krimi, triler / 112 min
ČT / MP 12

10. 6. / PIA / 20.30
WARCRAFT: PRVÝ STRET – 3D
6€ / Warcraft / Réžia: Duncan Jones / USA 
2016 / fantasy / 123 min / SD / MP 15

11. 6. / SO / 20.30
V ZAJATÍ DÉMONOV 2
4€ /  The Conjuring 2 / Réžia: James Wan
USA 2016 / horor / min / ČT / MP 12

12. 6. / NE / 18.00 
KUNG FU PANDA 2
4€ / Kung Fu Panda 2 / Réžia: Jennifer Yuh 
Nelson, Alessandro Carloni / USA 2016
animovaný / 94 min / SD / MP

12. 6. / NE / 20.30
NINJA KORYTNAČKY 2 
4€ / Teenage Mutant Ninja Tortules 2 / Réžia: 
Dave Green / USA 2016 / dobrodružný, akčný 
/ min / ČD / MP

15. 6. / STR / 20.30
CAPTAIN AMERICA: OBČIANSKA VOJNA 
4€ / Captain America: Civil War / Réžia: 
Anthony & Joe Russo / USA 2016 / 
dobrodružný, akčný / 150 min / ST / MP 12

16. 6. / ŠTV / 20.30
CENTRÁLNA INTELIGENCIA
4€ / Central Intelligence / Réžia: Rawson 
Marshall Thurber / USA 2016 / akčná 
komédia / min / ST / MP 12

17. 6. / PIA / 20.30
PODFUKÁRI 2
4€ / Now you see me 2 / Réžia: Jon M. Chu 
USA 2016 / akčná komédia / 131 min / ST / MP 12

18. 6. / SO / 18.00
THE AUDIENCE – National Theatre 
London
8€ / Réžia: Stephen Daldry / VB 2013 / dráma, 
komédia / 150 min / ČT

19. 6. / NE / 18.00
HĽADÁ SA DORY
4€ / Finding Dory / Réžia: Andrew Stanton 
USA 2016 / animovaný / min / SD / MP

19. 6. / NE / 20.30
WARCRAFT: PRVÝ STRET 
4€ / Warcraft / Réžia: Duncan Jones / USA 
2016 / fantasy / 123 min / ST / MP 15

22. 6. / STR / 20.30
OKHWAN NA CESTE ZA SLOBODOU
Filmový klub K4
2€/4€ / Okhwan na ceste za slobodou
Réžia: Marek Mackovič / SR 2016 / dokument
71 min / OV / MP 12

23. 6. / ŠTV / 20.30
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM
4€ / Alice through the Looking Glass / Réžia: 
James Bobin / USA 2016 / dobrodružná 
fantasy / 113 min / SD / MP 7

24. 6. / PIA / 20.30
PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE
4€ / All Gone South aka Babysitting 2
Réžia: Nicolas Benamou, Philippe Lacheau
FRA 2016 / komédia / 93 min / ČD / MP 12

25. 6. / SO / 20.30
DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK – 3D
6€ / Independence Day: Resurgance / Réžia: 
Roland Emmerich / USA 2016 / akčný, sci-fi
129 min / ČD / MP 12
26.6. / NE / 18.00
HĽADÁ SA DORY / 3D
6€ / Finding Dory / Réžia: Andrew Stanton
USA 2016 / animovaný / min / SD / MP

26. 6. / NE / 20.30
DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 
4€ / Independence Day: Resurgance / Réžia: 
Roland Emmerich / USA 2016 / akčný, sci-fi
129 min / ČD / MP 12

29. 6. / STR / 20.30
X-MEN: APOKALYPSA 
4€ / X-Men: Apocalypse / Réžia: Bryan Singer 
/ USA 2016 / akčné sci-fi / 100 min / ČT
MP 12

30. 6. / ŠTV / 20.30
PRED TÝM, AKO SOM ŤA SPOZNALA
4€ / Me before you / Réžia: Thea Sharrock 
USA 2016 / romantický / 110 min / ČT / MP 12

DOVIDENIA V JÚLI.

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

PROGRAM JÚN WWW.KINOMODRA.SK


