
Mesto na jar upratovali školy aj dobrovoľníci
Počas jednej soboty sme vyzbierali sedem veľkokapacitných kontajnerov odpadu
Mestský úrad každoročne aktivizuje Modranov, dobrovoľní-
kov a školy k jarnému upratovaniu chotára a mesta. Do skráš-
lenia verejných priestranstiev, ulíc, parkov, lesoparku a okolia 
škôl sa spoločnými silami zapojili deti a učitelia z modran-
ských škôl a mnohí dobrovoľníci z občianskych združení. Vý-
sledkom ich práce je nielen len pár vriec vyzbieraného odpa-
du, ale aj čistý les, parky a cesty. 

Zámerom tejto akcie však nie je 
veľkoplošná výsadba, vypratá-
vanie veľkoobjemového odpa-
du alebo veľké renovácie. Ide 
o drobné úpravy, ktoré skul-
túrnia Modru. Účelom akcie je 
vyzbieranie papierov, petfliaš 
a drobného odpadu z trávnikov 
po zime. Aj takto vieme spoloč-
ne skrášliť prostredie okolo nás. 
V rámci upratovacej soboty, 16. 
apríla, rozdelilo mesto medzi 
dobrovoľníkov viac ako 1 000 
ks vriec a množstvo párov ru-
kavíc. Mesto pomohlo aj so za-
požičaním pracovného náradia. 
Prvými lastovičkami v zbieraní 
odpadkov a zveľaďovaní oko-
lia boli tenisti, ktorí upratali 
areál tenisových kurtov v Har-
mónii. Nasledovali ich kynoló-
govia z klubu J. Stolárika, ktorí 
sa postarali o poriadok v oko-
lí cvičiska, zastávky v Širokom 
a poľnej cesty k modranským 
Oskorušiam. Mamičky s deť-
mi a kolektívy materských škôl 
Kalinčiakova a Sládkovičova 
skrášlili školské dvory, stredo-
školákom z vinárskej školy už 
tradične patrila lipová alej a deti 
zo ZŠ Vajanského vyzbierali od-
padky a vystrihali kríky v areáli 
školy. Okolie jazierka pri kultúr-
nom dome a park pri ňom neo-
bišli gymnazisti, blízko školy 
vysadili mladé stromy. Dobro-
voľníci z OZ Kráľovan poup-
ratovali okolie pri dome kultúry 
v Kráľovej, Modranská Beseda 
a ĽUSK sa ujali čistenia Štú-
rovej lavičky a starej Vinosad-
skej cesty. Poľovníci z PZ Pole 
sa pustili do poriadku v lokalite 
Hliny a poľovníci z PZ Harmó-

nia nezabudli na oblasť parko-
viska a prírodného kúpaliska na 
Zochovej chate-Piesok. Aktivis-
ti a rodiny Huncokárov opravi-
li plot na historickom cintoríne 
na Piesku, vyhrabali lístie, upra-
tali okolie starej nemeckej ško-
ly a tunajšej kaplnky. Ďalší mi-
lovníci nášho chotára vyzbierali 
odpadky pod Medveďou skalou 
a na ceste od Pánskeho chodní-
ka do Harmónie poza zdravotnú 
školu. Miestni turisti a horolez-

ci si rozdelili práce na Panskom 
chodníku, jedni po červenej 
značke, druhí po žltej. Nuž a po-
myselný kruh v polovici apríla 
zatiaľ uzatvorili členovia Mod-
ranského okrášľovacieho spol-
ku, ktorí vyzbierali a zničili vy-
typované čierne skládky, mladí 
skauti našli rovnako ako po mi-
nulé roky množstvo odpadu po-
pri ceste k Technickým službám 
a dobrovoľní hasiči si posvietili 
na čiernu skládku pri ovocnom 
sade blízko hranice so susedný-
mi Šenkvicami. 
V najbližších dňoch sa k uprato-
vaniu pridajú ďalší: ZŠ Štúrova, 
MŠ SNP, MŠ Partizánska, Ry-
bárske združenie, Vincúr a mno-
hí ďalší občania - jednotlivci. 
Všetkým spomenutým a aj ďal-

ším, ktorí sa k dobrej veci pripo-
ja, mesto Modra úprimne ďakuje 
za ochotu, pomoc a spoluprácu. 
V nasledujúcom čísle sa dočítate 
konkrétne čísla, koľko čoho sme 
a kde upratali, urobili a vyzbiera-
li a komu ešte chceme poďako-
vať. (red, zdroj MsÚ)

Na fotografii: Do jarnej brigá-
dy sa pustli aj ôsmaci zo ZŠ Va-
janského.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Májová uzávierka MZ bude 
v stredu 11. 5. 2016 o 9.00 h.
 (red)
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Odpočet činnosti 
na verejnom stretnutí
V stredu 9. marca sa uskutoč-
nilo tretie verejné stretnutie 
primátora a poslancov mest-
ského zastupiteľstva s občan-
mi. V Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra predstavili občanom zá-
stupcovia samosprávy odpočet 
svojej činnosti za uplynulý rok 
po voľbách. Predstavili plne-
nie bodov programového vy-
hlásenia na roky 2014 - 2018, 
schváleného v decembri 2014 
na ustanovujúcom zhromaž-
dení mestského zastupiteľstva. 
Hlavnými bodmi odpočtu bo-

li najväčšie investície a to re-
konštrukcia Základnej školy 
na Vajanského 93, vybudova-
nie dvoch nových tried mater-
skej školy na Vajanského 93, 
rekonštrukcia strechy paviló-
nu D Základnej školy Ľ. Štúra, 
rekonštrukcia športových areá-
lov a ďalšie významné investí-
cie mesta. Primátor zároveň 
informoval o pripravovaných 
investíciách, ktoré bude mesto 
realizovať v roku 2016. Obča-
nov v diskusii zaujímali témy 
ako opravy ciest a chodníkov, 

odvodnenie dolnej časti cin-
torína, existujúce súdne spory 

a zmeny a doplnky v územnom 
pláne. (red), MsÚ

Mesto sa pripravuje na nový projekt
Revitalizácia prírodného kúpaliska na Piesku
Rekreačné stredisko Modra - 
Piesok, nachádzajúce sa v krás-
nom prostredí Malých Karpát, 
bolo vyhľadávaným výletným 

miestom a letoviskom už kon-
com 19. storočia. Keď sa k nád-
herným lesom pridajú znač-
kované turistické chodníky, 
rozhľadňa na Veľkej Homoli, 
dnes už romantický príbeh ne-
meckých drevorubačov - hunco-
károv, Observatórium bratislav-
skej Univerzity Komenského, 
či možnosti lyžovania počas 
zimnej sezóny, máme asi 8 ki-
lometrov od Modry jednu z naj-
atraktívnejších a najmalebnej-
ších turistických lokalít Malých 
Karpát. Mesto má záujem túto 
lokalitu oživiť, rozvíjať a pod-
porovať. Jedným z veľkých pro-
jektov je aj Projekt revitalizácie 
prírodného kúpaliska na Piesku.

Myšlienka vybudovať biokú-
palisko v časti Piesok je vý-
sledkom rokovaní s rakúskymi 
obcami Illmitz, Purpach a Jo-
is, ktoré prišli s návrhom na 
ďalšiu spoluprácu na cezhra-
ničnom projekte. Tento projekt 
s pracovným názvom NEMO-
NET Neusiedler See - Modra 
- Networking (Purbach-Illmi-
tz-Jois-Modra) má byť finan-
covaný z kooperačného progra-
mu Interreg V-A Slovensko 
- Rakúsko 2014-2020, ktorý bol 
schválený Európskou komisiou 
28. júla 2015. Rokovania ve-
denia mesta s rakúskou stranou 
prebiehajú od leta minulého ro-
ku. Tak ako má rakúska strana 

podporu kraja Burgenlandu, aj 
naša strana má podporu Brati-
slavského samosprávneho kraja. 
Modra chce vstúpiť do cezhra-
ničnej spolupráce s dvomi čas-
ťami projektu na území mesta 
- Revitalizácia prírodného kúpa-
liska v rekreačnej zóne Piesok 
a Cyklotrasa Harmónia - Pie-
sok s požičovňou elektrických 
bicyklov v Harmónii. V súčas-
nosti sa pripravuje urbanistic-
ká štúdia využitia časti Piesok 
a projekt na samotné biokúpalis-
ko. Projekt by sa mal realizovať 
s predbežným rozpočtom 1 mi-
lión eur, so spoluúčasťou mesta 
vo výške päť percent z celkovej 
sumy. V prípade, ak projekt bu-
de úspešný, realizácia sa spustí 
začiatkom roku 2017. 
Dúfame, že projekt mesta Mod-
ry bude úspešný a v spolupráci 
s rakúskymi partnermi sa poda-
rí získať finančné prostriedky 
z kooperačného programu a pro-
stredníctvom nich vybudovať 
biokúpalisko, cyklistické trasy 
a požičovňu elektrických bi-
cyklov. Lokalita Modra - Piesok 
zvýši svoju atraktivitu a poskyt-
ne ďalšie možnosti pre aktívny 
oddych a víkendovú rekreáciu.

Elena PALČÁKOVÁ, 
oddelenie riadenia projektov 

a cestovného ruchu, MsÚ

Na fotografii: Vodná nádrž na 
Piesku by sa mala vďaka pro-
jektu premeniť na nové biokú-
palisko.

Zasadnutie 
zastupiteľstva

Mestský úrad v Modre ozna-
muje občanom, že zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva sa 
uskutoční podľa harmonogramu 
zasadnutí MsZ a to dňa 28. aprí-
la 2016 o 10.00 hodine v priesto-
roch Kultúrneho domu Ľ. Štúra 
v Modre na Sokolskej č. 8.

(msú)

Bezplatný 
internet v úrade

Návštevníci Mest-
ského úradu 
v Modre na Dukel-

skej 38 majú od apríla možnosť 
v jeho priestoroch zdarma surfo-
vať po internete. Ide o bezdrôto-
vú (WiFi) sieť s názvom Modra_
WiFi. V priebehu mesiaca máj, 
bude táto možnosť rozšírená aj 
o priestory Kancelárie prvého 
kontaktu a Mestskej informačnej 
kancelárie na Štúrovej 59.
 (msú, red)
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Na fotografii: Poslanci spoločne s primátorom predniesli odpočet 
svojej činnosti po prvom roku vo funkciách. 
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Zaznamenali sme
Nový asfalt pred OD Kocka

V dňoch 11. a 12. apríla 2016 sa pred parko-
viskom OD Kocka na Dukelskej ulici reali-
zovali ďalšie stavebné práce. Úpravy sa tý-
kali natiahnutia nového asfaltového koberca 
na komunikácii. 

Zrezanie chorých stromov 
na Dolnej ulici

Mesto Modra zrealizovalo koncom marca 
výrub stromov v lipovej aleji na Dolnej uli-
ci: v časti blízko cintorína tri lipy a jeden 
topoľ. Dôvodom výrubu bol zlý zdravot-
ný stav drevín a to, že v dôsledku ich zlé-

ho zdravotného stavu hrozil ich pád. Roz-
hodnutiu o výrube predchádzalo posúdenie 
zdravotného stavu súdnym znalcom a pred 
samotným výrubom boli dreviny posúdené 
pracovníčkou Štátnej ochrany prírody, kto-
rá dospela k rovnakému záveru, že dreviny 
predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo 
pre občanov. Zároveň mesto v minulom ro-
ku vysadilo niekoľko nových stromov a vo 
výsadbe pokračuje aj v týchto mesiacoch.
 (red)

Na fotografii: Vyrúbaný chorý strom na 
Dolnej onedlho nahradí nová výsadba.

Cesty pre Kráľovú
Dlhodobo kritizovaný povrch komunikácie na Trnavskej 
ulici, medzi Partizánskou a Karpatskou ulicou v Kráľovej, 
dostal v marci nový asfaltový kryt. Realizáciu projektu vy-
konala firma Alpine Slovakia, s.r.o. Bratislava na základe ob-
jednávky mesta v náklade 22 383 eur.

V marci sa podarilo mestu 
Modra ukončiť opravu ďalších 
zničených úsekov ciest v Krá-
ľovej a to v časti pred kultúr-
nym domom a v prepojení ulíc 
Puškinovej a Pod vinicami. 
Úpravu povrchu cesty sa poda-
rilo úspešne zrealizovať v rám-
ci združenej investície s Vodo-
hospodárskymi stavbami, a.s. 

Bratislava, ktoré sú zhotovite-
ľom stavby kanalizácie v mes-
te Modra. Celkové náklady 
na opravu ciest boli vo výške 
19 408,60 eur, z čoho podiel 
mesta predstavuje 15 872,40 
eur.

Ing. Iveta KRČMÁROVÁ, 
referát investičnej výstavby,  

mestský úrad 
Na fotografii: Kráľová má nové cesty v miestach Puškinova, Pod 
Vinicami a Trnavská.

Na štadióne pribudlo nové atraktívne športovisko
V mesiaci marec pribudlo v priestoroch areálu futbalové-
ho štadióna na Kalinčiakovej ulici nové športovisko - multi-
funkčné ihrisko s umelým trávnikom určené na futbal, volej-
bal, tenis, streetbal a basketbal. 

Rozmery ihriska sú 33x18 met-
rov, je obkolesené mantinelmi 
a vybavené štyrmi stĺpmi osvet-
lenia s reflektormi, bránkami 
a basketbalovými košmi. Multi-
funkčné ihrisko bolo vybudova-
né vďaka poskytovateľovi dotá-
cie, ktorým je Úrad vlády SR. 
Dotácia bola poskytnutá z roz-
počtovej rezervy predsedu vlády 
SR z programu - Podpora rozvo-
ja športu na rok 2015 vo výške 
40 tisíc eur. Celkové náklady na 
výstavby ihriska boli 64 256,98 
eur čiže viac ako 24 tisíc eur 
hradilo mesto Modra zo svoj-
ho rozpočtu. Stavbu zrealizoval 
víťaz verejného obstarávania 
MARO, s.r.o. Sučany v termíne 
24. februára až 29. marca 2016.
V súčasnosti sa pripravuje 
prevádzkový poriadok multi-

funkčného ihriska, ktorý bude 
zverejnený priamo v areáli ih-
riska a na webovej stránke mes-
ta www.modra.sk. Ihrisko bude 
k dispozícii širokej verejnos-
ti, v dopoludňajších hodinách 
školským zariadeniam, v popo-
ludňajších hodinách bude voľ-
ne prístupné deťom, verejnosti 
a športovým klubom. Keďže je 
vybavené umelým osvetlením, 
bude na komerčné účely v pre-
vádzke aj vo večerných hodi-
nách.

Elena PALČÁKOVÁ,
oddelenie riadenia projektov 

a cestovného ruchu, MsÚ

Na fotografii: Multifunkčné 
ihrisko na Kalinčiakovej bu-
de slúžiť jednotlivcom, školám 
i klubom.
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Jarné upratovanie Modry
Na celomestskom jarnom upratovaní sa zúčastnili, okrem mnohých 
ďalších, aj dobrovoľníci na fotografiách: Poľovné združenie Harmó-
nia, Kynologický klub J. Stolárika, rodina a priatelia Jána Grausa, 
OZ Huncokár, OZ Kráľovan, študenti Gymnázia K. Štúra, študen-
ti vinárskej školy, dobrovoľní hasiči, Modranský turistický spolok. 
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Do práce na bicykli 2016 v Modre
Mesto Modra pripravuje pre všet-
kých, ktorí sa zaregistrovali alebo 
sa ešte len plánujú zapojiť do celo-
národnej akcie Do práce na bicykli 
2016, aj zaujímavé sprievodné ak-
tivity. Tie by mali motivovať me-
nej odvážnych a prispieť k hlavnej 
myšlienke a to urobiť niečo pre 
spoločné životné prostredie, svoje 
vlastné zdravie a v neposlednom 
rade podporiť poznávaciu turis-

tiku. Mesto Modra tieto predpo-
klady určite má. Šliapnite teda do 
pedálov. 
Cieľom kampane Do práce na bi-
cykli je podporiť rozvoj nemoto-
rovej, cyklistickej dopravy v mes-
tách, vyzvať samosprávy, aby 
vytvárali kvalitné podmienky pre 
ekologické druhy dopravy, moti-
vovať zamestnávateľov, aby bu-
dovali vo svojich sídlach vhod-

né podmienky pre zamestnancov, 
ktorí dochádzajú do práce na bi-
cykli a motivovať zamestnancov, 
aby viac používali túto formu al-
ternatívnej dopravy. Mesto Modra 
ponúkne prihláseným cyklistom, 
ktorí sa vyberú do práce na bicyk-
li niekoľko sprievodných aktivít. 
Po zaregistrovaní dostanete trič-
ko a môžete sa zúčastniť aj tých-
to podujatí: 13. 5. 2016 (piatok) 

o 7.00 hod.: raňajky pre cyklistov 
pri mestskej budove TIC na Štú-
rovej 59 - malé občerstvenie, ká-
va, čaj, nápoje pre všetkých čo sa 
zapoja do akcie, 4. 6. 2016 Mod-
ranský piknik - lúka Očenáška, 
slávnostné otvorenie vyznačených 
cyklotrás v katastri mesta Modry 
prestrihnutím pásky a sprievod-
ným programom pre cyklistov. 
Viac informácií o projekte Do 
práce na bicykli nájdete na webe 
www.dopracenabicykli.eu.

(red, zdroj: MsÚ)

Vyznačené trasy pre cyklistov
Mesto Modra pripravilo projekt cyklotrás navrhnutých tak, 
aby trasy prechádzali osobitými historickými a prírodnými 
krásami regiónu Modry, jej okolia a lesoparku. Atraktívny 
projekt v roku 2015 uspel a získal podporu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Od 5. apríla 2016 môžu cyklisti využiť 
ktorúkoľvek z novo vyznačených cyklotrás v celkovej dĺžke 
83,7 km v nadväznosti už na existujúcu cykloturistickú sieť 
a pokochať sa malebnosťou modranského chotára. 

V krajine sú osadené nové cyk-
losmerovníky (Kamenný most, 
Piesok - Zochova cha-
ta, Hubalová, čermák, 
Sebreky, Pod Téglikom, 
Pod Srnčím vrchom, 
Modra Kaštieľ, Hliny 
a i.), bolardové stĺpiky 
(Vŕšky, Kalvária), veľ-
ké cyklosmerovky a ma-
ľované cykloznačenie. 
Projekt bol spolufinan-
covaný Ministerstvom 
dopravy, výstavby a re-

gionálneho rozvoja (v celkovej 
výške 21.894,72 €) a BSK (vo 

výške 1.662,36 €). Celkové ná-
klady na realizáciu projektu boli 
vo výške 23.557,08 €.
„Bratislavský samosprávny kraj 
využil na vyznačenie cyklotrás 
v okolí Modry dotáciu poskyt-
nutú Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja. Táto dotácia bola poskytnu-
tá na značenie cyklotrás. Čo sa 
týka cyklomapy, ktorá je určí-

te potrebná pre daný re-
gión, mesto Modra aktu-
álne zvažuje vydať takúto 
mapu.. BSK zatiaľ doplní 
nové cyklotrasy do svojich 
cyklistických máp pri ďal-
šej dotlači máp regiónu,“ 
uviedla pre MZ hovorky-
ňa BSK Lucia Forman. Za 
mesto Modra uvedené in-
formácie doplnila Gabrie-
la Repová z MsÚ: „Ako 

následný krok zvažuje mesto 
Modra vydať mapu vyznačených 
trás. V najbližších dňoch by sme 
chceli sprístupniť digitálne dáta 
k mapám, na stránke www.mod-
ra.sk a www.region-bsk.sk k vy-
značeným cyklotrasám v Modre 
a okolí. O postupných krokoch 
budeme verejnosť informovať.“ 

(red, zdroj: BSK, MSÚ)

Druhé zasadnutie Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu
Dňa 17. marca 2016 sa uskutočnilo druhé valné zhromaždenie Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty (OOCR), na 
ktorom boli prijatí noví členovia, bola zvolená výkonná riaditeľ-
ka, schválený návrh rozpočtu a plán práce na najbližšie mesiace.

Do OOCR boli prijatí ďalší no-
ví členovia a to mesto Pezinok, 
obce Slovenský Grob a Bud-
merice a Malokarpatské múze-
um v Pezinku. Valné zhromaž-
denie zvolilo Elenu Palčákovú 
do funkcie výkonnej riaditeľ-
ky OOCR s účinnosťou od 18. 
marca 2016.

Predseda valného zhromažde-
nia Juraj Petrakovič oboznámil 
prítomných s návrhom rozpoč-
tu oblastnej organizácie a s ná-
vrhom plánu práce výkonnej 
riaditeľky na rok 2016 a záro-
veň valné zhromaždenie obidva 
návrhy schválilo.
Hlavnou úlohou OOCR je pro-

pagácia Malokarpatského re-
giónu. Ďalšími úlohami na rok 
2016 bude naštartovanie spo-
lupráce s jednotlivými člen-
mi OOCR. Ide predovšetkým 
o spoluprácu so starostami ob-
cí, turistickými informačnými 
kanceláriami, zamestnancami 
zodpovednými za cestovný ru-
ch a prediskutovanie ich po-
trieb z pohľadu propagácie ces-
tovného ruchu a samozrejme 
dohodnutie spôsobu dlhodobej 
spolupráce. V spolupráci s jed-

notlivými obcami a turistický-
mi informačnými kanceláriami 
OOCR vytvorí databázu podu-
jatí, ktoré sa budú podporovať 
a propagovať v regióne. Zároveň 
bude OOCR pripravovať marke-
tingovú stratégiu tohto regiónu 
a plán komunikácie jednotlivých 
podujatí a projektov súvisiacich 
s cestovným ruchom v malokar-
patskom regióne. OOCR chce 
aj naďalej rozširovať svoje rady 
a prijímať nových členov, obce 
malokarpatského regiónu, pod-
nikateľské subjekty, občianske 
združenia a spolky.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
oddelenie podpornej 

činnosti, MsÚ 
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Poslanci mestského zastupiteľstva
Ing. Ján Jašek
Vyrástol som v Modre, od roku 2003 žijem v Harmónii a inten-
zívne komunikujem aj s obyvateľmi Kráľovej i Piesku. I keď 
som už druhé volebné obdobie poslancom za I. volebný obvod, 
snažím sa vnímať Modru skôr ako celok, než skupinu kon-
krétnych ľudí a konkrétnych záujmov. Ekonomickým slovní-
kom by som to mohol nazvať makropohľadom.

Mojím motívom pre vstup do 
komunálnej politiky bol veľ-
mi zlý stav transparentnosti 
a zákonnosti činnosti výkonnej 
moci v meste. Nefunkčná spo-
lupráca primátora s mestským 
zastupiteľstvom, opakujúce sa 
protesty prokurátora, nefun-
gujúce mesto... Na zákonnosť 
a transparentnosť konania ve-
denia mesta Modry sa budem 
snažiť dohliadať aj v budúcnos-
ti. S potešením však konštatu-
jem, že činnosť vedenia mesta 
v tomto volebnom období zatiaľ 
nevybočuje zo zákonom stano-
vených mantinelov a spoluprá-
ca primátora, poslancov MsZ 
a pracovníkov MsÚ je na naj-
lepšej úrovni od roku 2006. Ve-

rím, že tento stav zostane zacho-
vaný a Modra sa bude rozvíjať. 
Komunálnej politike sa venu-
jem od roku 2006, od roku 2007 
pracujem v Hospodárskej, fi-
nančnej a majetkovej komisii 
MsZ (KHFM), od roku 2011 
som jej predsedom. Je to veľmi 
nepopulárna funkcia, ale niekto 
ju robiť musí. Jej obsah celkom 
vystihuje jej pomenovanie jed-
ným z mojich kolegov poslan-
cov - „gazda“. Mnohí poslanci 
alebo občianski aktivisti vstu-
pujú do života mesta s konkrét-
nym cieľom alebo projektom. 
Podporiť niektorý šport, zvýšiť 
možnosti kultúrneho vyžitia, 
zachrániť historickú stavbu, dať 
si opraviť chodník na ulici, uro-

biť deťom nové ihrisko, krajšie 
školy... To všetko sú určite dob-
ré a prospešné ciele, ale všetky 
majú jeden spoločný menova-
teľ - peniaze. A mestský mešec 
nie je samozrejme bezodný. 
Populistický argument „je to 
pre ľudí, na to sa peniaze pred-
sa musia nájsť“ ešte nikdy do 
mestskej kasy nepriniesol ani 
euro. Nie je vždy ľahké vysvet-

liť kolegom poslancom alebo 
verejnosti, že okrem tých verej-
nosťou vnímaných výsledkov 
práce (nové ihrisko či čistejšie 

mesto) sú dôležité aj verej-
nosťou menej vnímané vý-
sledky našej činnosti (vplyv 
rozhodnutia na budúce vý-
davky mesta, akceptovateľ-
né úverové zaťaženie ...). 
Chybné ekonomické roz-
hodnutia sa môžu devas-
tačne prejaviť o niekoľko 
rokov či desaťročí. Preto je 
práve vo funkcii predsedu 
KHFM potrebný makropo-
hľad. Nadradenie dlhodobej 
stability nad krátkodobými 
úspechmi. Mesto Modra má 
pomerne vysokú hodnotu 

majetku aj vďaka tomu, že naši 
predkovia sa stavali k hospodá-
reniu mesta celkom zodpoved-
ne. Teší ma ohodnotenie mesta 
Modry ako obce s najlepším fi-
nančným hospodárením v ro-
ku 2012, i to, že sa naďalej drží 
na popredných priečkach tohto 
hodnotenia. A mojou snahou je 
zachovať to aj do budúcnosti.

Ján JAŠEK

Predstavujeme mestský úrad a jeho referentov
V aprílovom vydaní Modranských zvestí vám predstavujeme Refe-
rát investičnej výstavby. Na otázky odpovedá Ing. Iveta Krčmárová.

Čo je hlavnou náplňou práce 
Referátu investičnej výstavby?
činnosť referátu investičnej vý-
stavby je zameraná na prípravu 
a realizáciu investičných, väčši-
nou stavebných aktivít na úze-
mí mesta. Tieto aktivity sledujú 
zabezpečenie infraštruktúry vo 
vlastníctve a správe mesta, kam 
patria hlavne miestne komuni-
kácie, chodníky, verejné osvetle-
nie a pod. Okrem infraštruktúry 
mesto zabezpečuje rekonštruk-
cie, prestavby a opravy budov, 
ktoré sú majetkom mesta. Na 
jednej strane sú to investičné ak-
tivity mesta financované z vlast-
ných, resp. dotačných zdrojov 
a na strane druhej sú to investič-
né záujmy iných investorov na 
území mesta, kedy je potrebné 
koordinovať záujmy mesta pri 
príprave a realizácii takýchto 
stavieb. V posledných rokoch to 

boli napr. rekonštrukcia Stolič-
ného potoka investorom Sloven-
ský vodohospodársky podnik, 
š. p., dobudovanie kanalizácie 
v Modre, rekonštrukcia kanali-
zácie a vodovodu Štúrova ul. in-
vestorom Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť a pod. Referát 
investičnej výstavby je referát, 
ktorý nepriamo poskytuje služ-
by občanom budovaním novej, 
resp. rekonštruovaním jestvujú-
cej infraštruktúry a zveľaďova-
ním budov v majetku mesta. 

S kým najčastejšie referát spo-
lupracuje?
V rámci mestského úradu ten-
to referát väčšinou spolupra-
cuje s referátom správy majet-
ku a stavebným úradom. Počas 
prípravy stavieb je nevyhnutné 
spolupracovať a komunikovať 
už počas projektovej prípravy 

s účastníkmi výstavby, ktorý-
mi sú správcovia a vlastníci in-
žinierskych sietí, orgány štátnej 
správy, vlastníci nehnuteľností 
a v neposlednom rade potenciál-
ni investori, ktorých záujmy by 
mohli byť investičnými aktivita-
mi mesta dotknuté.

Kde môžu získať občania in-
formácie?
Všetky potrebné informácie zís-
kate na web stránke mesta www.
modra.sk, na telefónnom čísle 
033/6908 317. Rada vám po-
skytnem informácie aj osobne 
alebo e-mailom iveta.krcmaro-
va@msumodra.sk. (msú)
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Hra dobrocaching nesie aj posolstvo filantropie
Príďte objavovať tajomstvá, šifry a príbehy
Nadácia Revia v spolupráci so študentmi a pedagógmi Ob-
chodnej akadémie v Pezinku pripravila hru určenú pre všetky 
vekové kategórie - Dobrocaching.

Určite mnohí z vás poznajú ge-
ocaching. Je to zábava a urči-
tý druh športu. Hľadanie skrýš 
na zemi, kdekoľvek, väčšinou 
na zaujímavých miestach. Dob-
rocaching je podobná hra za-

sadená do nášho regiónu, obo-
hatená o posolstvo filantropie. 
Prostredníctvom príbehov ob-
javíte zabudnutú históriu regió-
nu, miesta, kde žijete. Príbehy, 
ktoré spísali študenti, vás nave-

dú ku jednotlivým skrýšam, kde 
sa v schránkach nachádzajú in-
dície. Ak pátrači nájdu všetkých 
20 schránok, poskladajú z nich 
filantropický odkaz. A bude sa 
nielen hľadať, ale aj súťažiť - 
o prvého účastníka, ktorý náj-
de skrytý odkaz, o najstaršieho, 
najmladšieho účastníka ... 
Príďte a zabavte sa celá rodina. 

Strávte aktívne čas, spoznaj-
te históriu, zašportujte si. Hru 
spustíme v priebehu mája. Ako 
sa zapojiť? Sledujte náš web 
www.revia.sk/dobrocaching 
a dozviete sa viac o hre. Putujte 
históriou a krajom spolu s nami. 

Frederika HERIBANOVÁ, 
Obchodná akadémia, 

Pezinok a Nadácia Revia

V marci získala Modra dotácie z ministerstva aj z BSK
Nové šatne v telocvični 

na Vajanského 
Modra patrí medzi úspešných 
žiadateľov výzvy ministerstva 
školstva o finančný príspevok na 
rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a špor-
tovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične a na vybavenie 
telocvične na rok 2016. Získa-
ný finančný príspevok z minis-
terstva, vo forme kapitálových 
výdavkov vo výške 22 tisíc € 
a s povinnou minimálnou spolu-
účasťou mesta 7 tisíc eur, mesto 
investuje do rekonštrukcie šatní 
a sociálnych zariadení patria-

cich k telocvični Základnej ško-
ly na ulici Vajanského 93, ktoré 
sú v dezolátnom stave. Kom-
pletná rekonštrukcia ženských 
i mužských šatní vrátane soci-
álnych zariadení bude spočívať 
v projektových úpravách daných 
priestorov, výmene okien a dve-
rí, podlahových a obkladových 
dlaždíc, výmene zdravotechniky 
a ústredného kúrenia, všetkých 
dokončovacích prác a šatňových 
lavičiek. 

Oprava strechy 
na Štúrovej 59

V mesiaci marec sa podarilo 
mestu získať aj ďalšie finančné 

prostriedky. Za podpory Brati-
slavského samosprávneho kraja 
vo výške 15 tisíc € mesto zre-
konštruuje podkrovnú časť bu-
dovy na Štúrovej ulici 59 (v sú-
časnosti sídlo Kancelárie prvého 
kontaktu a Mestskej informačnej 
kancelárie). V zrekonštruova-
ných priestoroch sa bude nachá-
dzať sídlo Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu „Malé Karpa-
ty“. 

Zaujímavé programy 
počas leta a jesene

žiadateľ Mestské kultúrne stre-
disko v Modre využilo výzvu 
BSK a zaradilo sa medzi úspeš-

ných žiadateľov Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy 
na podporu kultúry. V 260tich 
podporených je aj modranský 
projekt Kultúra pre verejný 
priestor, na ktorý MsKS dosta-
lo 3 500 €, ktoré budú využité 
na realizáciu multižánrových 
kultúrnych podujatí počas let-
ného obdobia. Sumou 1000 € 
podporí BSK aj jesennú akti-
vitu v podobe spomienkovej 
slávnosti a fotografickej vý-
stavy venovanej nedožitým 80. 
narodeninám Vincenta Šikulu.

 (msú, red)

Stretnutie predsedu BSK s primátorom
Rozhovory o aktuálnych cyklotémach
Vo štvrtok 7. apríla v rámci pravidelných „župných štvrtkov“ 
navštívil Modru predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo. Na stretnutí s primátorom mesta Jurajom Petrako-
vičom bola hlavnou témou ich rozhovorov oblasť cykloturistiky. 

Spoločne navštívili modranský 
chotár v lokalite nad Kalváriou, 
kde by malo byť vybudované 
cykloodpočívadlo ako súčasť 
budúcej vinohradníckej cyklo-
magistrály. Ďalšou témou rozho-
vorov bolo budovanie cyklotrás 
a tiež zamýšľaný projekt Bike 
Park, ktorý by mal byť vybudo-
vaný na Piesku. 
„Podpora turizmu je jednou 
z priorít mesta Modry. Dokazu-
je to aj nedávne založenie Ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu „Malé Karpaty“ so síd-

lom práve v Modre a zámer re-
alizácie viacerých projektov na 
podporu turizmu a cestovného 
ruchu. Medzi tieto projekty patrí 
aj vybudovanie cykloodpočívad-
la a vyhliadky v lokalite Kalvá-
ria v Modre, či umiestnenie bike 
parku v centrálnej časti Piesku. 
Realizácia týchto projektov by 
mala byť financovaná z pros-
triedkov Bratislavského samo-
správneho kraja“, povedal pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič. 
Areál cykloturistického odpo-
čívadla, ktorého investorom je 

BSK, pozostáva z prístrešku 
a vyhliadkovej plošiny, medzi 
nimi sa nachádza chodník na-
zvaný „bosou nohou“. Navrho-
vaný objekt, drevený prístrešok, 

bude slúžiť pre úkryt a posede-
nie pre návštevníkov areálu. Vy-
hliadková plošina bude slúži ako 
turistická rozhľadňa. (red, msú)

Na fotografii: Primátor J. Pet-
rakovič na stretnutí so županom 
P. Frešom a cyklistom F. Pol-
zom.
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Na čom pracuje OZ Európsky škôlkar 
pri materskej škole Kalinčiakova
Spolupráca pedagóg, rodič a zriaďovateľ
Materská škola Kalinčiakova 
realizuje mnoho projektov. Na 
základe ušetrených peňazí na-
kupuje moderné pomôcky, edu-
kačné a vzdelávacie predmety, 
hračky a pomôcky. Aj pre tieto 
aktivity sa vynašla v polohe za-
loženia Občianskeho združenia 
Európsky škôlkar. Ide o uubjekt, 
ktorým je možné získavať exter-
né dotácie na realizáciu dobrých 
nápadov, projektov a aktivít. 
Mesto Modra ako zriaďova-
teľ všetkých MŠ a ZŠ nenarába 
s toľkými financiami, ktoré by 
uspokojili požiadavky a zlepšili 
štandard našich školských zaria-
dení. Mesto má snahu udržiavať 
v dobrom, hygienicky nezávad-
nom a bezpečnom stave budo-
vy škôl, okrem iného má záujem 
o úpravu okolia a bezpečnos-
ti našich školských a predškol-
ských zariadení. Je to síce nároč-
né, ale nie nemožné, vyžaduje 
si to svoj čas a trpezlivosť všet-
kých zainteresovaných. 
Preto MŠ Kalinčiakova rie-
ši mnohé pridružené aktivi-
ty cez OZ Európsky škôlkar. 

Najnovšie sa snaží o dotvore-
nie detského dvorčeka dreve-
ným altánkom. Mamička Katka 
pripravila architektonickú štú-
diu a spolu s ďalšou mamičkou 
a učiteľským zborom podali 
projektovú žiadosť o dotáciu na 
Úrad Bratislavského samospráv-
neho kraja. Mesto Modra chystá 
program zatepľovania školských 
a predškolských zariadení. MŠ 
Kalinčiakova hneď zareagova-
la a prišla s nápadom zachovať 
umeleckú keramickú mozaiku, 
ktorá už od roku 1968 zdobí čel-
nú fasádu budovy MŠ. Ide o pa-
miatku z čias socialistického re-
alizmu, patrí do jeho typického 
naturelu. Učiteľky spolu s miest-
nymi umelcami, odborníkmi 
a keramikármi hľadajú možnosť 
ako zafinancovať obnovu, nájsť 
riešenie jej nového dotvorenia, 
ktoré bude prislúchať zmoder-
nizovanej a obnovenej budove 
MŠ. Bude to spolupráca miest-
nych majstrov keramikárov 
a umelcov, ktorým je profesijne 
blízka táto téma. A opäť to bude 
aj spolupráca a partnerstvo ro-

dičov, ktorí radi prispejú svojou 
troškou, svojimi zručnosťami, či 
svojimi nápadmi a zapoja sa do 
realizácie projektu v čase zatep-
ľovania budovy MŠ. Už teraz sa 
tešíme na jarné obdobie, vieme, 
že nás čaká dobrovoľnícka prá-
ca, spoločné brigády, stretnutia 
a odmenou nám bude aj pláno-
vaný rodičovský juniáles, ktorý 
práve v tých dňoch chystá a or-
ganizuje celý učiteľský kolek-
tív so zapojením rodičov. Každý 
prispeje svojou troškou. Počas 
fašiangov naše deti aj nás potešil 
detský karneval, detí nám ospe-
vujú všetky kultúrno - spoločen-
ské zážitky, návštevy divadiel, 
výlety do prírody, krúžky a ne-
poslednom rade aj športovo - 
pohybové aktivity. A to sa bojím 
povedať, ako im v škôlke chu-
tí. Za všetkých rodičov môžem 
s kľudným svedomím povedať 
úprimne sa tešíme, že naše deti 
prežívajú v MŠ pekný predškol-
ský čas a zážitky ich budú spre-
vádzať ešte dlhý čas.

GABIKA REPOVÁ, 
za rodičov 

Nikdy nie je neskoro
V Materskej škole Sládkovičova sa snažíme zachovávať ľudo-
vé tradície a ľudové zvyky tak, ako prichádzajú. Mikuláš, Lu-
cia, Vianoce, Fašiangy, Morena, Veľká noc, Deň matiek, Deň 
detí, Deň otcov. A husie pero za dverami? Lucia vymetala kúty, 
rohy na našom zariadení a zabudla husie pero. 

Staré matere vravievali, ak os-
tane husie pero za dverami, hu-
si utečú, ak ho hodíš do pece, 
husi budú chudé, ak ho prekro-
číš, paničku budú bolieť zuby, 
hlava, ak by ostalo nepopárané, 
nevydarili by sa domácej malé 
húsky. Preto vznikla myšlienka, 
ukázať a pripomenúť našim stá-
lym pozorovateľom - rodičom, 
ako sa na „dzedzinách“ páralo.
Pani učiteľky z MŠ dali hlavy 
dokopy a spolu s deťmi pripra-
vili program. No a bolože vám 
na čo pozerať. Keďže perie sa 
páralo v zimných mesiacoch 

a po večeroch, deti za sprievo-
du piesne M. Dočolomanské-
ho priviezli na saniach Pani 
zimu, ktorá to roztočila. Rozto-
čila, rozosmiala, otvorila, slo-
vom doplnila aj tetka páračka, 
ktorá na zjazdovke predbehla 
pretekárku piesňou znejúce jej 
meno (Go Zuzu Gogo Go), len 
aby čím skôr sa dopravila na 
vystúpenie. Privítala všetkých 
prítomných a keďže husi boli 
hlavnou témou programu, ako 
prvé zatancovali deti na pieseň 
Húsky. Všetky piesne, tance, 
povedačky, ba aj hundrovačky 

starých „tecinék“ pri stole, do 
seba zapadali a vytvorili pre ro-
dičov nezabudnuteľný zážitok. 
A čo dodať na záver? Dobrá 
spolupráca s pani riaditeľkou 
MsKS, choreografia, výzdoba, 
plagáty, občerstvenie (zdravé 
nátierky), hudobný sprievod 

žiačok PaKA, sponzorstvo ro-
diny Tabáčkovej a deň D sprí-
jemnili viacerým ľuďom popo-
ludnie. Vystúpenie sa akoby ani 
neskončilo. Lebo stále znie po-
tlesk od rodičov a slová vďaky.

Adriana HORVÁTHOVÁ, 
MŠ Sládkovičova

Vychádzka 
s pripomienkou 

na Ľ. Štúra
Mesiac marec prináša nielen 
dažďové prehánky, ale aj viac 
slnečných lúčov. Ľudia upratujú 
po zime, vykonávajú jarné práce 
v záhradkách, strihajú vinohrad, 
ovocné sady, upratuje sa. So spo-
lužiakmi z dejepisného krúžku, 
ktorý pracuje pri Strednej odbor-
nej škole vinársko-ovocinárskej 
v Modre sme navštívili pamätné 
miesto zranenia Ľudovíta Štúra.
Prišli sme vyzbrojení nožnicami, 
hrabľami, motykou a metličkou. 
V priebehu hodiny sme vyčisti-
li celý areál. Vinohradníckymi 
nožnicami sme upravili kríky, 
odstránili trsy trávy z dlažby, 
pozametali pamätník a vyzbiera-
li plné vrece odpadu. Vôbec nám 
neprekážalo, že sme pritom tro-
chu zmokli, veď dobrý vinár vy-
drží aj viac. Okrem upratovania 
a skrášlenia okolia sme si pripo-
menuli život, dielo a osud Ľudo-
víta Štúra. Pri odchode nás hrial 
pocit z dobre vykonanej práce. 
Na cestu späť nám zamávali fia-
lové zvončeky, ktorými je lúka 
pri pamätníku posiata.

Viktor TROJNA, 
SOŠVO Modra
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Učitelia oslavovali svoj sviatok 
Mesto Modra si 30. marca uctilo tunajších učiteľov na spoloč-
nom stretnutí v Mestskom kultúrnom stredisku. Pre pedagógov 
z modranských materských, základných a stredných škôl pripra-
vilo mesto kultúrny program spojený s odovzdávaním ocenení. 

Primátor Juraj Petrakovič, vi-
ceprimátor Marián Gavorník 
a poslankyňa mestského zastu-
piteľstva Andrea Kukumbergo-
vá odovzdali ocenenia štrnástim 
pedagógom za ich obetavú prácu 
s deťmi a mládežou. Na slávnost-
nom stretnutí pedagógov a zá-
stupcov mesta nechýbal pestrý 
kultúrny program. Predstavili sa 
v ňom deti zo Základnej umelec-
kej školy a Pedagogickej a kul-
túrnej akadémie. Najväčší, ne-
utíchajúci, potlesk zožali herci 
z divadelného súboru Agapé zo 
sociálneho zariadenia Merema 
v Harmónii. Predstavenie Drotári 
naštudovali a odohrali pod ume-
leckým vedením Martina žáka.

V roku 2016 boli ocenení títo 
pedagógovia: Lýdia Markovi-
čová, Základná škola Vajanské-
ho 93; Mgr. Iveta Hornáčková, 

Základná škola Vajanského 93; 
Mgr. Mária Setnická, Základná 
škola Ľudovíta Štúra; Mgr. An-
na Gernátová, Základná škola 
Ľudovíta Štúra; Mgr. Mária Hla-

vatá, Spojená škola, Elokované 
pracovisko na Vajanského 93; 
Viliam Vlado, Základná ume-
lecká škola v Modre; Mgr. An-
drea Jedličková, Materská škola 
SNP 14; Oľga Šebová, Mater-
ská škola Kalinčiakova 11; Pet-
ra Smolenická, Materská škola 
Sládkovičova 13; Mgr. Katarína 
Badinková, Pedagogická a kul-

túrna akadémia; Mgr. Darina 
Šimková, Pedagogická a kultúr-
na akadémia; PhDr. Jarmila Ve-
lichová, Stredná odborná škola 
vinársko - ovocinárska; PaedDr. 
Jana Šuláková, Gymnázium Ka-
rola Štúra a PaedDr. Zuzana 
Vaňková, Gymnázium Karola 
Štúra. (msú, red) 

Na fotografii: Pamiatka na 
tohtoročný Deň učiteľov v kul-
túrnom dome.

Prípravný ročník - stupeň medzi škôlkou a školou
Prípravný ročník je medzistupňom medzi materskou školou 
a prvým ročníkom základnej školy. Rodičia si ho mnohokrát 
zamieňajú s nultým ročníkom a s predsudkami, že ich dieťa 
pôjde z prípravného ročníka do Špeciálnej základnej školy. 
Nie je tomu tak. Prípravný ročník je určený pre žiakov, ktorý 
k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli však 
školskú zrelosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého 
ročníka základnej školy v danom roku. 

V školskom zákone č. 45/2008 
Z. z. sa hovorí, že ak dieťa ne-
dosiahlo školskú spôsobilosť, 
môže riaditeľ základnej ško-
ly rozhodnúť o odklade plne-
nia povinnej školskej dochádz-
ky o jeden školský rok. Tomuto 
rozhodnutiu vždy musí pred-
chádzať žiadosť rodiča alebo 
zákonného zástupcu dieťaťa do-
ložená odporučením všeobec-
ného lekára pre deti a dorast 
a odporučením príslušného za-
riadenia výchovného poraden-
stva a prevencie. Michaela Ga-
lovičová z Referátu školstva 
Mestského úradu v Modre vy-

svetľuje: „Rodič si v tomto prí-
pade môže vybrať, či jeho die-
ťa bude navštevovať materskú 
školu alebo prípravný ročník 
základnej školy. Ak dieťa nastú-
pi do prvého ročníka a v prvom 
polroku školského roka sa doda-
točne zistí, že dieťa nie je spô-
sobilé na školu, môže riaditeľ 
rozhodnúť o dodatočnom odkla-
de plnenia povinnej školskej do-
chádzky, taktiež o zaradení do 
prípravného ročníka základnej 
školy. Preto je veľmi dôležité, 
aby rodičia brali do úvahy rady 
od riaditeľov materských škôl, 
ktorí dennodenne vychovávajú 

a vzdelávajú ich deti a poznajú 
deti v takej miere, že odporučia 
namiesto zápisu do prvého roč-
níka ZŠ prípravný ročník.“
Dieťa, ktorému je odporuče-
ný odklad povinnej školskej 
dochádzky alebo nástup do 
prípravného ročníka, si bude 
v prípravnom ročníku rozvíjať 
slovnú zásobu, zvýši si úroveň 
samoobslužných činností, naučí 
sa spolupráci s deťmi, prekoná-
vať prekážky, byť zodpovedný 
sám za seba. Dieťa v tomto ča-
se dozrieva po stránke emocio-
nálnej ako aj osobnostnej, roz-
víja si tvorivosť a matematickú 
predstavivosť. Následne dieťa 
postupuje do 1. ročníka základ-
nej školy. M. Galovičová do-
dáva: „Zariadenia výchovné-
ho poradenstva odporúčajú pri 
odklade PŠD navštevovať prí-
pravný ročník, ak taká možnosť 
existuje, nakoľko dieťa si v ňom 
osvojí mnoho zručností a vedo-

mostí a môže plynule prejsť do 
1. ročníka základnej školy. Ro-
dičia, možno máte predsudky 
voči tomu, aby dieťatko navšte-
vovalo prípravný ročník. Neboj-
te sa toho. Myslite na svoje die-
ťa, ktoré možno potrebuje ešte 
jeden rôčik na to, aby dozrelo 
a stal sa z neho žiačik v prvom 
ročníku základnej školy. V prí-
pravnom ročníku sú pedago-
gickí odborníci, ktorí mu budú 
nápomocní a pripravia ho na 
úspešné zvládnutie prvého roč-
níka základnej školy. Z praxe 
vieme, že je tomu tak.“
V prípade akýchkoľvek otázok 
kontaktujte mestský úrad na tel.: 
033/647444, 033/6908314 ale-
bo píšte na mail: michaela.galo-
vicova@msumodra.sk. Môžete 
sa prísť aj osobne kedykoľvek 
pozrieť a poradiť s pedagógmi 
školy, ktorí vás radi privítajú.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
referát školstva, MsÚ, (red)
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ZŠ Vajanského má novovybavené učebne 
V druhej polovici roku 2015 sa vybraní učitelia našej školy zú-
častnili národného projektu „Podpora polytechnickej výchovy 
v základných školách“. Cieľom národného projektu bolo zvýše-
nie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na po-
lytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlav-
ne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie 
a chémie. Do projektu bolo zapojených aj 16 pilotných základ-
ných škôl z Bratislavského kraja, medzi nimi aj naša škola.

Za prácu na tomto projekte zís-
kala naša škola moderné vyba-
venie odborných učební, napr. 
digitálny mikroskop a moder-
nejšie žiacke mikroskopy, re-
suscitačnú figurínu, modely 
rastlín, rôzne preparáty, prenos-
ný ekologický kufrík na zisťo-
vanie zloženia vody, pH-me-
ter, žiacke súpravy na pokusy 
z optiky, mechaniky, elektriny, 
elektrostatiky a magnetizmu, 

technické náradie ako aku-vŕ-
tačka, píla, sada skrutkovačov, 
hlukomer, autíčko na vodíkový 
pohon, elektrotechnickú skla-
dačku... žiaci v tomto škol-
skom roku pracujú s novými 
pomôckami, ktoré im zatrak-
tívnili vyučovanie. Počas Dňa 
otvorených dverí aj budúcich 
prváčikov zaujali pomôcky 
i názorné ukážky v týchto učeb-
niach. Tieto pomerne náročné 

predmety sa stali obľúbenejší-
mi a názorné vyučovanie môže 
pomôcť žiakom v budúcej pro-

fesionálnej orientácii.
PhDr. Lýdia FUŇOVÁ, 

výchovná poradkyňa

Piataci počas exkurzie spoznávali vinárstvo aj Štúra 
Učiteľ trávi so svojimi žiakmi podstatne väčšiu časť dňa 
ako rodičia. Vyučuje deti v školských laviciach predpísané-
mu učivu, no nájde si čas na svoju triedu aj v mimoškolskej 
činnosti. Aj takýto sú medzi nami. Vladimír Kolárik zo ZŠ 
Vajanského, je triednym učiteľom piatakov. Trieda 20 detí 
pristúpila na zaujímavý projekt učiteľa - absolvovať exkur-
ziu mimo školy do blízkeho okolia, navštíviť nové miesta 
a spoznať chotár na bicykloch. 

Spomedzi dvadsiatich detí sa 
okrem troch chorých zúčast-
nili všetky. Rodičia pedagóga 
v plnej miere v aktivite pod-
porili a deti patrične vystrojili 
podľa zadných inštrukcií na po-
znávaciu cestu, ktorá spojila uči-

vo troch predmetov - technickej 
výchovy, histórie a športovej vý-
chovy. 
Zámerom výletu bolo spojenie 
pohybu a pobytu na čerstvom 
vzduchu, spoznanie histórie náš-
ho mesta spojené s exkurziou 

blízkeho vinárstva Karpatská 
Perla. Podľa slov školákov, tam 
sa im páčilo azda najviac. Maji-
teľ vinárstva Ladislav Šebo im 
predstavil Bobulo - hroznový 
mušt, ktorý sa u nich vyrába. Sa-
mozrejme ho deti mohli do sý-
tosti koštovať. K tomu ochutnali 
špeciálnu čokoládovú pralinku, 
ktorú si dáva vinárstvo vyrábať 
podľa svojej vlastnej receptúry. 
Deti zaujala aj prehliadka pivni-
ce, veľkosť sudov aj pútavý vý-
klad.
Svoju spokojnosť s realizáciou 
výletu a naplnením jeho posla-

nia neskrýva ani 
samotný učiteľ 
Kolárik: „Modra 
je i vo svete zná-
mym vinohrad-
níckym mestom 
s bohatou vino-
hradníckou tra-
díciou. Dnešné 
deti, žiaľ, o tom 
vedia veľmi má-
lo. Nepoznajú aké 
sezónne práce sa 
vo vinohrade ro-
bia, mnohé nevi-
deli ako prebieha 
proces výroby ví-
na v pivnici. Toto 

bol hlavný zámer exkurzie. O nič 
menej podstatný bol aj pohyb na 
čerstvom vzduchu, jazda zruč-
nosti na bicykloch v zložitom 
teréne a bezpečnosť pri jazde 
v teréne aj na ceste za plnej pre-
mávky. Navštívili sme aj pietne 
miesto, kde je pamätná tabuľa 
na Ľ. Štúra a čo to sme si o ňom 
povedali. Veď je to najznámejší 
občan nášho mesta.“ 
Ku koncu školského roka má 
triedny učiteľ piatakov v plá-
ne zrealizovať ešte pešiu turis-
tiku na Veľkú Homolu spoje-
nú s návštevou observatória. 
Večerný táborák bude zárukou 
nezabudnuteľného zážitku, ku 
ktorému pribudne na druhý deň 
turistika na Troch jazdcov, kde 
sa pod dozorom špecialistov 
uskutoční aj lezenie na skaly 
s lezeckou výstrojov. Nuž, ob-
divuhodný prístup ku svojej prá-
ci a najmä k deťom, ktoré budú 
takto s radosťou spomínať na 
svoje školské časy. Pánovi Ko-
lárikovi držíme palce pri ďalších 
skvelých nápadoch. (red)

Na fotografii: Piataci zo ZŠ Va-
janského spoznali počas exkur-
zie aj pietne miesto venované Ľ. 
Štúrovi.

Na fotografii: Nová učebňa polytechnickej výchovy pomôže deťom 
k rozvoju technických zručností.
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Otázky občanov
Môžem kosiť vo svojej zá-
hrade kedykoľvek, aj v nede-
ľu alebo môže môj sused na-
mietať?
Odpovedá JUDr. Peter On-
drus, právnik MsÚ Modra: 
„Kosenie trávy ako uvádza-
te - kedykoľvek, možné nie je, 
a to predovšetkým z dôvodu, 
že táto činnosť spôsobuje urči-
tý stupeň hluku (motor kosač-
ky), ktorý môže Vašich susedov 
a okolie prirodzene obťažovať. 
Výkon takejto činnosti nie je 
možný najmä počas nočného 
pokoja. Na druhej strane Vám 
sused nemôže vytýkať kosenie 
trávy len z dôvodu, že tak činí-
te počas nedele. V tejto súvis-
losti Vám dávam do pozornosti 

ustanovenie § 125 Občianske-
ho zákonníka podľa ktorého 
vlastník veci sa musí zdržať 
všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažo-
val (napr. hlukom, prachom, 
popolčekom, atď.) iného (na-
pr. suseda) alebo čím by váž-
ne ohrozoval výkon jeho práv. 
Uvedené platí aj pre kosenie 
trávy, ktoré Vám odporúča-
me vykonávať aj s ohľadom na 
svoje okolie.“

Začalo sa jarné obdobie. Mô-
žeme vo svojej záhradke pri 
jarnom upratovaní páliť bio-
odpad, suché lístie a koná-
re? Viete poradiť občanom 
usmernením?

Odpovedá Kristína Čecho-
vá, samostatný odborný re-
ferent životného prostredia: 
„V zmysle zákona o odpadoch 
je možné spaľovať komunál-
ne odpady len v zariadeniach 
na to určených a v zmysle zá-
kona povolených v tomto prí-
pade ide o energetické zhod-
nocovanie odpadu. Odpad zo 
záhrad je komunálnym odpa-
dom a v zmysle platného zá-
kona o odpadoch je jeho spa-
ľovanie mimo zariadení na to 
určených zakázané. Tento druh 
odpadu je možné zhodnoco-
vať kompostovaní buď priamo 
na vlastnom pozemku, čo je 
po stránke ekonomickej i en-
viromentálnej najlepší spô-
sob nakladania s týmto odpa-
dom. Pokiaľ nemáte možnosť 
kompostovať odpad na vlast-

nom pozemku môžete ho ulo-
žiť v zbernom dvore. Jeden 
priestor je tu určený na drevo, 
révu a konáre, tento odpad je 
následne upravený a ďalej pu-
tuje do teplárne na energetic-
ké zhodnotenie. Trávu, lístie 
a mäkké časti rastlín je možné 
ukladať do kontajnera, z kto-
rého odpad putuje do kompos-
tárne. Menšie množstvo také-
hoto odpadu je možné uložiť 
do hnedej smetnej nádoby na 
biologický odpad. Primárne je 
táto nádoba určená biologický 
odpad vznikajúci v domácnos-
tiach, ale s prihliadnutím na 
požiadavky občanov sme pri 
výbere smetnej nádoby volili 
nádobu väčšieho objemu, aby 
bolo možné do takej nádoby 
uložiť aj lístie či pokosenú trá-
vu.“ (red)

Môj názor

Psičkári v meste 
Pod názvom Psičkári v meste dvíhajú adrenalín spoluobčanom 
som nedávno čítala článok v istom periodiku. Sama som sa sta-
la psičkárkou. Sťahovanie do nového bývania, väčší priestor 
na aktivity a blízkosť vinohradov a krajiny, ma presvedčili 
o vhodnosti výberu väčšieho plemena. Tiež v tom bola aj det-
ská radosť i uvedomenie si všetkého čo prináša starostlivosť 
o živého tvora a najmä zodpovednosť. 

Každodennou starostlivosťou 
sme si začali uvedomovať dô-
ležitosť správnej výchovy. Pre-
to sme sa rozhodli navštevovať 
cvičisko pre psíkov. Vďaka pra-
videlným prechádzkam si za-
čínam viac všímať správanie 
majiteľov psíkov. Existuje na-
riadenie mesta a zákonom pod-

ložené pravidlá správania sa ma-
jiteľov psov, možno pribudne aj 
nový zákon ochrany psov, no ja 
sa riadim jednoduchým sedliac-
kym rozumom. 
Som majiteľom psa a zodpo-
vedám aj za prípadný problém, 
ktorý môže vzniknúť. Preto je 
pre mňa prirodzené v meste 

čistiť po psíkovi, mať ho pod 
kontrolou a vedieť ho ovládať 
tak, aby nespôsobil žiadne zra-
nenia alebo obmedzenia iným. 
V chotári sa bežne stretávam 
s prístupom majiteľov psov, že 
síce zoberú exkrement po psí-
kovi do vrecúška, ale nechajú 
ho na mieste. Prírode by bolo 
milšie, ak by sa znečistenie vo 
voľnej prírode nelikvidovalo 
igelitovým obalom, ale necha-
lo sa v prirodzenej podobe. Hej, 
mnohí si povedia, nech mesto 
zakúpi špeciálne koše do par-
kov s vreckami. Áno, dalo by 
sa urobiť aj toto opatrenie, ale 
garantujem vám, že stále by sa 
našli takí čo to ignorujú. Ak ste 
v prírode vzdialenej od obyd-
lia, nechajte psíka robiť to čo 

má, voľne a slobodne. Ak sa už 
rozhodnete zbierať v prírode ex-
trementy do igelitového vrecúš-
ka, snažte sa ho zahodiť do naj-
bližšieho komunálneho odpadu. 
Ak sa stane, že psík nestrážene 
znečistí záhon alebo kvety nie-
komu v predzáhradke, prosím 
nereagujte na nervový záchvat 
suseda. Ak sa tak náhodou stane 
mne, dám to ihneď do poriadku, 
nemám s tým najmenší problém.
Na záver ďakujem všetkým ma-
jiteľom psov, aj tým čo majú iný 
názor na chovanie psíka než ja, 
že nechávajú psíkom slobodný 
priestor na taký ich psí život, 
aký im od prírody prislúcha. 

Gabika REPOVÁ, 
majiteľka psíka, 

(red., krátené)
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Združenie Malokarpatská vínna cesta má narodeniny
Spomienky na vznik a začiatky
Združenie Malokarpatská vínna cesta (MVC) - má za sebou dvad-
sať úspešných rokov. Je to príležitosť pripomenúť si začiatky. Myš-
lienka vytvoriť MVC vznikla v Modre - hlavnom meste vína. 

Všetko sa začalo 
propagovaním 
agroturistiky

V roku 1991 vznikol Zväz pod-
nikateľov agroturistiky Sloven-
ska (ZPAS) so sídlom v Modre, 
ktorý má už štvrťstoročnú histó-
riu. Bol to jeden z prvých profes-
ných zväzov v cestovnom ruchu. 
Jeho prvými krokmi bolo získať 
slovenských poľnohospodárov 
pre nové myslenie pri využívaní 
daností vidieka. Prvými propa-
gátori agroturistiky boli lektori 
z Modry František Mach, Šte-
fan žák, z centrálnych inštitúcii 
to bola Zuzana Dužeková, Ján 
Babinský, Jozef Húska, Rudolf 
Haspra, Michal Gergeľ, Miro-
slav Senka a iní. Na seminároch 
s medzinárodnou účasťou získa-
val tím „propagátorov agrotu-
ristiky“ iniciatívnych poľnohos-
podárov pre myšlienku vzniku 
nových povolaní - podnikania 
vo vidieckej turistike, agroturis-
tike. Na exkurziách v rakúskom 
Ruste pri Neziderskom jaze-
re, v údolí Wachau pri Dunaji 
so strmými vinicami, sa mno-
hí presvedčili, že podnikanie 
v cestovnom ruchu a turistike je 
skutočne perspektívnym povola-
ním. V tomto období išlo najmä 
o osvetu, o zameranie činnosti 
na podnikanie vo vidieku orien-
tované na agroturistické služby. 
Vzorom nám boli susedia v Ra-
kúsku.

Malokarpatský dom 
vína v starej vinárskej 

škole
Rozsiahlu podporu sme získa-
li vo Vínnej akadémii v Rus-
te, kde nám riaditeľ dr. Jozef 
Schüller poskytol materiály 
a vzorky najkvalitnejších ra-
kúskych vín pre Malokarpatský 
dom vína (MDV), ktorý sme 
zakladali v starej vinárskej ško-
le v Modre. V roku l992 sme 
spolu s vtedajším primátorom 
Modry Martinom Smolenickým 
zorganizovali exkurziu pre sa-
mosprávu, vinárov a pedagógov 

modranskej vinárskej školy do 
Rustu. Za podpory ZPAS, Škol-
ského majetku a Strednej vinár-
sko-ovocinárskej školy (SVOŠ) 
sme otvorili dom vína. Metodic-
kú radu viedol známy odborník 
doc. Ján Farkaš, pedagógovia zo 
školy, ako Jozef Kováč a mnohí 
ďalší. Vytvorilo sa malé školské 
vinohradnícke múzeum, ukáž-
ková pivnica s dubovými sudmi 
a reprezentačnou degustačnou 
miestnosťou, v ktorej pod ve-
dením Pavla Matuškoviča a Mi-
roslava Duda degustovali vína 
turistické skupiny. Malokarpat-
skému domu vína venovali vzor-
ky vín vinohradnícke subjekty 
a družstvá. Vína s rakúskymi ví-
nami tvorili prvú vinotéku v re-
gióne. Projekt podporili mnohé 
vinárske osobnosti. Ešte v ro-
ku 1991 sme nadviazali spolu-
prácu s Dolnorakúskou poľno-
hospodárskou komorou, ktorej 
pracovník, náš osobný priateľV. 
Lilge nás zoznámil s preziden-
tom Vinohradníckeho zväzu Ra-
kúska Jozefom Pleilom, ktorý 
spolu s ďalšími viackrát prišiel 
do Modry nielen prednášať, ale 
navštívil aj naše vinohradnícke 
slávnosti. Pekná je spomienka 
na jeho návštevu v pivnici Sa-
muela a Vladimíra Sodomu, kde 
ocenil ponúknutý Veltlín zele-
ný ako charakteristickejší a vý-
raznejší ako rakúske veltlíny 
a vyslovil obdiv a blahoželanie 
k jeho kvalite. Priatelia z Ra-
kúska nám často na prezentáciu 
rakúskych vín v Modre poskytli 
vzorky vybraných a ocenených 
druhov, ktoré sme v Hoteli Mod-
ra prezentovali pod vedením Mi-
lana Pavelku, vtedy ešte agro-
nóma pezinského družstva, a za 
spolupráce študentov vinárskej 
školy. Bola to prvá prezentácia 
rakúskych vín v regióne.

Prezentácia MVC sa 
začala sa na veľtrhu 

Slovakiatour
Dôležitú úlohu pri zakladaní 
MVC zohrali aj zasadnutia Eu-

rópskeho zväzu vidieckej turisti-
ky Eurogites so sídlom v Štras-
burgu, na ktorých sa zúčastňovali 
aj zástupcovia ZPAS. Z exkurzie 
po Alsaskej vínnej ceste, pripo-
mínajúcej náš malokarpatský 
región, sme si priniesli vzor pre 
prvý plagát, ktorý stvárnila vý-
tvarníčka Mária Kadlečíková 
z Budmeríc. Tento prezentoval 
MVC prostredníctvom Malokar-
patskej turistickej informačnej 
kancelárie na výstavách a podu-
jatiach nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí. V roku 1994 za-
ložil ZPAS spolu s Matik na I. 
ročníku veľtrhu cestovného ru-
chu Slovakiatour, tradíciu pre-
zentácie MVC, v ktorej doteraz 
úspešne pokračuje Združenie 
MVC a Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre. Spomíname 
aj na zasadnutie Eurogites a na 
spoločnú exkurziu do Francúz-
ska spolu s vinárom Romanom 
Janouškom a predsedom druž-
stva Dubová Ivanom Zubajom. 
Poskytla im veľa inšpirácií 
a podnetov pri výrobe svetového 
šampióna z Vinohradníckej spo-
ločnosti Modra „Rizlingu rýn-
skeho ročník 2002“ v Ljubljane. 
Uviedli sme do života aj tradíciu 
počas modranských vinobraní, 
a to ochutnávku burčiaku z fon-
tány sv. Floriána, za spolupráce 
spolku Vincúr. Škoda však, že 
tradícia podujatia bola preruše-
ná. 

Významný podiel na 
vzniku MVC malo 

vzdelávanie
Naša modranská SOŠVO pod 
vedením riaditeľa Slavomíra 
Zocha, výrazne priložila ruku 
k dielu pri vzniku MVC. Práve 
tam sme organizovali viaceré 
odborné semináre. Významným 
počinom bolo, že škola do učeb-
ného programu popri vinohrad-
níctve zaradila aj agroturistiku, 
o štúdium ktorej je trvalý záujem 
dodnes. Výuka vinohradníctva, 
vinárstva, someliarstva, agrotu-
ristiky, gastronómie, marketin-
gu prispela podstatnou mierou 
k zvýšeniu kultúry konzumu vín 
na Slovensku a k organizova-
niu kvalitných výstav vín. Veľ-

kú pozornosť sme venovali spra-
covaniu katalógov a vydávaniu 
celoslovenských metodických 
príručiek pre podnikanie v ag-
roturistike a vidieckej turistike. 
V piatich zborníkoch sme vyu-
žili skúsenosti zo Švajčiarska, 
Rakúska a Nemecka. Za spolu-
práce vtedajšieho primátora Vla-
dimíra Medlena pripravila Fir-
ma Eco plus z Dolného Rakúska 
odbornú exkurziu so zameraním 
na budovanie regionálnej vino-
téky v Retz am Laa. O potrebe 
vzdelávania nás presviedčali aj 
svetoví experti pri návštevách 
Modry. Navštívila nás prezi-
dentka Zväzu vidieckej turistiky 
v Nemecku, Mária Greshoffová, 
skupina španielskych expertov 
na čele s Erikom Erhardom, pre-
zidentom španielskeho zväzu. 
Podnetná bola aj návšteva pre-
zidenta Eurogites Erika Jorda-
na z Belgicka v Modre v januári 
1996. 

Vznik nového Združenia 
Malokarpatská vínna 

cesta
V starej vinohradníckej škole 
zorganizovala Malokarpatská 
turistická informačná kancelá-
ria besedu s hosťom za účasti 
starostov, podnikateľov vo vino-
hradníctve, v ubytovacích a stra-
vovacích službách a so zástup-
cami tretieho sektora. Na tomto 
stretnutí bolo založené Združe-
nie Malokarpatská vínna cesta 
(ZMVC). Vo februári 1996 bo-
lo Združenie MVC zaregistro-
vané na Ministerstve vnútra SR. 
Prvým predsedom sa stal Franti-
šek Mach. Prvé uznesenie pred-
stavenstva bolo o pravidelnej 
rotácii funkcie predsedu. Pri za-
ložení združenia spolupracovali 
M. Haffner, Š. žák, I. Zubaj, A. 
Píchová, V. Jakubec, O. Bejdá-
ková, M. Strížová, V. Medlen, 
M. Pavelka, B. Skálová a ďal-
ší nadšenci z regiónu. Začiatky 
činnosti Združenia neboli ľahké. 
Chýbali skúsenosti aj priestory 
na činnosť. V prvej etape upria-
milo ZMVC pozornosť na pro-
pagáciu, organizovanie výstav 
a usporiadanie seminárov a ex-
kurzií. V pamäti máme stretnu-
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Vinári regiónu otvoria pivnice na svätého Urbana
20. - 21. mája putujeme od Rače po Zeleneč
Len dvakrát do roka sa môžu ľudia dostať naraz do viac ako 
100 pivníc a vychutnať si víno priamo zo suda. V novembri, 
čerstvo po oberačke a v máji, keď sú už vína pripravené po-
dať svedectvo o tom, aký bol uplynulý vinársky rok. Jubilejný, 
X. ročník Otvorených pivníc na sv. Urbana vám ponúkne vína 
v pivniciach od Devína cez Raču, Svätý Jur, Pezinok, Modru 
až po Zeleneč. Zároveň spolu oslávime aj 20. výročie od zalo-
ženia Združenia Malokarpatská cesta, ktorá pre vás vinárske 
podujatia pripravuje už dve desaťročia.

Otvorené pivnice v máji ma-
jú osobité čaro, vinári otvára-
jú svoje pivnice, ale zároveň 
ponúknu možnosť posedieť si 
a vychutnať minuloročné vína 
pod letnými pergolami. Prá-
ve v tomto období je vinársky 
kraj pod Malými Karpatmi naj-
krajší. Každoročne pribúdajú 
nové pivnice, takže aj tí, čo sa 
už zúčastnili viacerých roční-
kov, majú stále čo objavovať. 
Ľudí na tomto na Slovensku 
najznámejšom vinárskom pod-
ujatí najviac láka jeho atmo-
sféra a priateľské stretnutia pri 
slnečnom počasí a pohári chla-
deného vína. Pivnice pridáva-
jú ochutnávaniu vína najväčší 
lesk, pod tehlovou či kamennou 
klenbou porastenou plesňou 

sa z vína stáva zážitok. Ten si 
v nijakom obchode k fľaši vína 
nekúpite, po ten si rok čo rok 
musíte prísť na Malokarpatskú 
vínnu cestu, a čo nové vás čaká 
na tej májovej, ktorá svoje piv-
ničky otvorí v piatok 20. mája? 
Vína výborného ročníka 2015, 
gastronomické pochúťky budú 
pripravené výnimočne na tento 
deň priamo v pivniciach, výsta-
vy výtvarníkov a samozrejme 
nebude chýbať dobrá hudba.
Vstupenka stojí 40 eur, v nej 
je 20 eur bonus na nákup vín. 
Vstupenky si dnes zakúpite 
v predpredaji na stránke www.
mvc.sk alebo na našej adre-
se: Malokarpatská vínna cesta, 
Horná 20, Modra.

Jarmila DUDOVÁ, MVC

tie so zástupcami miest a obcí 
regiónu v degustačke PD Dubo-
vá. Prístup zástupcov samospráv 
bol opatrný. Primátor Pezinka 
sa priklonil k vzniku samostat-

nej pezinskej vínnej cesty a usi-
loval o dominanciu jeho mesta 
v MVC, čo sa napokon aj presa-
dilo na prvom valnom zhromaž-
dení, ktoré schválilo preloženie 

Združenia do okresného mes-
ta, kde malo lepšie materiálne 
podmienky ako v Modre. V sú-
časnosti je sídlom ZMVC opäť 
Modra, a jej niekdajšia vinárska 
škola, kde sa vytvárali základy 
jej vzniku. 
MVC sídli v súčasnosti v Mod-
re, niekdajšom mieste jej vzniku
V tomto článku sme chceli pri-
pomenúť začiatky a podmien-
ky vzniku ZMVC, ktoré sa sta-
lo najúspešnejším realizovaným 
agroturistickým projektom. 
Vďaka patrí Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju, všetkým 
funkcionárom pod vedením dl-
horočného predsedu, úspešné-
ho vinára Milana Pavelku, Anny 
Píchovej, Jarky Dudovej, prof. 
vína Fedora Malíka a ďalším 
vinárom, podnikateľom v ces-
tovnom ruchu, ktorí sa starajú 
o postupnú obnovu vinohradov, 
zamestnanosť a hospodársky 

rast regiónu pod Malými Kar-
patami. 
Záverom chcem vysloviť žela-
nie, aby subjekty v cestovnom 
ruchu v Modre užšie spolupra-
covali pri obhajobe názvu Mod-
ra - hlavné mesto vína. Príle-
žitosť patrí mladým vinárom 
a vinohradníkom, ktorí by mohli 
prevziať pomyselnú štafetu. Iba 
v spolupráci je cesta k úspechu 
a dobrému výsledku. Využime 
priestor na prezentáciu historic-
kého kráľovského mesta počas 
predsedníctva Slovenska v rade 
EÚ, je to príležitosť na pozvanie 
hostí z celej Európy ku spoloč-
nému stolu.
František MACH, zakladateľ 

a prvý predseda ZMVC, 
(red)

Na fotografii: Prví propagátori 
agroturistiky v Modre František 
Mach (vľavo) a Štefan Žák.
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Zo života Huncokárov na Piesku
Rok 1945 - Smutný koniec domu na Grausovej lúke
Huncokári mali postavené obydlia v lesoch Malých Karpát. Tie-
to jednoduché domčeky stáli zväčša na kraji lúky pri lese. Lúka 
poskytovala dostatok slnečných lúčov pre dom a potravu pre do-
máce zvieratá. Pestovali na nej zeleninu, ovocie a tiež bola bez-
pečným miestom pre hry ich detí. V takomto peknom prostredí 
stál na Piesku aj dom, v ktorom bývali dve mladé drevorubačské 
rodiny bratov Antona a Jána Grausa. Každý mal mladú ženu 
a štyri deti. Z domu bol pekný výhľad na lúku zvažujúcu sa sme-
rom dole od domu a už zďaleka bolo vidieť každého, kto sa sem 
približoval. Strategická poloha sa napokon, na konci 2. svetovej 
vojny, stala tomuto domu osudnou. 

Kozák na bielom koni
Bol koniec marca roku 1945, 
blížila sa Veľká noc. Ako sa 
k Modre približovali vojská čer-
venej armády, nemecké oddiely 
pred nimi ustupovali do svahov 
Malých Karpát a tam budovali 
obranné línie. Niekoľko nemec-
kých vojakov sa usadilo práve 
v lese za domom drevorubačov 
na Grausovej Lúke. Dom mal 
3 miestnosti. Uprostred bola 
spoločná kuchyňa a po krajoch 
izby. Každá rodina mala pre se-
ba jednu izbu. Vtedy, počas tých 
osudných udalostí, bola v dome 
Jánova manželka Helena so svo-
jimi 4 deťmi a ďalšími 3 deťmi 
od švagrovcov. Anton bol na-
rukovaný v armáde. Jeho že-
na Agneša utekala hľadať svoj-
ho nezbedného syna Fera, ktorý 
utiekol. Našla ho na 
neďalekom Pánskom 
dome. Tam už boli 
Rusi a tí ju naspäť za 
dcérami nepustili. Na 
Pánskom dome bol aj 
Helenin manžel Ján. 
Takto si na tie chví-
le spomína Antonova 
a Agnešina najstaršia 
dcéra Ruženka (vtedy 
mala 9 rokov): „Pa-
mätám si jedno, i keď 
som bola malá, že za 
naším domom v lese 
sa schovávali Nemci. 
Rusi boli dole, tam, 
ako je cintorín. Zrazu 
zdola prišiel k nášmu 
domu kozák na bie-
lom koni. Pýtal sa, či 
tu nie sú Nemci. My 
sme nič nehovorili, 
strašne sme sa báli. 
On sa potom vrátil 
dole na koniec lúky 

a potom zrazu z lesa, za našim 
domom, Nemci na neho začali 
strieľať. Ten kozák padol zasiah-
nutý streľbou a potom to už išlo 
všetko veľmi rýchlo.“ 

Guľa z kanóna
Spustila sa prudká streľba. 
Nemci z lesa za domom strie-
ľali dole a Rusi zasa hore na 
Nemcov. Dom a v ňom sedem 
detí sa ocitli uprostred tejto paľ-
by. To už Helena vedela, že je 
zle. Rýchlo rozostavila deti po 
dve do kútov (vedela že v ro-
hoch je dom vždy najpevnejší) 
a čakala kedy sa to peklo skončí. 
Ruženka pokračuje vo svojom 
rozprávaní: „Rusi začali strieľať 
na Nemcov z kanóna. No a jed-
na delová guľa nám bachla rov-
no do chalupy. Rovno do steny 

tej miestnosti, v ktorej sme my 
boli. Stena sa zosypala. Napro-
ti na stene nad posteľami bol 
taký velikánsky svätý obraz. Tá 
kanónová guľa pleskla rovno 
do toho obrazu a ten obraz za-
čal hrať (lebo to bol obraz s hra-
cím mechanizmom na kľúčik), po 
chvíli dohral. Tam v izbe bol ta-
ký prach, že ja sa čudujem ešte 
dnes, ako sme sa odtiaľ dostali 
von. Sestru Annu som len tak po 
pamäti vytiahla von z toho pra-
chu. Tetka Helena povyberala 
z prachu aj ostatné deti a všetci 
sme potom vybehli z domu, ktorý 
bol už v plameňoch a utekali sme 
na Pánsky dom“. Akoby zázra-
kom sa nikomu z detí nič nesta-
lo, len 4 ročná Mária stratila to-
pánku, ako ju jej brat niesol na 
chrbte a nestihol jej ju predtým 
poriadne zaviazať. Nezostalo im 
vôbec nič, všetko čo mali, zho-
relo v dome. Na Pánskom do-
me našli vtedy úkryt aj Jurišovci 
a Kernovci.

Smrť dedka
V tom čase boli v dome na náv-
števe Agnešini rodičia - manže-
lia Saskovci z Píly. V okamihu, 
keď bol dom zasiahnutý, boli oni 
v tej druhej miestnosti. Pani Ru-

ženka spomína: „Ako 
do domu strelili, pad-
la skriňa a zavalila 
dvere do druhej izby. 
My sme v tom zmätku 
ani nevedeli, že bab-
ka s dedkom sú zavre-
tí v tej druhej izbe, že 
nemôžu von. My sme 
všetci utekali na Pán-
sky dom. Keď sa oni 
z tej izby konečne do-
stali von, už chalupa 
horela...a kravy boli 
v maštali. Dedko išiel 
do maštale, ku ktorej 
sa už blížili plamene, 
odväzoval kravy a vy-
háňal ich von. Kra-
vy sa vybrali smerom 
k napájadlu, dedko 
ich však chcel zahnať 
za chalupu hore sme-
rom na Babu a vtedy 
ho zastrelili. To sme 
sa my dozvedeli až 

o niekoľko dní, keď sa skončili 
boje. Tetka Pešková išla preňho, 
aj s koňmi. Pochovali ho na Pí-
le“. 

Láger
Po skončení vojny trápenie po-
kračovalo, spomína pani Ružen-
ka: „Potom, keď skončila vojna, 
sme išli bývať do budovy, kde 
bola pred tým nemecká škola. 
No ani tam sme nemali pokoj. 
Naraz, krátko po vojne, priš-
la razia a zobrali nás do lágra 
v Grinave, kde boli sústreďo-
vaní tí čo mali byť vyvezení do 
Nemecka. Nás tam dali preto, 
lebo sme boli označení ako prí-
slušníci nemeckej menšiny. Mňa 
a môjho brata stadiaľ zobrala 
tetka Pešková. Prišla za nami na 
návštevu cez deň do oploteného 
lágra. Potom odišla cez bránu 
von, počkala do noci a potom ja 
s bratom sme sa cez dieru v plo-
te dostali von. Tak sme z Gri-
navy až na Pílu v noci šliapali. 
Mama aj s mojimi dvomi malými 
sestrami zostala zatiaľ v lágri. 
Potom sa aj oni z lágra dosta-
li von. Pustili ich, lebo to otcov 
kamarát, pán Šimko vybavil. On 
robil vtedy na mestskom úrade 
v Modre (asi na matrike).“ Naj-
väčšia tragédia však rodinu An-
tona Grausa postihla o pár me-
siacov, na začiatku marca 1946, 
keď jeho mladá manželka, kto-
rá prežila všetky útrapy konca 
vojny, podľahla zápalu mozgo-
vých blán. život všetko zahojí. 
Na konci roka 1946 sa Toni bá-
či druhýkrát oženil a s manžel-
kou Cecíliou, ktorá mu pomoh-
la vychovať jeho 4 deti, prežili 
na Piesku spokojný život. Obaja 
sú pochovaní na Huncokárskom 
cintoríne.

Lúka dnes
Dnes už z drevorubačského 
domčeka na Grausovej lúke ne-
zostalo nič. Ruiny, ktoré po ňom 
zostali si neskôr chatári rozobra-
li na svoje stavby. Na mieste, 
kde bola lúka, stoja teraz chaty.

čerpané z osobných rozhovorov 
žijúcich pamätníkov a členov ro-
dín. Ján GRAUS

Na jedinej zachránenej foto-
grafii: Anton Graus s manželkou 
Agnešou.FO
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Srdečne blahoželáme
Dňa 11. apríla 2016 sa dožili manželia Eva a Jaroslav Bacigá-
lovci z Modry 50 rokov spoločného života. K zlatej svadbe gra-
tulujeme; veľa zdravia, lásky a pohody v kruhu rodiny zo srdca 
prajú deti Jaroslav, Beáta, Vladimír s rodinami a vnúčatá Miško, 
Martinka, Lucka, Tomáško a Lenka. Máme vás radi. 

Spomienka
Dňa 24. 3. 2016 sme si pripome-
nuli 10. výročie, čo od nás odišla 
naša dobrá mama Jožka Kišoňová. 
Dňa 19. 5. 2016 uplynie 20 rokov, 
čo nás opustil náš otec Gašpar Ki-
šoň. Kto ste ich poznali, venujte im prosím tichú spomienku. Syn 
Gado a dcéra Jožka s rodinami.

Tichá spomienka
Dňa 7. apríla uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opus-
tila Anna Dubovská, naša drahá manželka, mama, 
babka. S láskou spomíname.

Spomienka
14. marca 2016 uplynulo 5 rokov od smrti môjho 
drahého manžela Michala Hafnera. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spo-
mienku. Manželka Mária s rodinou.

Spomíname
So smútkom, ale zároveň s láskou a vďakou spomí-
name na milovaného otca, dedka a manžela Joze-
fa Kovačoviča, tvorivého človeka. Dňa 18. 4. 2016 
uplynulo už 10 rokov, ako sa jeho ruky dotkli tých 
našich a hádzanárskej lopty. S láskou a úctou naňho 
spomínajú manželka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Tichá spomienka
Karolko Snoha ml., odišiel si ticho, ako keď odchá-
dza deň a v našich srdciach už 10 rokov zostala spo-
mienka len. S láskou a úctou spomínajú otec Karol, 
krstné deti Renáta a Andrej, brat Peter s rodinou, ses-
tra Helena s rodinou, brat Ľubomír s manželkou.

Nezabudneme
Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončilo svoju púť, 
nechceme na neho zabudnúť. Slza v oku, v srdci 
žiaľ, čo drahé nám bolo, život vzal. Len ten, kto 
niekoho stratí vie, čo je bolesť a žiaľ. Dňa 18. 5. 
2016 uplynú smutné 3 roky, čo nás opustil náš dra-

hý manžel, otec, dedko a pradedko Eduard Ochaba. Spomína man-
želka, deti s rodinami, vnúčatá a pravnučka. 

Spomienka
Dňa 12. 4. 2016 sme si pripomenuli 
30. výročie úmrtia nášho drahého ot-
ca Ľudovíta Chromého a 14. 5. 2016 
si pripomenieme nedožitých 100 ro-
kov našej drahej mamy Márie Chro-

mej, rod. Mišíkovej. Viac než kyticu kvetov vám už nemôžeme dať, 
len postáť nad hrobom a s láskou spomínať. Spomínajú dcéry a rodina. 

Spomienka
Dňa 1. 5. 2016 uplynie rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamina Viera Galovičová. S láskou 
spomína manžel Jozef, deti Viera, Miro a Iveta s ro-
dinami.

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
Adámková Mária 17. 3.
Martišová Nina Valéria 18. 3.
Móžiová Lea 23. 3.
Strasserová Tatiana 31. 3.
Vlčková Timea 10. 3.

Opustili nás
Burghardtová Božena, 89 r. 14. 3.
Riganová Ľudmila, 81 r. 24. 3.

Jubilanti
90 ročná

Ciglánová Rozália 12. 4.
85 roční

Pavlíková Zita 27. 4.
Slováčková Mária 10. 4.

80 roční
Fleischhackerová Jiřina 24. 4.
Hanúsek Michal 19. 4.
Ondrejkovič Juraj 11. 4.
Ing. Slaboň Ivan 28. 4.

75 roční
PhDr. Horová Oľga 3. 4.

SpoločenSká kronika

Jelemenská Anna 8. 4.
70 -roční

Bírešová Elena 14. 4.
Gabriš Dušan 27. 4.
Gavorníková Jana 27. 4.
Ochaba Ladislav 22. 4.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyv. 

Zosobášení
Martin Murčo
a Mgr. žaneta Ozaniaková 13. 2.
Peter Kelo 
a Eva Kóňová 20. 2.
Jozef Okruhlica
a Silvia Useini 26. 3.
Pavol Prechtl
a Milada Janková 1. 4.
Gabriel Jakubec
a Andrea Crmanová 9. 4.

Eva HORNÁČKOVÁ,
matrikárka

Riadková 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 Pedikúra yANA ponúka svo-

je služby, ul. Štefánikova 22, 
Modra. Tel.: 0905 428 424

 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.) 
Harmónia, Kráľová, Modra na 
poľnohospodárske účely.

Tel.: 0905 101 500
 z Predám chatu s pozemkom 

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

 z Kúpim československé a ne-
mecké a iné hračky.

Tel.: 0902 878 780

Rybárske preteky budú v máji
Slovenský rybársky zväz Ob-
vodná organizácia Modra ozna-
muje, že v sobotu 7. mája 2016 
v čase od 7.00 h. - 12.00 h. orga-
nizuje tradičné rybárske preteky 
pre deti a dospelých na Zadnom 

Šúre v Modre. Predpredaj mies-
teniek bude v Rybárskych po-
trebách Rifo na Súkeníckej ulici 
v Modre. Občerstvenie zabezpe-
číme. Radomír FIALA,

výbor OOSRZ Modra
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55 rokov od skončenia štúdií 
na evanjelickej fakulte v Modre
V rokoch 1952 až 1954 sa mesto Modra stalo na dva roky 
sídlom Generálneho biskupského úradu. S veľkou pompou 
ho uviedol vtedajší podpredseda vlády Zdeněk Fierlinger. 
Potom v roku 1953, v čase neúprostného nástupu komunis-
tickej diktatúry, aj sídlo Slovenskej evanjelickej bohoslo-
veckej fakulty určila vrchnosť do Modry. Tak sa Modra sta-
la univerzitným mestom až do roku 1961. 

Hlavné mesto Slovenska Brati-
slava sa na osem rokov oslobo-
dilo od „tmárov“, aby nekalili 
vodu medzi študentami pricha-
dzajúcimi sem zbierať vedo-
mosti. Na druhej strane Mod-
ra, malebné mestečko na úpätí 
Malých Karpát, ponúklo svojim 
študentom pokoj, ticho, srdeč-
nosť ľudí a hlavne ducha lásky 
a spolupatričnosti. Modra štu-
dentov teológie prijala ako mat-
ka svoje milujúce deti. Študen-
ti tu prežili kus krásneho života 
a spomienky naň sú ich trvalou 
ozdobou. Mnohé rodiny ako-
by si boli adoptovali študentov, 
ktorí ovplyvnili ich duchovný 
a modlitebný život.

Malá skupinka posledných ab-
solventov prichádza do Modry, 
mesta spomienok, aby si pripo-
menula 55 rokov od skončenia 
školy a od ordinácie novokňa-
zov, ktorá bola v júni roku 1961 
v Modre. V nedeľu 12. júna 
2016 si pripomenú tento mi-

lý a významný medzník v ich 
životoch: Jaroslav Kaleta zo 
Sliezka, Rudolf Záhumenský 
z Martina, Dušan Toth z Toron-
ta a vynasnaží sa prísť aj Ka-
rol Kotinský zo Švajčiarska. Ich 
spolužiaci Janko Halgaš zo Sá-
sy a želislav Sľuka z Vojvodiny 
sa budú z večnosti len prizerať.

Dušan TOTH, (red)

Na fotografii: Tablo - študenti 
celej fakulty v roku 1959.

Drotári z Meremy
Divadelný súbor AGAPE, ktorý tvoria klienti Domova sociál-
nych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema 
v Modre pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka na-
študoval novú pôvodnú divadelnú hru Drotári, s ktorou získal 
na krajskej divadelnej prehliadke v Senci 2. miesto.

Inscenácia Drotári mala premié-
ru v decembri 2015 v DSS a ZPB 
Merema pre rodinných príslušní-
kov a sympatizantov zariadenia. 
Druhé verejné predstavenie mali 
naši Drotári v priestoroch starej 
radnice v Modre na Vianočnom 
zastavení. Obe predstavenia ma-
li veľký úspech, čo sa ukázalo 
17. marca 2016 na 19. roční-
ku krajskej súťažnej prehliadky 
detskej dramatickej tvorivosti 
a ochotníckeho divadla dospe-
lých hrajúcich pre deti Stretnutie 
s malou Táliou. Podujatie uspo-
riadal Bratislavský samosprávny 
kraj a Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre v spolupráci 
s Mestským kultúrnym stredis-
kom v Senci a mestom Senec. 

Divadelníci z Meremy 
na doskách seneckého 
Domu kultúry predsta-
vili divákom a odbornej 
porote synergiu, radosť 
zo života a bezprostred-
nosť s veľkým očakáva-
ním, čo na to povedia 
odborníci. Po predchá-
dzajúcich úspešných 
predstaveniach More, 
Stroj času, Fantomas 
sa vracia bola naša po-
myselná latka nastave-
ná vysoko a nechceme 
ju podliezať. S veľkou 
dávkou pokory môže-
me konštatovať, že sa 
nám hra podarila. Ho-
vorí o našej histórii, 

odkrýva korene slovenského 
národa a prostredníctvom hu-
moru približuje neľahké putova-
nie slovenských drotárov spod 
Tatier šírym svetom. Rozpráva 
o remeselnom fortieli, tradíciách 
a láske k domovine, tiež o viac-

ročnej drotárskej skúsenosti na-
šich klientov, ktorých drotárske 
výrobky zdobia nejednu domác-
nosť.
Naši Drotári boli úspešní. Po-
rota pod vedením divadelné-
ho a filmového režiséra Patrika 

Lančariča udelila sú-
boru Agape 2. miesto 
s návrhom na postup na 
celoslovenskú divadel-
nú súťaž do Rimavskej 
Soboty. Drotári z Me-
remy si vďaka pozvaniu 
Mesta Modry uctili aj 
modranských učiteľov 
a svojim vystúpením 
a drôteným srdcom za-
blahoželali k ich vzác-
nemu sviatku. Ďakuje-
me za všetky ocenenia 
a podporu, nesmierne 
si to vážime.
Darina ROHAĽOVÁ

Na fotografii: Úspešní 
herci z Meremy potešili 
svoje publiká inscená-
ciou Drotári.
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Zaujímavé modrotlačové dielne
Mestské kultúrne stre-
disko v Modre ponúklo 
v rámci svojho dramatur-
gického programu mož-
nosť zažiť zaujímavý 
workshop pre deti a do-
spelých. Spoločné obja-
vovanie tradičnej mod-
rotlače sa ujalo a akcia si 
vyslúžila spokojnosť zá-
ujemcov. 
Originálny workshop, 
cieľom ktorého bolo pri-
blížiť krásu a históriu 

modrotlačovej techni-
ky viedol majster remes-
la Matej Rabada z Ora-
vy. Prekrásnu farbiarsku 
techniku vo svojich vlast-
ných dielňach rozvíja 
a obnovuje. Ukázal zaují-
mavý proces farbenia in-
digom a s ochotou odpo-
vedal na zvedavé otázky 
dospelých a detí, vysvet-
ľoval cestu vzniku nád-
herných bielych vzorov 
na tmavomodrej látke. 

Očakávania iste splnila najmä 
možnosť vyrobiť si svoj vlastný 
modrotlačový výrobok na plát-
ne. Účastníci workshopu tlačili 
rôznorodé tradičné vzory, kto-
ré obohatili aj o tie svoje vlast-
né. Tvorivá akcia bola súčasťou 
dlhodobej výstavy z dielne Do-
mu umenia Bibiana v Bratislave 
s názvom V modrobielom lese, 
ktorá je inštalovaná v modran-
skej radnici ešte dokonca apríla. 
 (red)

Na fotografii: Modrania aj cez-
poľní sa so záujmom priučili re-
meslu modrotlače.

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

Ani v Amerike sme sa nestratili
Pod týmto názvom vydal v minulom roku Bohuslav Rapoš, ro-
dák z Bratislavy, zaujímavú knižku memoárov, beletrizovaných 
spomienok, zážitkov, príbehov z vlastného života a života svojej 
rodiny. Pozoruhodné je, že autor si veľa pamätá, v knižke uvá-
dza detaily a fakty, ktoré by bežný človek ani nepostrehol.

Už v úvode knihy je rozprávanie 
o dedovi, Pavlovi Rapošovi, kto-
rý bol horárom v Modre. Autor 
približuje čitateľovi prostredie 
dedovej horárne, ktorú navštevo-
vali najmä cez víkend na kočoch 
známe osobnosti z Bratislavy, ale 
aj Viedne. V horárni ponúkali 
dobré vína, aj ríbezľové, domá-
ce „lúskacé“ párky, klobásy na 
pol z diviny, mlieko od domá-
cich kráv i domáci pečený chlieb. 
Pri horárni v záhrade bola asfal-
tová kolkáreň o ktorú bol veľký 
záujem, hrávali tu starí aj mladí 
po celé dni. Dedo mal titul „Pán 
okresný“ ako horár, on kontro-

loval druhých. Slovom v horárni 
„U Rapošov“, bývalo vždy dob-
re. Autor popisuje aj spomienky 
na prechod frontu v Modre a na 
svoju mladosť. Uvádza svoje 
spomienky na táborenie s pria-
teľmi pri Medvedích skalách 
nad Harmóniou, na „Karpatské-
ho vlka“ na Zochovej chate, kto-
rý „čundrákom“ odmietol predať 
chlieb. Spomína i na spoluprácu 
s Modranom Dušanom Tóthom 
v Slovenskom rozhlase v Brati-
slave a neskôr v Amerike medzi 
zahraničnými Slovákmi.
Kniha je rozdelená do dvoch čas-
tí - na obdobie pred emigráciou 

v roku 1970 a po nej za pobytu 
v Taliansku a v Spojených štá-
toch amerických. V USA sa po-
pri rodine, štyroch deťoch a prá-
ci venoval kultúre v New yorku 
medzi našimi krajanmi. Autor 
podrobne vykresľuje spomien-
ky amerického emigranta, kto-
rý prešiel viacerými profesiami. 
Okrem iného bol majiteľom roz-
hlasovej stanice Slovak Rádio, 
pripravoval hudobné programy 
pre Slobodnú Európu, venoval 
sa fotografovaniu. Ako nazna-
čuje titul knihy „Ani v Amerike 
sme sa nestratili“, kniha doku-
mentuje životnú púť Bohuša Ra-
poša s rodinou počas pobytu za 
morom. V USA žil 36 rokov, do 
rodnej Bratislavy sa vrátil v roku 
2006, kde sa venuje portrétnej fo-
tografii a príležitostne vystavuje. 
Kniha má 371 strán, širokú doku-

mentačnú obrázkovú prílohu, vy-
šla nákladom 500 kusov vo vy-
davateľstve Igor Iliť-Rádio Print 
v Bratislave.
  František MACH

Na fotografii: Bohuslav Rapoš, 
autor knihy Ani v Amerike sme 
sa nestratili.

Malokarpatský guláš
Nemal som ani štyridsať rokov, keď mi vy-
operovali žlčník. Bolo treba nasadiť diétu 
a absolvovať kúpele. Liečil som sa v Kar-
lových Varoch. Býval som v Thermii, pra-
videlne sŕkal liečivé vody a po večeroch 
popíjal orosený budvar. Bolo mi fajn. 
Z vegetariánskej stravy som navyše po-
chudol. Akoby aj nie. žiaden tuk, žiadne 
mäsité jedlá na tanieri. A dva razy do týž-
dňa záhradnícky guláš. Môj spolustolov-
ník Dr. Kurz ma vystríhal, mám ho vraj 
jesť opatrne. Občas vraj býva i s hrabľa-

mi. K záhradníckemu gulášu som sa vrá-
til až o tridsať rokov. Minule boli otvore-
né malokarpatské pivnice a rodinná rada 
rozhodla, že sa bude variť i guláš. Kúpi-
li sme novú kotlinu a po dva dni už ráno 
o šiestej sa v ňom smažila cibuľa. Hodne 
cibule. A hodne, hodne bravčového mäsa. 
Za hrsť soli, za dve hrste sladkej papriky, 
tak „od oka“ i štipľavej, bieleho korenia, 
majoránky a tri fľašky zeleného muškátlu. 
(To je prosím u nás Veltlínske zelené...). 
Po dvoch hodinách, keď mäso zmäklo, 

sme dotvárali guláš po záhradnícky. Všet-
ko z vlastnej záhrady. Na kocky nakrájaná 
koreňová zelenina, zemiaky, hokaido-tek-
vica. Guláš v kotli vrel a rozvoniavala celá 
ulica. Bolo ho treba ešte dochutiť. Trochu 
čili korenia, kečupu, horčice, pohárik dol-
nozemského ajvaru a kilo marhuľového 
lekváru. Tiež nášho, nie však z Modry, ale 
zo Skalice. Ľudí to k nám ťahalo. Ponúkali 
sme svoj otonel, silván z Téglika, leánku 
z Firígľov a Hron z Nitrperku. Tí, ktorí si 
objednali guláš, mali však iného favorita. 
Budete prekvapení. Bol ním barikový tra-
mín ročníka 2011. Brillant-Savarin by sa 
iste čudoval... Fedor MALÍK, st.
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Modranský piknik 
na lúke Otčenáška
Lúka Otčenáška ležiaca v rekreačnej oblasti Modra Harmó-
nia sa už po druhýkrát stane centrom otvorenia letnej turis-
tickej sezóny v meste Modra. Strávte príjemný deň v lone 
malokarpatskej prírody na Modranskom pikniku 2016. V so-
botu 4. júna si prineste deky a piknikové koše, zahrajte si nie-
ktorú z pripravovaných športových hier a načerpajte ener-
giu. Účasť v dobových kostýmoch je vždy vítaná.

Tradičným piknikom spoločne 
otvoríme letnú turistickú sezónu, 

ako zvyčajne v noblesnom štýle 
z obdobia začiatkov 20. storočia. 
Pripomenieme si atmosféru niek-
dajšieho známeho letoviska Har-
mónia, dobovú hudbu a módu, 
ktorá sa v tých časoch nosila. Ne-
bude chýbať zaujímavý program, 
módna prehliadka, ochutnávky 
tradičnej malokarpatskej kuchyne 
a degustácie miestnych vín. Popri 
tom môžete spoznať príbehy oko-
litých harmonických vín a príro-
du, ktorou vás prevedú mestskí 
turistickí sprievodcovia. Praje-
me všetkým príjemnú zábavu na 
Modranskom pikniku.
Podrobný program si prečítajte 
v májovom vydaní MZ. (red)

Druhá noc literatúry
Aj v tomto roku, presne 11. mája, sa môžu milovníci lite-
ratúry tešiť na celoeurópske kultúrne podujatie Noc lite-
ratúry. Hlavným organizátorom podujatia na Slovensku je 
České centrum Bratislava, modranskú literárnu noc zastre-
ší kultúrne stredisko Modra.

Cieľom druhej Noci literatú-
ry je zoznámenie návštevníkov 
s dielami európskych autorov na 
netradičných miestach v Mod-
re. V tomto roku bude čítať 
päť autorov na piatich zaujíma-
vých miestach, ktoré majú svo-
je osobité čaro. čítať bude Pat-
rik Lančarič, Juraj Nvota, Mirka 
Ábelová, Agáta Petrakovičová 
a Márius Kopcsay. Slávnostné 
otvorenie podujatia sa uskutoč-
ní 18.30 vo Vinohradnícky dom 
u Šebov za účasti všetkých čí-
tajúcich. čítania jednotlivých 
diel začínajú naraz na všetkých 
miestach o 19.00 h. a pokračujú 
v intervale 15 minútové čítanie 
a 15 minút na presun na ďalšie 
miesto

Program
11. máj 2016 / 19.00 - 21.30

Sibylle Berg: Ozaj, a už som 
ti rozprávala, číta: Patrik 
Lančarič, Vinohradnícky dom 
u Šebov, Štúrova 108 

Kateřina Tučková: Žítkov-
ské bohyne (ČR), číta: Juraj 
Nvota, Historický mlyn (U 
Sodomu), Horná 4

Lidia Ostalowska: Cigán je 
cigán (PL), číta: Mirka Ábe-
lová Horná brána, Štúrova 
128

Veronika Šikulová: Medze-
rový plod (SK), číta: Agáta 

Petrakovičová, Ateliér Mariá-
na Polonského, Baštová 12

Martin Pollack: Americký 
cisár. Veľký útek z Haliča 
(AT), číta: Márius Kopcsay, 
Meštiansky dom (tzv. ružo-

vý dom či Dom s ateliérom J. 
Ilečka), Štúrova 103.
Kto navštívi všetkých päť 
miest, získa pečiatky a bude 
zaradený do súťaže o knižné 
ceny.
 (red)

Slávnostné 
Služby Božie

Dňa 12. júna 2016 si Modra pri-
pomenie 55. výročie od skončenia 
teologických štúdií na Slovenskej 
ev. bohosloveckej fakulte v Mod-
re. Je tu príležitosť poďakovať sa 
Pánu Bohu za dar veľkej milosti 
v nedeľu, o 9.30 na Službách Bo-
žích v modranskom chráme. Slo-
vom Božím poslúži Dušan Toth, 
ktorý mal kázať pred 55 rokmi na 
ordinačnej slávnosti. (dt)

O

L.
N C

Lúka Otčenáška, Modra - Harmónia
13.00 - 22.00 hod

Najlepší piknik
robia v Modre.

Ráčte sa dostaviť !
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Kráľovské hodovanie „od poledna do púlnoci“
Súťaž v pečení rolád, dobré jedlo a zábava až do polnoci
Kráľová je od nepamäti súčasťou mesta Modry, no zachováva 
si svoj dedinský ráz a tradície. Nárečie, ktorým sa v Kráľo-
vej rozpráva je osobité, históriu a ľudové zvyky najviditeľ-
nejšie reprezentuje Občianske združenie Kráľovan. Práve pod 
ich taktovkou a organizačným zabezpečením mesta Modry sa 
uskutoční 14. mája obľúbené jarné podujatie s názvom Krá-
ľovské hodovanie 2016.

Tradície hovoria, že v minu-
losti si počas kraľovanských 
hodov musela modranských 
mestských pánov richtárka 
Kráľovej uctiť poriadnou hos-
tinou. Hodovali vraj toľko, že 
vždy sa zodrala sada hrncov.
Počas hodov „od poledná 
do púl noci“ napečú šikovné 
miestne cukrárky svoje najlep-
šie rolády. S nimi bude možné 
zapojiť sa do súťaže v pečení 
zákuskov a koláčov. Stačí, ak 
prinesiete svoju roládu s ľu-
bovoľnou príchuťou, náplňou 
a ozdobou v deň konania ho-
dovania do Kultúrneho domu 
v Kráľovej v čase od 10.00 do 
11.00 h. a zaregistrujete sa. Pre 
malých budú nachystané kolo-
toče a pre veľkých ochutnávka 
vín tunajších vinárov.

Kráľovské hodovanie po-
núkne celodenný kultúrny 
program zameraný na miest-
ny folklór, tradície a zvyky, 
hudobné vystúpenia detí z na-
šich škôl, koncerty hudobní-
kov - tunajších rodákov, pre-
dajné stánky s občerstvením, 
košíkmi, hračkami, kolotoče 
pre najmenších, kúzelníka, 
alegorický sprievod a sláv-
nostnú nedeľnú svätodušnú 
omšu. 

Kráľovské hodovanie 2016 
sa uskutoční na priestranstve 
pred Kultúrnym domom Krá-
ľová a v prípade nepriaznivé-
ho počasia sa program presu-
nie do interiéru kultúrneho 
domu. 

Súťaž v pečení 
najlepšej rolády

Mesto Modra a Mestské kultúr-
ne stredisko v spolupráci s Ob-
čianskym združením Kráľovan 
vyhlasuje súťaž v pečení zákus-
kov - rolád. Súťaž sa uskutoční 
v rámci celodenného podujatia 
Kráľovské hodovanie v sobotu 
14. mája 2016 v Kultúrnom do-
me Kráľová. 
Chuť, vzhľad a suroviny súťaž-
ných dobrôt ohodnotí porota 
zložená z odborníkov a nadšen-
cov pečenia. Vyhodnotenie sú-
ťaže sa uskutoční na hlavnom 
pódiu v sobotu o 14.30 h.

Podmienky súťaže
Typ: roláda, druh rolády: sladká 
(nie slané cesto, plnka ani ozdo-
ba), minimálna dĺžka: 30 cm (z 
jedného druhu iba 1 ks min. 30 
cm rolády), druh cesta: ľubo-
voľné, príchuť cesta: ľubovoľ-
ná, náplň: ľubovoľná, zdobe-
nie: ľubovoľné.
Bližšie informácie poskytne-
me na tel.: 033/647 21 12 alebo 
msks@modra.sk.

Program
Sobota 14. máj 2016 
13.00 slávnostné otvorenie 
hodov a hudobné privítanie 
programom sprevádza Jozef Ši-
meček 
13.30 vystúpenie detí z MŠ 
Partizánska
14.30 Kráľovská lajdinont-
ka 2016, vyhodnotenie súťaže 
v pečení o najlahodnejšiu roládu
15.00 DFS Magdalénka 
16.00 Kúzelnícke vystúpenie 
pre deti i dospelých, kúzelník 
a iluzionista Peter Šesták 
17.00 Grinavanka, dobrá dy-
chová hudba z Grinavy 
18.00 Alegorický sprievod 
19.30 koncert KING BOy (J. 
Liberčan, J. Petrík, J. Vanda, P. 
Nágel, M. Bologna )
21.00 Bukasový masív, mod-
ranská country hudba plná hu-
moru a dobrej nálady
22.00 Stará škola, koncert toho 
najlepšieho z bluesrokovej scény 
24.00 ukončenie podujatia 

Nedeľa 15. máj 2016
9.00 Svätá omša s dychovou 
hudbou v rímsko-katolíckej 
Kaplnke sv. Michala Archanje-
la 
9.00 Svätodušné služby Bo-
žie so spoveďou a s Večerou 
Pánovou
Evanjelický kostol v Modre - 
Kráľovej
Sprievodné podujatia
detské kolotoče, ochutnávka 
vín miestnych vinárov.

(red)

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

Deň modranského sirotinca
V sobotu 21. mája 2016 dobrovoľníci 
z Občianskeho združenia Modranská Be-
seda v partnerstve s Cirkevným zborom 
ECAV na Slovensku Modra už po štvrtý 
raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti 
možnosť návštevy vzácnej stavby architek-
ta Dušana Jurkoviča, ktorá je bežne pre ve-
rejnosť uzatvorená.
Program v budove a areáli sirotinca:
obed z kuchyne sirotinca, kultúrny a odbor-
ný program, premietanie filmu Mareka Šu-

líka - Modranský sirotinec, pre-
hliadka sirotinca, tvorivé dielne 
a čitáreň.
Organizátori a partneri:
Cirkevný zbor ECAV na Sloven-
sku Modra, Modranská Beseda, 
OZ My ženy, Park hrania a od-
dychu, SNM-Múzeum Ľudoví-
ta Šťúra v Modre, MsKS Modra, 
Mesto Modra, Modranské zvesti, 
Rádio Modra. (red, mb) FO
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Nová pokladňa a vstup do kina
Milí návštevníci kina Mier 
v Modre, od 13. 4. 2016 je v po-
užívaní ako hlavný vstup do ki-
na Mier v Modre doterajší bočný 
vchod. Bola vybudovaná nová 
pokladňa v priestoroch niekdaj-
šej šatne priamo pred kinosá-
lou, vybavená novou tlačiarňou. 
Kolektív kina verí, že uvede-
né kroky prispejú ku zvýšeniu 
komfortu návštevníkov. Tak-
tiež prebiehajú vo vedľajšom 
priestore bistra rekonštrukčné 
práce, pri ktorých vás prosíme, 
z dôvodu zvýšenej prašnosti, 
o trpezlivosť a porozumenie.

(red, kino)

Tvorivé čítanie s Braňom Jobusom

Mestská knižnica v Modre v kul-
túrnom dome vybudovala pre 
svojich najmenších čitateľov no-
vé miesto na stretnutia s kniha-

mi. V rámci marca - mesiaca 
knihy pozvala jedného z mnohých 
zaujímavých autorov detských 
kníh, hudobníka Braňa Jobusa. 

Pozvanie na tvorivé autorské po-
poludnie prijal a priniesol so se-
bou niekoľko svojich titulov. 
Rodičia s deťmi naplnili novú 
knižnicu, až si nebolo už viac kam 
sadnúť. Braňo predstavil seba, 
svoj život a tvorbu. V rámci číta-
nia porozprával deťom o hrdinoch 
zo svojich kníh: Muflónovi Anciá-
šovi, Plajkovi i červotočovi Chru-
movi. V prestávkach rozprával 
vtipné príhody a zaspieval niečo 
zo svojej tvorby. (red)

Na fotografii: Braňo Jobus poba-
vil deti aj rodičov pútavým číta-
ním v novej detskej knižnici.

Kabinet 
- výstava 
keramiky

SNM-Múzeum Ľ. Štúra pozýva 
na výstavu keramiky s názvom 
Kabinet. Výstava z keramic-
kej tvorby Gabriely Godovej, 
Milana Hanku, Jána Ševčí-
ka, Lucie Lizákovej a Michala 
Zdraveckého je inštalovaná 
v Múzeum slovenskej keramic-
kej plastiky na Kukučínovej 15 
v Modre. Rozsah jednotlivých 
diel je od voľnej tvorby až po 
úžitkovú keramiku. Výstavu 
si môžete prezrieť do 30. júna 
2016. (red)

Deň detí 
s keramikou 

Pozývame všetky deti a ich ro-
dičov dňa 28. mája 2016 na ak-
ciu s názvom Deti v hline - hli-
na s deťmi. Podujatie sa bude 
konať na nádvorí Základnej 
umeleckej školy, Štúrova 54 
v Modre, pri príležitosti Medzi-
národného dňa detí, v čase od 
13.00 - 20.00. 
Pre deti budú pripravené tvori-
vé dielne zamerané na modelo-
vanie, točenie na keramickom 
kruhu pod vedením majstrov, 
keramikov. Navečer bude pále-
nie v raku piecke. (red, CKS)

Po Carmen nasleduje Don Quijote
Modranské Kino Mier premietlo začiatkom apríla sve-
toznáme dielo Carmen. Operu tentoraz vystrieda balet Don 
Quijote, ktorý si môžete pozrieť 28. mája o 18.00 hodine. 
Kino Mier tak pokračuje v sprostredkovaní nahrávok diva-
delných prenosov na filmovom plátne.

Jeden z celosvetovo najobľúbe-
nejších titulov je nazývaný aj 
„Carmen“ v balete. Don Quijo-
te je klenotom klasického balet-
ného repertoáru po celom sve-
te. Jeho pravý domov je však 
v Bolšom teatri v Moskve, kde 
mal svetovú premiéru (1869) 
v choreografii otca klasické-
ho baletného repertoáru Maria 
Petipy, z ktorého odkazu vy-

chádza i choreografia Alexeja 
Fadeječeva, bývalého umelec-
kého šéfa baletu. Na pozadí ko-
mediálneho príbehu o strastipl-
nej, ale komickej ceste dvoch 
milencov k sebe, sa odohráva 
nádherný, temperamentný ba-
let plný horúceho španielskeho 
slnka podľa románu Miquela 
Cervantesa. 
Don Quijote (baletné vystúpe-

nie), hudba: Ludwig Minkus, 
choreografia: Alexei Fadeječev, 

obsadenie: Jekateryna Krysa-
nova (Kitri) a Semjon čudin 
(Basil).
Viac informácií: www.kino-
modra.sk. (red)
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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

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

SALÓN 

kadernícke služby
tel.: 0904 920 305

gelové nehty/gél lak
mokrá pedikúra 

 MARCO

(z¾ava 2 € a lakovanie zdarma)

permanentný 
make-up oboèia

tel.: 0917 542 860

Štefánikova 26, Modra

Koncert pre Jazykové kurzy v Modre
V stredu 18. mája 2016 vás o 19.00 hodine pozývame do ne-
meckého evanjelického kostola, v ktorom sa uskutoční sláv-
nostný koncert pri príležitosti 25. výročia Jazykových kurzov 
Eleny Dugovičovej v Modre. 

V programe sa predstaví: Ber-
gerovo trio, Moyzesovo kvar-
teto a Ladislav Fančovič (kla-
vír), ktorí uvedú diela L. v. 
Beethovena, J. N. Hummela, F. 
Chopina. Pred samotným hu-
dobným programom sa usku-
toční tichá projekcia fotogra-
fií študentov za uplynulých 25 
rokov. Hudobné vystúpenia 
doplní recitácia v anglickom 
a ruskom jazyku. V mene Jazy-
kových kurzov pozývame širo-
kú verejnosť, najmä bývalých, 
súčasných a študentov a ich ro-
dinných príslušníkov. (red, ed)

Na fotografii: Bergerovo trio 
bude koncertovať v Modre 18. 
mája.

Letné tábory v centre voľného času 
Prázdninový mix zážitkov:
4. 7. - 8. 7.
Tábor je určený pre deti od 6 
do 12 rokov, cena 60 €, vedúce: 
Bc. Monika Lindtnerová a Bc. 
Ivana Benčuriková. 

Rozprávkovo: 11. 7. - 15. 7.
Tábor je určený pre deti od 5 
do 9 rokov, cena 60 €, vedúce: 
Michaela Šefferová, Jana Fran-
ková.

Technický tábor: 18. 7. - 22. 7.
Chceš si vyskúšať svoje prsty, 
svoju šikovnosť? A zažiť kopec 
zábavy pri tvorení? Pre deti od 
10 do 17 rokov, cena 77 €, ve-
dúci: Peter Walter.

Indiánsky tábor: 25. 7. - 29. 7.
Tábor je určený pre deti od 6 
do 12 rokov, cena 65 €, vedúce: 
Mgr. Marcela Bukvayová a Bc. 
Ivana Hrušková.

Cesta okolo sveta: 1. 8. - 5. 8. 
Tábor je určený pre deti od 6 
do 12 rokov, cena 65 €, vedúce: 
Bc. Ivana Hrušková a Bc. Jana 
Hanúsková. 

Fit tábor: 8. 8. - 12. 8.
Tábor je určený pre deti od 8 
do 16 rokov, cena 55 €, vedúce: 
Bc. Monika Lindtnerová a Bc. 
Ivana Benčuriková.

Teentime: 15. 8. - 19. 8.
Pre mladých od 13 rokov, cena 
50 €, vedúce: Bc. Monika Lin-
dtnerová a Bc. Ivana Benčuri-
ková.

Glória: 22. 8. - 26. 8.
Pre deti od 6 do 12 rokov, cena 
50 €, vedúci tábora: sr. Caritas, 
Monika Lindtnerová, Barbora 
Kollárová. 

Prihlasovať sa môžete osob-
ne v riaditeľni SCVč alebo na 
tel. č. 6470702 a 0948 411 202. 
Rovnako tu získate i podrob-
nejšie informácie o podmien-
kach táborov.
 (red, scvc)
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HC Orly si zmerali sily s Bernolákovom 
Úvod marcového zápasu modranských Orlov s Bernolákovom sa 
niesol v znamení niekoľkých príležitostí, avšak naši hráči ich ne-
využili. Postupne sa karta začala otáčať a svojou hrou Čeklísané 
zatlačili Modranov a naši sa stali iba štatistami. Súperovi sa poda-
rila využiť hneď prvá presilovka 0-1, onedlho Orly nechali veľa 
priestoru na modrej čiare a prestrelil Dugoviča v bráne 0-2. 

Peter Vlasák, HC Orly: „Tro-
cha sme pozmenili útoky, aby 
sme oživili náš herný prejav, no 
zostali sme aj tak zakríknutí, čo 
súper využil na začiatku 2 treti-
ny na 0-3. Nevyzeralo to s na-
mi dobre, no brankár Dugovič 
nás v týchto chvíľach hry podr-
žal a dával nám akú-takú ná-
dej niečo spraviť so zápasom. 
Posledných 5 minút prostred-
nej časti sme si vypracovali ko-
nečne viaceré šance, či už Ba-
láž, Hvila, Bakoš. Tieto náznaky 

nás vyburcovali, síce až 5 minút 
pred koncom zápasu, no po-
darilo sa nám po 
peknej akcii na je-
den dotyk presadiť 
mojim zásahom 
1-3. O 25 sekúnd 
na to znížil na roz-
diel jedného gólu 
Klúčik ml., ktorý 
spred bránkoviska 
skóroval 2-3. Náš 
tlak sa stupňoval 
a o ďalšiu minú-

tu sa kapitán Somorovský tešil 
z vyrovnávajúceho gólu na 3-3. 
Behom 90 sekúnd sme strelili tri 
góly a boli sme nazad v strate-
nom zápase.“ 
Modrania v záverečných se-
kundách mohli inkasovať po 
hrubých chybách, ale náš bran-
kár vychytal čo šlo a nasledova-

li nájazdy. Dlhšie sa nepresadil 
nikto, zlom nastal až v 10. sérii. 
„Najskôr dal súper gól a náš 
Baxa svojím povestným „fors-
bergovským“ blafákom Modra-
nov vrátil do hry a pokračovalo 
sa ďalej. V 13. sérii už rozhodol 
Somorovský.“ Orly získali dô-
ležité 2 b a ďalší osud už ma-
jú naši vo svojich rukách v boji 
o play off. 
Góly: Vlasák (Macanga, Klúčik 

st.), Klúčik ml. (Vlasák, 
Klúčik st.), Somorovský 
(Klúčik ml., Matejík), 
rozhodujúci nájazd mal 
Somorovský.
Viac o ďalších zápasoch 
si prečítajte v nasledujú-
com čísle MZ. (red, pv)

Na fotografii: Modran-
skí Orly vo vymladenej 
zostave.

Modrania na Prague handball cup 2016 
Ako sa už stalo tradíciou, pravi-
delne sa mládežnícke družstvá 
Hádzanárskeho oddielu Slovan 
Modra vyberajú na skusy do 
sveta. Geograficky to nie je sí-
ce svet ďaleký, no počtom zú-
častnených družstiev a počtom 
zastúpených štátov patrí turnaj 

Prague handball cup k najväč-
ším v Európe. Tohto ročníka sa 
zúčastnilo celkovo 515 družstiev 
z 28 krajín Európy a Ázie. Náš 
modranský klub reprezentovalo 
celkovo 5 družstiev, z toho jed-
no dievčenské. 
Najmenší účastníci našej vý-
pravy (chlapci s rokom narode-
nia 2005 a mladší) išli na turnaj 
s cieľom ukázať, že sa už niečo 
naučili a samozrejme s cieľom 
sa aj niečo ďalšie naučiť. Chlap-
ci bojovali a napriek tomu, že sa 
im výsledkovo až tak nedarilo, 
zanechali veľmi sympatický do-
jem. Dievčatá vo svojej základ-
nej skupine striedali lepšie vý-

kony s horšími. Nakoniec sa im 
ušli boje v B finále, kde sa dosta-
li do 2. kola. Zvyšné tri družstvá 
mladší žiaci, starší žiaci a mlad-
ší dorastenci vo svojich základ-
ných skupinách obsadili zhodne 
3. miesta, čo im zabezpečilo po-
stup do A finále. Osemfinálové 
skupiny sa nakoniec stali koneč-
nou zastávkou týchto družstiev. 
Chlapci bojovali, dreli, no na 
lepšie umiestnenie nedosiahli. 
Napriek tomu je už len postup zo 
základných skupín veľmi dobrý 
výsledok.
Miroslav Ochaba, predseda HáO 
TJ Slovan Modra turnaj zbi-
lancoval: „Turnaj mal veľmi 

vysokú športovú úroveň. Naj-
mä družstvá zo severu Európy 
dominovali a ich herný prejav 
bol vynikajúci. Naše dievčatá 
a chlapci sa v silnej konkuren-
cii nestratili. S postupom troch 
družstiev do A finále som veľ-
mi spokojný. Chcem poďakovať 
všetkým za vzornú reprezentáciu 
nášho klubu a mesta. Moja vďa-
ka patrí aj rodičom, ktorí sa pri-
šli pozrieť na svoje ratolesti.“

(hy, red)

Na fotografii: Turnaj v Prahe 
má každoročne vysokú športovú 
úroveň. I v tomto roku sa ho naši 
hádzanári zúčastnili.

Športové hry 
seniorov

Jednota dôchodcov Slovenska 
v Modre pripravuje v prebiehajú-
com jarnom období Športové hry 
seniorov Modry, ktoré sa usku-
točnia dňa 7. mája 2016 v areáli 
Strednej odbornej školy vinársko-
-ovocinárskej.
Športových hier sa môžu zúčast-
niť seniorky a seniori Modry vo 
veku nad 60 rokov, ktorí sa prihlá-
sia do 30. 4. 2016 v Dennom cen-
tre Mestského centra sociálnych 
služieb na Súkenickej ul. vždy 
v utorok od 15.00 do 19.00 hod., 
v streda od 14.00 - 17.00 hod. a v 
piatok v čase 15.00 - 19.00 hod.
Športové disciplíny: streľba 
zo vzduchovky (muži, ženy), 
chôdza (M, ž), hod granátom na 
cieľ (M,ž), kop lopty na bránku 
(M,ž), hod kriketovou loptičkou 
(ž) a vrh guľou (M). (red, jds)

FO
TO

: W
EB

 K
LU

B
U

FO
TO

: A
R

C
H

íV
 K

LU
B

U



23
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t

Športovec mesta za rok 2015
Poznáme výsledky hlasovaní
Mesto Modra v tomto roku vyhlásilo podujatie pod názvom Športovec mesta za rok 
2015. Podmienky hlasovania boli zverejnené vo Zvestiach, na webových stránkach mes-
ta a na facebooku. Športové kluby pôsobiace v Modre nominovali svojich športovcov. 

Nominovaní boli: Slavomír Ružek (beh), 
Tomáš Tschur (hádzaná), Martin Hasák 
(futbal), Tomáš Petrík (šach), František 
Blahoviš (florbal), Soňa čistá (volejbal), 
Zuzana Bibzová (beh), Martin Potisk (há-
dzaná), Adam Ochaba (hádzaná), Matúš 
Válek (lezenie), Katarína Váleková (le-
zenie), Pavel Kratochvíl (lezenie), Lenka 
Bacigálová (lezenie), René Féder ml. (fut-
bal).
V kategórii o Najpopulárnejšieho/najob-
ľúbenejšieho športovca mesta za rok 2015 
hlasovala verejnosť prostredníctvom web 
stránky mesta Modra www.modra.sk od 
16. 3. do 31. 3. 2016. Po ukončení hlaso-
vania sa najpopulárnejším športovcom 
roku 2015 stal mladý futbalista René Fé-
der ml. 
Na základe nominácií bolo hlasovaním 
členov Komisie športu pri Mestskom za-
stupiteľstve v Modre určené poradie víťa-
zov v jednotlivých kategóriách:
Najlepší športovec/senior:
Mgr. Tomáš Petrík (šach)

Najlepšia športovkyňa/senior:
Soňa čistá (volejbal)
Najlepší mládežnícky športovec/mlá-
dežnícka športovkyňa:
Martin Potisk (hádzaná), Katarína Vále-
ková (lezenie)
Najlepší športový kolektív/seniori:
Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra
Najlepší mládežnícky športový kolek-
tív:
BLUEBERRIES MODRA - tím mladšej 
prípravky v sezóne 2014/2015 (florbal)
Najlepší tréner:
Igor Kolek (futbal)
Najlepší tréner mládeže:
Vladimír Lackovič (hádzaná)
Ivana Benčuriková (florbal)
Andrej Janotka (futbal)
Slávnostné odovzdávanie mestských oce-
není sa uskutoční v Mestskom kultúrnom 
stredisku dňa 26. 4. 2016 o 18.00 hodine.

(red, msú)

Štúrova štreka - novinky spod fúzov
19. júna bude 2. ročník modranského behu

My vieme, že máte vôľu aj guráž. Prajeme vám 
radosť z pohybu a preto sme len pre vás vytvo-
rili pravý modranský beh. Trate mestom, vini-
cami, lesom, ba aj tú drinu na poslednom kilo-
metri si môžete vychutnať v silnej priateľskej 
atmosfére. Registrácia na Štúrovu štreku je v pl-

nom prúde a my pripravujeme všetko tak, aby ste si možno 
svoje prvé preteky v živote naplno užili. 

V cieli Štúrovej štreky je pre 
nás každý víťaz a preto krás-
nu keramickú medailu dosta-
ne úplne každý. Pripravili sme 
pre vás aj ďalší bonus - origi-
nálne tričko so Štúrovým od-
kazom a to pre prvých 100 pri-
hlásených. Neváhajte, kliknite 
na stránku sturovastreka.sk už 
teraz a zaregistrujte sa podľa 
vlastného výberu a štýlu. Na 
trénovanie máte ešte takmer 
dva mesiace, tak smelo! 
Ako exkluzívneho partne-
ra sme opäť získali vinárstvo 
Elesko, ktoré obdaruje všet-
kých víťazov v kategóriách vý-

bornými muštami. Tešíme sa, 
že aj náš dobrý kamarát, bežec, 
moderátor a záhradný architekt 
Peter Jakabovič prijal ponuku 
sprevádzať vás a motivovať 
k vydareným výkonom počas 
celej Štúrovej štreky tak, ako 
na 1. ročníku. 
No a z čoho máme veľkú ra-
dosť? že sa nám snažíte po-
môcť pri úpravách bežeckých 
tratí. Vymýšľate, ako by to 
mohlo byť ešte lepšie, preto 
ďakujeme pánovi Mrázovi aj 
jogínke Barbare, ceníme si zá-
ujem a zanietenie a v budúcom 
roku sa posnažíme vyhovieť aj 

vašim postrehom. Nie sú vôbec 
márne a my vítame každý jeden 
na muflonkros@gmail.com.

Štúrova štreka je váš beh a zák-
lad je riadne si zaviazať šnúrky 
na teniskách. Potom to už ide! 
Online registrácia na www.stu-
rovastreka.sk.

Muflon Kros o.z. 
a Mesto Modra

ZMLUVNÝ PREDAJCA

A MONTÁŽNE PRACOVISKO

ŤAŽNÉ ZARIADENIA
značky GALIA a AUTOHAK

     PROFESIONÁLNA MONTÁŽ
     ZÁRUČNÝ SERVIS
     POZÁRUČNÝ SERVIS  

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

0907 858 444
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci máj 2016

1. 5., 19.00 h.: Hlasné čítanie - Peter Bal-
ko: Vtedy v Lošonci, večer s literatúrou, 
miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre

8. 5., 15.00 h.: Deň matiek, oslava 
a program o mamách a pre mamy, miesto: 
Modra - Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan

11. 5., 18.00 h.: Noc literatúry, osobnos-
ti čítajú európsku literatúru na netradičných 
miestach v Modre, organizátor: MsKS Modra, 
podrobnejšie informácie čítajte na strane 18.

14. 5. 2016: Kráľovské hodovanie, tradič-
né kraľovanské hody, maškrty, víno a zá-
bava od obeda do polnoci, súťaž v pečení 
najlahodnejšej rolády, miesto: Modra - Krá-
ľová, organizátori: Mesto Modra, MsKS 
Modra, OZ Kráľovan, podrobné informácie 
s programom nájdete na strane 19.

17. 5. 2016: Festival duchovnej poézie - 
Jarná vôňa poézie, 11.00 h.: básnik Erik 

Ondrejička - s knihou básní Krajina Dia-
mantov, 18.00 h.: prozaik Bohuslav Rapoš 
- s knihou Ani v Amerike sme sa nestratili, 
podujatím bude sprevádzať Ľubomíra Mi-
háliková, miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra, or-
ganizátor: MsKS Modra - Mestská knižnica

18. 5., 19.00 h.: Slávnostný koncert pri 
príležitosti 25. výročia Jazykových kur-
zov v Modre, miesto: Nemecký evanjelický 
kostol, Dolná ul.1, organizátor: Moyzesovo 
kvarteto a Bergerovo trio, Jazykové kurzy 
E. Dugovičovej, viac sa dozviete na strane 
21.

20. 5., 18.00 h.: Magduša, Magduša, vy-
stúpenie DFS Magdalénka a uvedenie no-
vého CD, miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra 
v Modre, organizátor: DFS Magdalénka

20. - 21. 5. 2016: Otvorené pivnice na Sv. 
Urbana 2016, 8. ročník, otvorenie sezóny 
na Malokarpatskej vínnej ceste, miesto: vín-

ne pivnice od Rače až po Zeleneč, organi-
zátor: Združenie Malokarpatská vínna cesta

21. 5. 2016: Deň modranského sirotinca, 
pootvorenie brán evanjelického sirotinca, 
celodenný zaujímavý program, miesto: Si-
rotinec na Vajanského ulici, organizátori: 
ECAV, Modranská beseda, SNM - Múzeum 
Ľ. Štúra, podrobnejšie si prečítajte na stra-
ne 19.

21. 5. 2016: Noc múzeí a galérií, večerné 
a nočné prehliadky múzeí a galérií, organi-
zátor: SNM-Múzeum Ľ. Štúra

21. 5. 2016: Medzinárodný deň pop-up 
reštaurácií Modra. V Dome pani žákovej, 
za slniečkovou bránou, sa bude konať tretí 
ročník gurmánskeho festivalu. Príďte ochut-
nať naše menu a zažiť krátky program pre 
deti, začíname o 12.00 hod na Štúrovej 13. 

28. 5., 13.00 - 20.00 h.: Deti v hline - hli-
na s deťmi, keramikárske tvorivé dielne pre 
rodiny pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí, miesto: historická radnica, Štúrova 54, 
organizátor: Cech slovenských keramikov, 
Mesto Modra, MsKS, ZUŠ Modra a Škola 
úžitkového výtvarníctva J. Vydru. (msks)

1. 5. / NE / 16.30 
PAT & MAT VO FILME
4€ / Pat & Mat ve filmu / Réžia: Marek Beneš  
ČR 2016 / animovaný / 80 min / OV / MP

1. 5. / NE / 19.30 
ZÁZRAKY Z NEBA
4€ / Miracles from Heaven / Réžia: Patricia 
Riggen / USA 2016 / dráma / 109 min / ST
MP 12

4. 5 / STR / 19.30
LÁSKA Z KHON KAEN – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Rak Ti Khon Kaen / Réžia: Apichat-
pong Weerasethakul / FRA/NEM/VB/THAJ-
SKO 2015 / dráma / 122 min / ČT / MP 15

5. 5. / ŠTV / 19.30
HARDCORE HENRY
4€ / Hardcore Henry / Réžia: Ilja Najšuller  
USA/RUS 2016 / ultraakčný / 90 min / ČT 
MP 15

6. 5. / PIA / 19.30
CAPTAIN AMERICA: OBČIANSKA VOJNA 
3D
6€ / Captain America: Civil War / Réžia: 
Anthony & Joe Russo / USA 2016 / dobro-
družný, akčný / 150 min / ST / MP 12

7. 5. / SO / 19.30
NÁVŠTEVNÍCI 3 : REVOLÚCIA
4€ / Les Visiteurs: La Révolution / Réžia: 
Jean-Marie Poiré / FRA 2016 / komédia
109 min / ČD / MP 12

8. 5. / NE / 16.30
MALÝ PRINC
4€ / The Little Princ / Réžia: Mark Osborne  
FRA 2015 / animovaný / 108 min / SD / MP

8. 5. / NE / 19.30
DEŇ MATIEK
4€ / Mother´s Day / Réžia: Garry Marshall  
USA 2016 / romantická komédia / 90 min
ST / MP 12

11. 5. / STR / 19.30
BOJ – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Krigen / Réžia: Tobias Lindholm  
Dánsko 2015 / dráma / 115 min / ČT / MP 12

12. 5. / ŠTV / 19.30
CAPTAIN AMERICA: OBČIANSKA VOJNA 
4€ / Captain America: Civil War / Réžia: 
Anthony & Joe Russo / USA 2016 / dobro-
družný, akčný / 150 min / ST / MP 12

13. 5. / PIA / 19.30
AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK
4€ / Jak básnici čekají na zázrak / Réžia: 
Dušan Klein / ČR 2016 / komédia / 120 min 
OV / MP 12

14. 5. / SO / 19.30
PRÍBEH LESA
2€ / 4€ / Les Saisons / Réžia: Jacques Perrin, 
Jacques Cluzaud / FRA 2015 / dokumentárny 
film / 97 min / ČD / MP

15. 5. / NE / 16.30
ANGRY BIRDS VO FILME
4€ / The Angry Birds Movie / Réžia: Clay 
Kaytis, Fergal Reilly / USA 2016 / animovaný  
90 min / SD / MP

15. 5. / NE / 19.30
CESTA HORE
4€ / Cesta vzhůru / Réžia: David Čálek / ČR/
SR 2015 / dokumentárny / 100 min / OV
MP 12

18. 5. / STR / 19.30
TRABANTOM DO POSLEDNÉHO DYCHU   
Filmový klub K4
2€ / 4€ / Trabantem do posledního dychu  
Réžia: Dan Přibáň / ČR/SR 2016 / dokumen-
tárny / 96 min / OV / MP 12

19. 5. / ŠTV / 19.30
SUSEDIA NA ODSTREL 2
4€ / Neighbors 2 / Réžia: Nicholas Stoller  
USA 2016 / komédia / 104 min / ČT / MP 15

20. 5. / PIA / 19.30
X-MEN: APOKALYPSA
4€ / X-Men: Apocalypse / Réžia: Bryan Singer 
/ USA 2016 / akčné sci-fi / 100 min / ČT
MP 12

21. 5. / SO / 19.30
POLEDNICE
4€ / Polednice / Réžia: Jiří Sádek / ČR 2016 
horor, dráma / 90 min / OV / MP 15

22. 5. / NE / 16.30
ANGRY BIRDS VO FILME 3D
6€ / The Angry Birds Movie / Réžia: Clay 
Kaytis, Fergal Reilly / USA 2016 / animovaný 
90 min / SD / MP

22. 5. / NE / 19.30
X-MEN: APOKALYPSA 3D
6€ / X-Men: Apocalypse / Réžia: Bryan Singer 
/ USA 2016 / akčné sci-fi / 100 min / ČT / MP 12

25. 5. / STR / 19.30
PARA NAD RIEKOU – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Pára nad řekou / Réžia: Robert 
Kirchhoff, Filip Remunda / ČR/SR 2015
dokumentárny / 90 min / OV / MP 12

26. 5. / ŠTV / 19.30
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM 3D
6€ / Alice through the Looking Glass
Réžia: James Bobin / USA 2016 / dobrodružná 
fantasy / 105 min / SD / MP 7

27. 5. / PIA / 19.30
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM 
4€ / Alice through the Looking Glass / Réžia: 
James Bobin / USA 2016 / dobrodružná fan-
tasy / 105 min / SD / MP 7

28. 5. / SO / 18.00
Bolšoj balet Moskva: DON QUIJOTE
8€ / Hudba: Ludwig Minkus / Choreografia: 
Alexei Fadeječev / 182 min / MP 12
Balet Don Quijote je klenotom klasického 
baletného repertoáru po celom svete.

29. 5. / NE / 16.30
ROBINSON CRUSOE
4€ / Robinson Crusoe / Réžia: Vincent Keste-
loot, Ben Stassen / BEL/FRA 2015 / animova-
ný / 90 min / SD / MP

29. 5. / NE / 19.30
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
4€ / Jak se zbavit nevěsty / Réžia: Tomáš 
Svoboda / ČR 2016 / komédia / 89 min / OV  
MP 12

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

PROGRAM MÁJ WWW.KINOMODRA.SK


