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Veselé aj súťažné fašiangy v Modre
Najlepšiu kapustnicu navarili opäť kynológovia
Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko a spolok Vincúr 
ukázali na sklonku tohtoročných fašiangov, že vedia ako sa 
udržujú tradície. Spoločne pripravili tradičné zimné poduja-
tie Fašiangy v Modre. V rámci už 12. ročníka nechýbala ani 
obľúbená súťaž vo varení o najlepšiu modranskú kapustni-
cu. Vône mäsa, klobások, kapusty a pocukrovaných šišiek, 
k tomu dobrá nálada a smiech, to sú pravé fašiangy. Tie naše, 
modranské, nám spríjemnili masky, maškary a vystúpenia 
domácich folklórnych a divadelných spolkov. 

Obdobie fašiangov je plné tan-
ca a zábavy. Je to čas zabíjačiek, 
veselosti, maškár i našej modran-
skej kulinárskej súťaže vo varení 
kapustnice. V tomto roku medzi 
sebou súťažilo dovedna 11 druž-
stiev. Prišli naši turisti mäsoví 
aj vegetariánski, vincúri, kyno-
lógovia, úradníci z mesta, chla-
pi z Knottu, sociálni demokrati 
aj demokrati Slovenska, susední 
Budmeričania, veselá partia z Ja-

my aj rodina Dobrovodských. 
Počas troch hodín miešali, ochut-
návali a pridávali to, o čom boli 
presvedčení, že urobí tú ich ka-
pustnicu tou najlepšou. 
Nad varením dohliadala okrem 
organizátorov aj odborná po-
rota v zložení: Mária Bártová 
(Školská jedáleň pri ZŠ Ľ. Štú-
ra), Monika Hrabovská (Reštau-
rácia Bowling) a Michal Zobor 
(reštaurácia Starý dom). 

Ovoniavali, ochutnávali a zapi-
sovali si poznatky. Z ich hod-
notení vyšli nasledovní víťazi: 
1. miesto: Bačov Tím z Budme-
ríc, 2. miesto: Kapustnica Dob-
rovodská z Modry a 3. miesto: 
modranský Kynologický klub 
J. Stolárika. V hodnotení náv-
števníkov podujatia si družstvá 
získali sympatie v tomto pora-
dí. Absolútnym víťazom súťa-
že sa stal s počtom 160 hlasov 
Kynologický klub J. Stolárika, 
v ďalšom poradí obstáli súťažia-
ci takto: Jama Traktor Klub (102 
b.), Kapustnica Dobrovodská 
(97 b.), Fešáci (69 b.), Modra 
Team (60 b.), Vincúr Modra (60 
b.), Bačov Tím (59 b.), Sociál-
ni demokrati (52 b.), Modranský 
turistický spolok (49 b.), Demo-
krati Slovenska (24 b.) a Mod-

ranský turistický spolok - vege-
tariánska (8 b.).
Popritom modranskí seniori 
piekli šišky o dušu a členovia 
spolku Vincúr pripravili ochut-
návku svojich vín. Na pódiu 
spievali a tancovali deti zo sú-
boru Magdalénka s fašiango-
vým pásmom a členovia združe-
ní a divadiel OZ Kráľovan, OZ 
ĽUSK a Modranské kráľovské 
divadlo.
Vo večerných hodinách ukonči-
la obdobie fašiangov veselá zá-
bava v Dome kultúry Kráľová 
spojená so symbolickým pocho-
vaním basy. (jk)

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Marcová uzávierka MZ bude 
v stredu 9. marca 2016 o 9.00 h.
 (red)
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Modranské fašiangy - súťaž vo varení „naj” kapustnice
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Modrania, hlasujme každý deň za nové ihrisko!
Súťaž spoločnosti Lidl o ihrisko Žihadielko naberá na obrát-
kach. Každý deň pribúdajú hlasy zvyšujúce šancu na výhru 
detského ihriska Žihadielko, ktoré postaví spoločnosť Lidl 
v desiatich mestách s najväčším počtom získaných hlasov. Ih-
risko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmery sú 16 
x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. 

Hlasovanie prebieha na interne-
tovej stránke www.zihadielko.
sk od 21. januára do 29. februára 
2016. Každý registrovaný účast-
ník môže raz za 24 hodín, te-
da každý deň, hlasovať za svoje 
mesto. Jeden hlas navyše môže-
te každý deň získať, ak na strán-

ke zvládnete jednoduchú online 
hru. Priebežné poradie je zverej-
nené a pravidelne aktualizované 
na stránke www.zihadielko.sk. 
Víťazné mestá budú známe naj-
neskôr 14. marca.
K termínu uzávierky Modran-
ských zvestí bola Modra na 

siedmom mieste s počtom hla-
sov 7992. Na počte hlasov je 
výrazne vidieť, že hlasujúcich 
pribúda a takmer každý deň sa 
darí nášmu mestu postupovať 
o priečku vyššie. 

Tak neváhajte a hlasujte každý 
deň. Stačí ak si kliknete na strán-
ku www.zihadielko.sk a tam náj-
dete presné inštrukcie na hlaso-
vanie. Mgr. Alexandra 

FIGUROVÁ, MsÚ

Mesto otvorilo novú škôlku pre štyridsať detí
Mesto Modra vyriešilo v tomto roku otázku neumiestnených 
detí do predškolských zariadení vybudovaním dvoch nových 
tried materskej školy v budove Spojenej školy na Vajanského 
93. Dňa 8. februára 2016 boli dve nové triedy materskej ško-
ly spustené do prevádzky a slávnostne boli otvorené primáto-
rom, poslancami a riaditeľkou školy 11. februára 2016. 

Novovybudované elokované 
pracovisko materskej školy na 
Vajanského 93 s kapacitou 40 
detí patrí pod právnu subjektivitu 
Materskej školy SNP 14 v Mod-
re. V súčasnosti je tam umiest-
nených 35 detí, ktoré neboli od 
septembra prijaté do materských 
škôl. Slávnostné otvorenie nové-
ho elokovaného pracoviska Va-

janského 93 za prítomnosti pri-
mátora, poslancov mestského 
zastupiteľstva a detí sa uskutoč-
nilo 11. februára. 2016.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ a red

Na fotografii: Pásku pri vstupe 
do novej škôlky na Vajanského 
ulici slávnostne prestrihol pri-

mátor Juraj Petrakovič, ria-
diteľka MŠ Beáta Kozmonová 

(v strede) a poslankyňa MsZ 
Andrea Kukumbergová.

Štrajk učiteľov
Aj pedagógovia z niekoľkých modranských škôl sa spoločne s ko-
legami z okresu pripojili k celoslovenskému štrajku učiteľov.

Vo štvrtok 28. januára 2016 
sa o 16. hodine uskutočnilo 
stretnutie učiteľov pod názvom 
Šálka čaju s pezinskými uči-
teľmi pri Starej radnici v Pez-
inku. Následne sa protestujúci 
presunuli do Malej sály Kul-
túrneho centra, kde pokračova-
lo stretnutie diskusiou učiteľov 
z Pezinka, Vinosad, Limbachu, 
Modry a ďalších obcí. Modru 
zastupovali pedagógovia z Pe-
dagogickej a kultúrnej akadé-
mie Pavol Šima-Juriček a Adam 
Herceg. Učiteľov prišli podpo-

riť rodičia, primátor a vicepri-
mátor Pezinka, dekan Pedago-
gickej fakulty TU prof. R. Bílik, 
zástupcovia Iniciatívy sloven-
ských učiteľov, študenti a naj-
mä sa učitelia podporili navzá-
jom v snahe zlepšiť slovenské 
školstvo. V plodnej diskusii re-
zonovala najmä myšlienka zo-
trvania v štrajku a neustúpenia 
od svojich požiadaviek. Od 25. 
1. 2016 sa do celoslovenského 
štrajku zapojilo viac ako 14 500 
učiteľov z vyše 950 škôl.

(red, zdroj: ah a web)
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Na fotografii: Pedagóg z PaKA v Modre Pavol Šima-Juriček disku-
tuje s ostatnými učiteľmi zapojenými do štrajku.
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Nová protipovodňová ochrana mesta
Prívalové dažde by už nemali zatápať domy a cesty v pamiat-
kovej zóne Modry. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
zabezpečil úpravu Stoličného potoka, tečúceho popod Štúrovu 
a Hornú ulicu. Protipovodňová ochrana je dimenzovaná na 
tzv. storočnú vodu s rezervou. Po nadobudnutí právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia v januári 2016 stavbu slávnostne 
dňa 27. 1. 2016, za účasti ministra Petra Žigu, odovzdal in-
vestor SVP do užívania mestu.

Odovzdania stavby sa zúčastnil, 
okrem ministra Petra Žigu a pri-
mátora Modry Juraja Petrakovi-
ča aj generálny riaditeľ SVP Ma-
rián Supek a generálny riaditeľ 
PSJ Hydrotranzit Juraj Kotúč.
SVP realizoval projekt úpravy 
koryta Stoličného potoka v dĺž-
ke 800 metrov, ktoré je takmer 
v celej tejto časti pod povrchom 
miestnych komunikácií, v tzv. 
„krytom profile“. Dôvodom prác 
bol havarijný stav statiky kryté-
ho profilu koryta a nevyhovu-
júca kapacita pôvodného kory-
ta. Takmer na celej upravovanej 
dĺžke tečie potok popod mesto 
a pôvodný krytý profil koryta 
potoka nestačil odvádzať prí-
valové vody. Naliehavá potreba 

rekonštrukcie zakrytého profilu 
Stoličného potoka sa ukázala už 
pred rokmi, keď sa začali preja-
vovať deštrukčné poruchy teh-
lovej klenby na povrchu miest-
nych komunikácií. „Som rád, že 
vďaka projektu protipovodňovej 
ochrany sme zároveň mestu pri-
niesli aj pridanú hodnotu vo for-
me väčšej stability významnej 
dominanty Modry. Pri odkrytí 
pôvodného koryta sa zistilo, že 
potok vedie inak, ako sa pred-
pokladalo, tesne popri súsoší 
Ľudovíta Štúra, ktorého 200-té 
výročie narodenia sme si predne-
dávnom pripomenuli“, povedal 
minister Peter Žiga na slávnost-
nom odovzdaní protipovodňovej 
ochrany a poďakoval vodohos-

podárom za odvedenú prácu. 
Nová protipovodňová ochra-
na intravilánu Modry v jej pa-
miatkovej zóne bola navrhnu-
tá a zrealizovaná aj s citom pre 
prostredie a kultúrne pamiatky. 
Výsledkom je, že bežný človek 
môže z celej stavby vidieť iba es-
tetický priechod medzi zatvore-
ným profilom Stoličného potoka 
a jeho vyústením do otvoreného 
koryta na pôvodnom mieste. Na 
úprave potoka sa pracovalo od 
apríla do konca novembra 2015. 

Nové železobetónové koryto má 
prietočnú kapacitu dimenzovanú 
už na Q = 12 m3/s, má obdĺž-
nikový tvar (šírka 1,2 m, výška 
1,1 až 1,3 m) a je takmer v celej 
dĺžke uložené v pôvodnej trase 
potoka. Protipovodňovú ochra-
nu Modry s nákladom v celkovej 
výške viac ako 2,8 milióna eur 
realizoval SVP š. p. z prostried-
kov Kohézneho fondu, prostred-
níctvom Operačného programu 
Životné prostredie, v rámci Pre-
ventívnych opatrení na ochranu 
pred povodňami, štátneho roz-
počtu a z vlastných zdrojov. 
 (red, SVP)

Tímová práca v škôlke Kalinčiakova 
MŠ Kalinčiakova je samostatný subjekt. Do tejto polohy prešla 
veľmi nenápadne, pre nás rodičov nebadane. Na jej fungovaní 
a v rodinnej atmosfére sme to nepocítili, práve naopak pribudol 
bohatší program pre naše deti a ešte pestrejší program a akti-
vity aj pre nás rodičov. Aktivita učiteliek a záujem o zlepšenie 
kvality škôlky nabrala na obrátkach aj zapájaním rodičov, ktorí 
radi pomôžu v rámci svojich možností. 

Každý z rodičov je zameraný na 
nejakú oblasť, profesijne aj mo-

rálne, preto nám je blízke pra-
covať tímovo. cieľom škôlky 

je pripraviť pre deti rôznorodý 
program, utužovať rodinné vzťa-
hy, zapájať ďalších členov rodi-
ny do aktivít, budovať komunitu, 
ktorá sa bude spoločne podieľať 
na zlepšovaní štandardu a kvality, 
obohacovať edukačný program 
a žiť tak prirodzene rodinne.
Nebudem sa vyhovárať na súčas-
nú dobu, na pracovné povinnosti, 
ani na pribúdajúci stres a rých-
losť žitia a bytia, toto by nemali 
byť dôvody ako ospravedlňovať 
nedostatočný čas, ktorý venuje-
me deťom. Výchova a rodinné 
zázemie by malo byť optimál-
nym priestorom pre spokojný ži-
vot našich detí, istota s pocitom 
úprimnej lásky. Viem, nie v kaž-
dej rodine sa to darí docieliť, pre-
to sa mnohé deje aj v inštitúciách 
ako sú MŠ a ZŠ a prenáša sa to 
ďalej do ich citového života a ne-
gatívnych životných skúseností. 
Preto by som rada poďakovala 
a ocenila snahu našich učiteliek, 

riaditeľky a celého personálu MŠ 
Kalinčiakova, ktorí dokážu cit-
livo a emotívne vnímať aj tieto 
zmeny a príbehy každej rodiny, 
ktoré si detičky prenášajú aj do 
zariadenia MŠ. Vedia sa im mi-
lo prihovoriť, povzbudiť, viac 
venovať, venujú im milé objatie, 
keď to tak cítia, keď prechádzajú 
adaptáciou, životnými zmenami 
v ich rodinách sú im učiteľky na-
blízku, nie ako personál, ale ako 
milé panie učiteľky, priam pria-
teľky. Detská dušička je veľmi 
citlivá, a preto, ak raz niečo po-
kazíme veľmi ťažko sa to naprá-
va. Ďakujem aj za túto podporu 
a pomoc. Prosím, berte to ako 
úprimne vyznanie od mamy, kto-
rá má osobnú skúsenosť. Ďaku-
jem za všetky detičky a ich rodi-
čov, riaditeľke Nataške, Gabike, 
Dadke, Adrejke, Lucii, Oľge, Ve-
ronike, Majke...

Gabika REPOVÁ, 
za rodičov detí

Na fotografii: Kolektív materskej 
školy na Kalinčiakovej ulici.FO
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Ako postupovať pri zriadení kanalizačnej prípojky
BVS zriadi 1. marca dočasné pracovisko v KPK na Štúrovej
V súvislosti s novovybudovanou verejnou kanalizáciou 
v Modre, v rámci projektu Dobudovanie kanalizácie a ČOV 
v aglomerácii Modra, pripravila spoločnosť BVS, a.s., v spo-
lupráci s mestským úradom zjednodušený postup pripájania 
nehnuteľností na verejnú kanalizáciu (VK). Ide o výstavbu 
novej verejnej splaškovej kanalizácie v Modre na uliciach 
Moyzesova, Súkenícka, Hviezdoslavova, Erneyho, Podhor-
ská, Kalinčiakova, Cpinova, Sládkovičova, Ul. SNP, Parti-
zánska, Národná, Pod Vinicami a Puškinova.

Vychádzajúc v ústrety oby-
vateľom mesta Modry zria-
di BVS dočasné pracovisko 
v období od 1. 3. 2016 do 31. 
5. 2016 v priestoroch kancelá-
rie prvého kontaktu na Štúro-
vej 59 tak, aby mohli obyvate-
lia mesta čo najjednoduchšie 
vybaviť všetky náležitosti 
súvisiace s pripojením sa na 
VK. Kontaktný pracovník 
BVS, a.s. bude prítomný na 
dočasnom pracovisku v kan-
celárii prvého kontaktu vždy 
v stredu v čase 8.00 - 11.30 
a 12.00 - 17.00 hod.
BVS osloví svojich zákazní-
kov (odberateľov vody, ktorí 
majú uzatvorenú zmluvu na 
službu „vodné“) v príslušnej 
lokalite formou písomných 
výziev s podrobnými informá-
ciami ohľadne postupu pripá-
jania sa na verejnú kanalizá-
ciu a následného uzatvorenia 
zmluvy na službu „stočné“. 

Prílohou výziev budú všetky 
potrebné dokumenty ako na-
príklad: Hromadné vyjadrenie 
BVS pre mesto Modra (ďalej 
len Vyjadrenie) alebo Tlačivo 
- Žiadosť o preverenie tech-
nických podmienok pripoje-
nia.
Postup pripojenia na VK:
• žiadateľ si zabezpečí zre-
alizovanie napojenia domo-
vej časti kanalizačnej prípoj-
ky na kanalizačnú odbočku 
vyvedenú k nehnuteľnosti na 
ulici v súlade s vydaným Vy-
jadrením a s dokumentom 
„Technické podmienky pri-
pojenia a odpojenia nehnu-
teľnosti na verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu a tech-
nické podmienky zriaďova-
nia a odstraňovania vodovod-
nej a kanalizačnej prípojky 
v podmienkach Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s.“, 
platnými od 15. 12. 2014 (ďa-

lej len Technické podmienky) 
- zverejnené na web stránke 
BVS. 
• samotné miesto prepojenia 
na kanalizačnú prípojku na 
hranici nehnuteľnosti žiada-
teľa musí ostať odokryté za 
účelom vyhotovenia fotodo-
kumentácie pri kontrole pre-
pojenia na VK,
• žiadateľ podá vyplnené tla-
čivo „Žiadosť na preverenie 
technických podmienok pripo-
jenia na verejnú kanalizáciu“ 
vrátane uvedenia aktuálneho 
stavu na vodomere a doručí na 
dočasné pracovisko v Mod-
re alebo na ktorékoľvek Kon-
taktné centrum BVS následne 
dohodne s pracovníkom BVS 
termín preverenia technických 
podmienok pripojenia na VK,
• ak žiadateľ splní technické 
podmienky pripojenia, pra-
covník BVS zaznamená aktu-
álny stav vodomeru a násled-
ne bude žiadateľovi najneskôr 
do 5 pracovných dní doručená 
na podpis zmluva na službu 
stočné.
Vyššie uvedený zjednoduše-
ný postup je potrebné ukon-
čiť najneskôr do 30. 9. 2016, 
pretože platnosť hromadného 
vodohospodárskeho vyjadre-
nia končí taktiež 30. 9. 2016. 

Po uplynutí tejto lehoty bude 
musieť každý záujemca po-
žiadať o vyjadrenie k projek-
tovej dokumentácií ktoré bude 
spoplatnené v zmysle platné-
ho cenníka výkonov a služieb 
BVS, a. s., platného od 1. 10. 
2014.
V prípade, že nehnuteľnosť 
nie je napojená na verejný vo-
dovod (voda je zabezpečená 
z vlastného zdroja - studňa), 
ale vlastník nehnuteľnosti má 
záujem odvádzať odpadové 
vody do VK, bude potrebné 
realizovať montáž vodome-
ru na meranie množstva vo-
dy odvedenej do VK. Bliž-
šie informácie Vám poskytne 
pracovníčka BVS na detašo-
vanom pracovisku v Modre, 
resp. na ktoromkoľvek Kc 
BVS.
Pripojenie na VK resp. vy-
púšťanie odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie bez uza-
tvorenej zmluvy o odvádzaní 
odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie bude posudzované 
v zmysle zákona č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách ako 
neoprávnené. 
Kontakt: www.bvsas.sk

Mgr. Erika ŽAČOKOVÁ, 
BVS, a.s. Bratislava, (red)

Zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností
Mesto Modra doručí domácnostiam v rodinných domoch do 
konca februára 240 l smetnú nádobu na triedenie biologického 
odpadu z domácností a zo záhrad. Rozvoz smetných nádob bude 
v sobotu a v prípade, že vlastník nehnuteľnosti nebude schopný 
nádobu prevziať, nájde si v schránke informáciu ohľadne ter-
mínu, kedy sa mu smetnú nádobu pokúsime opätovne doručiť.

Čo patrí do nádoby
Do smetnej nádoby zbiera-
me: zvyšky ovocia a zeleniny 
ako napr. jadrince, listy a vňať, 
šupy aj z citrusových plodov, 
kávový a čajový odpad, škrupi-
ny z orechov a vajíčok, zvyšky 
pečiva a obilnín, piliny, zvyšky 
jedál rastlinného pôvodu (zele-
nina, zemiaky, ryža...), použité 
papierové vreckovky a servít-

ky, pokosená tráva, lístie, zvy-
šky rastlín (veľ. do 20 cm), listy 
a korene zeleniny, buriny a kve-
tiny, nastrihané kúsky konárov 
kríkov a stromov, seno, slama, 
popol z dreva.

Čo do nádoby nepatrí
Do smetnej nádoby nepatria te-
kuté zvyšky jedál, oleje, mäso, 
kosti, mŕtve zvieratá a exkre-

menty, kamene a výkopová ze-
mina, biologicky nerozložiteľ-
né látky a iný odpad ako papier, 
plasty, sklo...

Interval vývozov je nastavený 
s prihliadnutím na ročné obdo-
bie a tým aj produkciu tohto ty-
pu odpadu.
Okruh R 1: 7. 3., 21. 3., 4. 4., 
11. 4., 18. 4, 25. 4., 2. 5., 9. 5., 
16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 
20. 6., 27. 6., 4. 7., 11. 7., 18. 7., 
25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 
29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 
3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 
28. 11., 26. 12.
Okruh R 2: 8. 3., 22. 3., 5. 4., 

12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 
17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 
21. 6., 28. 6., 5. 7., 12. 7., 19. 7., 
26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 
30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27.9., 
4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 
11., 27. 12.
Okruh R 3: 11. 3., 25. 3., 8. 4., 
15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 
20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 
24. 6., 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 
29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8., 
2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9., 
7. 10, 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 
12., 31. 12.

Ing. Kristína ČECHOVÁ, 
MsÚ, red
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Modre
Katarína Machatová
Som Modranka, najstaršia z po-
slaneckého zboru, žijúca v našom 
meste celý život. Mám tu záze-
mie, rodinu a priateľov, svoj do-
mov a prirodzene blízky vzťah 
k Modranom a k svojmu mestu. 
Preto je mi blízka myšlienka za-
chovania tradícií, kultúrneho de-
dičstva a zveľaďovania bohatstva 
nášho mesta. 
Moju druhú účasť vo voľbách do 
mestského zastupiteľstva (prvý 
raz som v komunálnej politike 
pôsobila v rokoch 2002 - 2006) 
som po oslovení súčasným pá-
nom primátorom zvažovala krát-
ko, programové ciele v občian-
skej iniciatíve Lepšia Modra 
mi boli blízke a realizovateľné. 
Mestské zastupiteľstvo ma pove-
rilo predsedať Komisii na ochra-
nu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. 
Prejavila som tiež záujem praco-
vať v kultúrnej a cintorínskej ko-
misii, keďže moje kultúrnospolo-
čenské aktivity sa premietajú do 
oboch. 

Založenie OZ Združenie záchra-
ny cirkevných pamiatok v Mod-
re v roku 2010 bolo dostatočnou 
platformou na realizáciu v treťom 
sektore, ktorému sa už roky venu-
jem. Pilotným projektom sa stala 
obnova Kostola Narodenia sv. Já-
na Krstiteľa na cintoríne. Začínali 
sme maličkými grantmi, praco-
vali sme trpezlivo, dostávali sa do 
povedomia aj odbornej verejnos-
ti, ktorá nám bola nápomocná pri 
obnove. Zároveň s tým prichá-
dzal zlom v prístupe samotných 
Modranov, zvyšovalo sa porozu-

menie voči hodnotám, na ktorých 
nám záležalo, do našich verejno-
prospešných aktivít sa začali ak-
tívne zapájať občania i právne 
subjekty. Výsledkom tejto zmeny 
boli benefičné koncerty, aktívne 
zapojenie sa do Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva, charitatív-
ny vianočný predaj, príspevkové 
kalendáre, sponzorské dary, gran-
ty, tisíce odpracovaných brigád-
nických hodín... A práve za prí-
kladnú dobrovoľnícku prácu pri 
obnove Kostola sv. Jána Krstiteľa 
mi bola v roku 2012 udelená ce-
na mesta Modry. 
V posledných rokoch som zača-
la vnímať cintorín v Modre citli-
vejšie, s jeho plusmi aj mínusmi, 
preto ma tešia pozitívne zmeny 
v minulom roku, obnova exterié-
ru kostola, náhrobného areálu Ľ. 
Štúra, historických hrobov, od-
stránenie starých stromov a ve-
rím, že tento rok bude jeho po-
kračovaním, neskôr aj vytvorenie 
kolumbária a nového urnového 
hája.

Mojim cieľom je pokračovať 
v myšlienke záchrany a ochra-
ny kultúrneho dedičstva v na-
šom meste, využívanie exter-
ných zdrojov, postupná obnova 
Súsošia Golgoty v lipovej aleji 
pred cintorínom, mestskej veže, 
ako i samotného farského kos-
tola na námestí. Je toho dosť, 
máme historickú radnicu, hrad-
by... Svojim príkladom chcem 
ukázať, že sa to dá, v spoluprá-
ci s cirkvami, mestom a jeho ko-
misiami, s členmi OZ, spolkov, 
podnikateľských subjektov, kto-
rí majú záujem na skrášľovaní 
mesta. Prebudiť naplno aj u sa-
motných Modranov hrdosť na 
svoje mesto. Aby naše mesto 
a jeho pamiatky neboli dôvo-
dom na zahanbenie a zatváranie 
oka, ale hodné reprezentácie, 
ako pri oslavách nedávno skon-
čeného roku Roku Ľudovíta 
Štúra. Ďakujem občanom a vo-
ličom za podporu, ak máte chuť 
pridať sa, budem rada.

(km, red)

Predstavujeme mestský úrad a jeho referentov
Vo februárovom vydaní Modranských zvestí vám predstavu-
jeme Referát správy lesoparku, krajiny a vodných tokov. Na 
otázky odpovedá Matej Kratochvíla.

Čo je náplňou Referátu sprá-
vy lesoparku, krajiny a vod-
ných tokov?
Referát vznikol v roku 2012 
a pracujem v ňom od jeho zro-
du. Jeho náplň stále rozširuje-
me, pretože ak si to vezmeme 
úprimne, práca v chotári je vša-
de, kam sa len pozriete. V le-
soparku je to hlavne budova-
nie a obnova chodníkov, tvorba 
mobiliáru a samozrejme tvorba 
oddychového zázemia. Vo vi-
nohradníckom chotári sa zase 
snažíme zveľaďovať mestské 
pozemky ich čistením a násled-
nou výsadbou ovocných stro-
mov, ktorých sme už vysadili 
stovky. Budujeme oddychové 
plochy vo forme vyhliadok, 
obnovujeme a budujeme stud-
ničky, snažíme sa postupne 
venovať oprave ciest v chotári 

a taktiež hľadať formy spolu-
práce s miestnymi vinohradník-
mi. V minulom roku sme začali 
spolupracovať s Modranským 
okrášľovacím spolkom na ob-
nove mestského opevnenia.

Ako referát spolupracuje 
s občanmi mesta?
Tento referát nemá na starosti 
klasickú administratívnu agen-
du, prostredníctvom ktorej ko-
munikuje s občanmi. Je to skôr 
komunikácia osobná. Občania 
poznajúci pomery v modran-
skom chotári, predostrú svoje 
požiadavky, otázky a nápady, 
ktoré sa my snažíme pretaviť 
do reality. Množstvo nápadov 
samotných občanov Modry bo-
lo už prostredníctvom správy 
lesoparku, krajiny a vodných 
tokov zrealizovaných.

S kým referát najčastejšie 
spolupracuje?
V rámci mestského úradu je to 
hlavne referát životného pros-
tredia a odpadov, referát eko-
nomický, referát sociálnych 
vecí a zdravotníctva a refe-
rát personalistiky, pretože po-
merne úspešne prácu v krajine 
a lesoparku odvádzajú aj ob-
čania dlhodobo nezamestnaní. 
V rámci mesta ešte spolupra-
cujeme s útvarom verejno-pro-
spešných služieb. Mimo mest-
ského úradu je to spolupráca 
s občianskymi združeniami 
(skauti, Modranská Beseda, 
Modranský okrášľovací spo-
lok, turisti), s mestskou spoloč-
nosťou Lesy Modra, s jednot-
livcami, nadšencami, skrátka 
s občanmi, ktorým na ich okolí 
záleží a sú ochotní pomôcť svo-
jou prácou aj finančne.

Kde Vás môžu občania kon-
taktovať v prípade, že majú 

zaujímavé nápady a podne-
ty?
Rád každému poradím osobne 
alebo prostredníctvom mailo-
vej adresy: matej.kratochvila@
msumodra.sk, prípadne na tele-
fónnom čísle 0949 278 867.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
oddelenie podpornej 

činnosti, MsÚ
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Ako sa zmenila Modra v roku 2015?
V Modre sa investovalo, rekonštruovalo a opravovalo, pri-
budla nová škôlka, zmodernizované ihriská, oslávili sme Rok 
Ľudovíta Štúra. Modra hostila slávnostné otvorenie Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva. Pracovali sme na plné obrát-
ky. Prinášame vám informácie o najdôležitejších investíci-
ách a aktivitách, ktoré sme realizovali za uplynulé obdobie. 
Stretnutie s vedením mesta na tému priebežného plnenia 
programového vyhlásenia a zhodnotenie činnosti za minulý 
rok bude v modranskom kultúrnom dome 9. marca 2016.

Na ustanovujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 15. 
decembra 2014 prevzal primá-
tor Juraj Petrakovič spolu s no-
vozvolenými poslancami mesto 
a úrad. Popri zastupiteľstve 
všetci poslanci, s výnimkou 
dvoch, začali pracovať v desia-
tich odborných komisiách. Pri-
mátor a poslanci Modry prijali 
programové vyhlásenie na vo-
lebné obdobie 2014 až 2018. 
Stanovili v ňom ciele, ktoré vy-
chádzajú zo šiestich najdôleži-
tejších oblastí života mestskej 
komunity: samospráva, územ-
ný rozvoj a infraštruktúra, ži-
votné prostredie, školstvo a so-
ciálna oblasť, tradície a kultúra, 
cestovný ruch. celé programo-
vé vyhlásenie nájdete na www.
modra.sk v časti Mesto a úrad, 
Mestské zastupiteľstvo. Ako sa 
v jednotlivých oblastiach dari-
lo napĺňať priority v minulom 
roku, si prečítajte na nasledov-
ných stranách.

Samospráva
Riadenie mesta spočíva nielen 
vo výkone samotného mestské-
ho úradu, ale aj v zabezpečení 
kvalitných služieb pre obyva-
teľov prostredníctvom organi-
zácií a spoločností zriadených 
mestom, základnými, mater-
skými školami, či základnou 
umeleckou školou.

Mestský úrad
Úrad v minulom roku zefek-
tívnil organizačnú štruktúru. 
Vzniklo nové oddelenie ria-
denia projektov a cestovného 
ruchu, ktoré sídli na Štúrovej 
ulici. Stavebný úrad má novú 
úradovňu na Dukelskej ulici.

Teplo Modra
Jedným z dôležitých bodov 

programového vyhlásenia bo-
lo v spoločnosti Teplo Modra 
odčlenenie prevádzky a údržby 
tepelného hospodárstva od 
správy mestského majetku, čo 
sa podarilo zrealizovať zmenou 
organizačnej štruktúry a mo-
dernizáciou softvéru účtovania 
bytov a nebytových priestorov. 
Vznikla centrálna správa budov 
vo vlastníctve mesta, čím sa do-
siahlo ich efektívne spravova-
nie. V roku 2015 Teplo Modra 
okrem bežnej prevádzky, servi-
sov, overení, revízií a bežných 
opráv, realizovalo investície do 
energetických zariadení v cel-
kovej sume viac ako 77 500 eur, 
ktoré smerovali najmä do opra-
vy havárií na potrubiach, vybu-
dovala sa nová vodovodná prí-
pojka a zmodernizovali kotolne 
na sídlisku Majolika I a II. Spo-
ločnosť spravuje 48 mestských 
bytov na Trnavskej ulici, 6 by-
tov v centre mesta a desiatky 
nebytových priestorov v budo-
vách Šúrska 5, Štúrova 60 a 59, 
Dukelská 31, Domy smútku, 
Štadión, Kultúrny dom Krá-
ľová, areál tehelne a starej ko-
tolne. V minulom roku okrem 
bežnej správy, plánovaných 

revízií, prehliadok a bežných 
opráv prebehla rekonštrukcia 
vestibulu na Šúrskej 5, dvoro-
vého traktu a strechy mestské-
ho domu na Štúrovej 60. Domy 
smútku na Kráľovej a v Modre 
sú novo ozvučené a dovybave-
né, dokončila sa výmena okien 
na Dukelskej 31 a dokonči-
la rekonštrukcia kúrenia v MŠ 

v Kráľovej. Tieto investície do 
mestského majetku si vyžiadali 
viac ako 35 000 eur.

Mestské centrum sociálnych 
služieb
Z dotácie od Ministerstva prá-
ce sociálnych vecí a rodiny SR 
v sume 17 000 eur sme vybudo-
vali bezbariérové wc pre imo-
bilných občanov, bezbariérové 
vstupy do zariadenia a madlá 
v interiéri. Na túto rekonštruk-
ciu prispelo aj mesto takmer 5 
000 eur. V útulku pre občanov 
bez prístrešia sa vymenili okná 
a prekryli svetlíky, vymenila sa 
podlahová krytina. Z vlastných 

zdrojov MscSS na spríjemnenie 
prostredia pre seniorov kúpilo 
vybavenie do kuchyne a jedálne 
v hodnote takmer 3 000 eur. 

Lesy Modra 
V roku 2015 získali Lesy Mod-
ra na základe zmluvy s Poľno-
hospodárskou platobnou agen-
túrou zmluvu o nenávratnom 
finančnom príspevku vo výške 
430 000 eur, za ktoré vysadili 
na ploche viac ako desať hek-
tárov 103 000 sadeníc buka 
lesného a zrekonštruovali les-
nú cestu od cintorína na Piesku 
smerom na Hubalovú.

Verejnoprospešné služby 
Útvar verejnoprospešných 
služieb mesta prevzal kose-
nie trávnatých plôch, čím šet-
rí finančné prostriedky mesta, 
pretože do minulého roka tie-
to služby vykonával dodáva-
teľ. Zároveň mesto kúpilo novú 
techniku na kosenie v hodnote 
13 000 eur a zamestnalo šesť 
pracovníkov na sezónne práce. 
Do vozového parku pribudol 
nový citroën Jumper.

Územný rozvoj 
a infraštruktúra

Rekonštrukcia potoka a ka-
nalizácie
V roku 2015 úspešne prebehla 
jedna z najväčších rekonštruk-
cií, ktorú mesto Modra zažilo 
za posledné desiatky rokov, re-
konštrukcia koryta Stoličného 
potoka a kanalizácie na Štúrovej 
ulici. Koryto Stoličného potoka 
bolo v havarijnom stave a po-
trebovalo rekonštrukciu a zvý-
šenie protipovodňovej ochra-
ny historického centra mesta. 
Túto ochranu proti povodniam 
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s nákladom v celkovej výške 
viac ako 2,8 milióna eur reali-
zoval Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š. p. z prostriedkov 
Kohézneho fondu, Operačného 
programu Životné prostredie, 
v rámci Preventívnych opatre-
ní na ochranu pred povodňami, 
štátneho rozpočtu a z vlastných 
zdrojov. Súbežne sa robila re-
konštrukcia kanalizácie na Štú-
rovej ulici v sume 1,3 milióna 
eur a dostavba kanalizácie a čis-
tiarne odpadových vôd v aglo-
merácii Modra za 8,8 milióna 
eur, obidve investície realizoval 
investor Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť, a. s.

Revitalizácia miest pre šport 
a hry
Mesto Modra pripravuje kon-
cepciu revitalizácie územia, 
obnovy budov a doplnenia 
priestoru o nové ihriská pre rôz-
ne druhy športov. časť finanč-
ných prostriedkov na realizáciu 
týchto projektov získava mesto 
z externých zdrojov.
Jedným z projektov je moder-
nizácia mestského štadióna, 
v ktorom mesto získalo finanč-
né prostriedky na vybudovania 
nového zavlažovacieho systé-
mu pre udržiavanie trávnatej 
plochy z grantového programu 
Nadácie SPP vo výške 5000 
eur. celkové náklady na vybu-
dovanie zavlažovacieho systé-
mu boli 6 931 eur. 
V zlom stave bolo viacúčelové 
ihrisko nachádzajúce sa v areá-
li základných škôl, ktoré v júni 
získalo nové oplotenie a opra-
vený povrch.

Životné prostredie
Od apríla máme v Modre no-
vý zberný dvor na Dolnej uli-
ci 144. Pribudol kontajner na 

tvrdé plasty, miesto na odkla-
danie starého nábytku a sta-
rých okien, veľký kontajner na 
sklo, kontajner na trávu, lístie 
a mäkké časti, kontajner na 
šatstvo a viac priestoru na od-
pady. 
Spoluprácou Referátu správy 
lesoparku, krajiny a vodných 
tokov, dobrovoľníkov, ľudí 
ochotných pomôcť prácou aj 
financiami s podporou grantov 
vznikol v minulom roku ovoc-
ný sad pri prvej mestskej vile 
na Piesku. Založili sme nový 
ovocný chodník na prechode 
chotárnej časti Šajby a Peklá, 
ktorý pozostáva z 24 stromov 

jarabiny oskorušovej. Očistila 
sa stará Vinosadská cesta a k 
existujúcej výsadbe pribudlo 
12 orechov. Vybudovala sa 
cesta v Sebreckej doline a no-
vá vyhliadka na Obrperkoch 
z grantov Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, ktorý pro-
jekt podporil sumou 2 300 eur.
Položili sme základ oddycho-
vej zóny pri Modranskom ryb-
níku s novou výsadbou stro-
mov a lavičkami. V lipovej 
aleji aj na cintoríne pribudli 
vzrastlé lipy. 

Školstvo 
a sociálna oblasť

Nové miesta pre škôlkarov
Umiestnenie detí v materských 
školách je problémom nejed-
nej samosprávy na Slovensku. 
Mesto Modra tento problém vy-
riešilo.. V minulom roku mest-
ské zastupiteľstvo definitívne 
schválilo otvorenie nového elo-
kovaného pracoviska Materskej 
školy SNP v Spojenej škole 
v areáli Základnej školy Vajan-
ského 93. Boli vybudované dve 
nové triedy, v súčasnosti ich na-
vštevuje 35 detí.

Rekonštrukcia základných 
škôl
Jednou z najväčších investícii 
mesta v minulom roku bola re-
konštrukcia Základnej školy na 
Vajanského 93, ktorá význam-
nú investíciu nevyhnutne po-
trebovala. Zateplil sa obvodo-
vý a strešný plášť, dokončila 
sa výmena okien a radiátorov, 
zefektívnilo sa vykurovanie 
školy osadením nového techno-
logického zariadenia na vyre-
gulovanie vykurovacej sústavy. 
Zmodernizovala sa zastara-
ná a hygienicky nevyhovujúca 
osvetľovacia sústava. Do bu-
dovy tejto základnej školy sme 
v minulom roku investovali 
viac ako pol milióna eur. 
Ďalšou investíciou do mest-
ských budov bola oprava plo-
chej strechy pavilónu D Zá-
kladnej školy Ľ. Štúra, ktorá 
bola poškodená a zatekalo do 
interiéru. Oprava sa realizova-
la v novembri 2015 za viac ako 
20 000 eur zo zdrojov mesta. 
Opravy a údržbu si vyžadovala 
aj budova Materskej školy SNP. 

Potrebovala staticky zabezpečiť 
sadajúce konštrukcie a upraviť 
atiku plochej strechy, ktorá bola 
nízka a spôsobovala zatekanie 
obvodových stien. 

Tradície a kultúra
Rok Ľudovíta Štúra
Rok 2015 sa niesol v duchu 
osobnosti Ľudovíta Štúra. Mesto 
a občianske združenia zorga-
nizovali viacero podujatí. Zá-
verečnou symbolickou bodkou 
za Rokom Ľudovíta Štúra bolo 
celoslovenské podujatie Pietna 
spomienka pri príležitosti 160. 
výročia úmrtia Ľudovíta Štú-
ra. Pietna spomienka sa konala 
pod záštitou Ministerstva kultú-
ry SR, za účasti ministra kultúry 
a ďalších významných hostí. 
Mesto Modra pri príležitosti 
200. výročia narodenia zrekon-
štruovalo náhrobný areál Ľudo-
víta Štúra vďaka dotácii z Mi-
nisterstva kultúry SR vo výške 
32 500 eur, mesto prispelo zo 
svojho rozpočtu sumou 5 776 
eur. Obnova prebiehala na zák-
lade architektonického návrhu 
Ing. arch. Petra Vaškoviča a štu-
dentky fakulty architektúry Má-
rie Záleskej. Riešenie zelene na-
vrhla Ing. eva Lalinská. Zničenú 
kamennú a nevhodnú betónovú 
obrubu areálu nahradila nová 
žulová obruba vrátane predpo-
lia z kamennej dlažby, obnove-
né a vyčistené boli kamenné ná-
hrobky a symbolická bronzová 
socha Slovenskej jari. Úpravou 
prešla aj zeleň v okolí areálu. 
Náhrobný areál Ľudovíta Štúra 
je zapísaný v Zozname národ-
ných kultúrnych pamiatok. 
Z dotačných prostriedkov Brati-
slavského samosprávneho kraja 
vo výške 2 000 eur a z rozpočtu 
mesta vo výške 1 750 eur mesto 
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zabezpečilo výrobu repliky pô-
vodnej travertínovej Štúrovej 
lavičky v Holombeckej doline. 
Architektonický návrh lavičky 
podľa dostupných podkladov 
spracovala Mgr. arch. Lucia Ma-
rušicová. Mesto má v budúcnos-
ti záujem osadiť novú repliku 
Štúrovej lavičky na jej pôvod-
né miesto a rokuje s vlastníkmi 
týchto pozemkov. Štúrova lavič-
ka ako pamätné miesto je tiež 
zapísaná v Zozname národných 
kultúrnych pamiatok.

Nezabudnuteľné podujatia
Naše mesto malo tú česť stať sa 
11. až 13. septembra hostiteľom 
slávnostného otvorenia Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva. 
Podujatie európskeho význa-
mu organizovala Rada európy 
a európska komisia s cieľom 
upriamiť pozornosť širokej ve-
rejnosti na históriu a historické 
pamiatky. Aj v zložitých pod-
mienkach rekonštrukcie námes-
tia úspešne prebehlo Vínohranie 
- komorný festival vína a hudby, 
náhrada Modranského vinobra-
nia. Festival spojil oberačkové 

slávnosti s kvalitnou hudbou 
rôznych žánrov a prilákal do 
historických modranských piv-
níc, Nemeckého evanjelického 
kostola a na mestský štadión 
veľké množstvo návštevníkov.

Významné návštevy
Rok 2015 bol aj rokom, kedy 
mesto poctilo svojou prítomnos-
ťou niekoľko významných dip-
lomatických návštev. Manžel-
ka tureckého prezidenta emine 
erdogan navštívila preslávenú 
modranskú Slovenskú ľudovú 
majoliku spoločne s manžel-
kou ministra zahraničných vecí 
SR Jarmilou Lajčákovou-Har-
gašovou. V Modre sme privítali 
Predsedu predsedníctva Bosny 
a Hercegoviny Mladena Ivani-
ča počas jeho návštevy Sloven-
skej republiky. Na pôde mesta 
Modry sme 8. júla oficiálne pri-
jali srbskú delegáciu, ktorú vie-
dol veľvyslanec Srbskej repub-
liky Šani Dermaku. Delegácia 
rokovala s vedením nášho mesta 
o osadení sochy jedného z naj-
významnejších srbských básni-
kov Jovana Jovanoviča Zmaja, 

ktorý študoval na evanjelickom 
gymnáziu v Modre. 
Dňa12. júla 2015 navštívil Mod-
ru knieža Karel Schwarzenberg. 
Sprevádzali ho poslanec Brati-
slavského samosprávneho kraja 
Ladislav Snopko a riaditeľ Fó-
ra Karla Schwarzenberga Filip 
Šťastný. Hlavnou témou stretnu-
tia bola krajina, vinohrady a his-
tória mesta a podpora modran-
ského chotára. Predstavitelia 
z ďalekej čínskej provincie Nin-
gbo spoznávali modranské tra-
dície, pestovanie viniča a dis-
kutovali so zástupcami mesta 
a podnikateľov o možnostiach 
spolupráce a investícii v oblasti 
cestovného ruchu. Modru ofici-
álne navštívili aj viacerí minis-
tri vlády SR, predstavitelia štátu 
a vyššej územnej samosprávy.

Cestovný ruch
Mesto Modra má z pohľadu 
turistického ruchu a tradícii 
všetky predpoklady byť atrak-
tívnym cieľom domácich aj za-
hraničných turistov. 

Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu
Ustanovujúce valné zhromažde-
nie v decembri založilo v Modre 
Oblastnú organizáciu cestovné-
ho ruchu „Malé Karpaty“. Tvorí 
ju desať subjektov - osem samo-
správ a zatiaľ dva podnikateľ-
ské subjekty. cieľom organizá-
cie „Malé Karpaty“ je podpora 
a propagácia cestovného ruchu, 
vytváranie podmienok rozvoja 
cestovného ruchu na území za-
kladateľov a členov a vytvára-
nie partnerstiev medzi verejným 
a súkromným sektorom. OOcR 

„Malé Karpaty“ má spoločné 
sídlo s novootvorenou Mest-
skou informačnou kanceláriou.

Mestu Modre sa na realizáciu 
investícií a projektov podarilo 
z externých finančných zdrojov 
v roku 2015 získať sumu takmer 
676 500 eur. Ďakujeme všetkým 
Modranom, Kraľovanom a oby-
vateľom Harmónie a Piesku, 
dobrovoľníkom, členom ob-
čianskych združení, predstavi-
teľom organizácii a spoločností, 
ktorí nám v minulom roku po-
mohli a tešíme sa na spoluprácu 
aj v tomto roku.
 Juraj PETRAKOVIČ, 

primátor
a Marián GAVORNÍK, 

viceprimátor

Na fotografiách: (strana 7) 1. 
Rekonštrukcia modranského 
námestia, 2. Obnovené multi-
funkčné ihrisko pri ZŠ Vajan-
ského, (str. 8) 1. ZŠ Vajanského 
po rekonštrukcii, 2. Ovocný sad 
v lokalite Modra-Piesok, 3. No-
vá MŠ na Vajanského, (str. 9) 
Nový náhrobný areál Štúrovcov 
v modranskom cintoríne.

Pozvánka 
Príďte 9. marca o 18.00 hod. 
do Kultúrneho domu Ľ. Štú-
ra na Sokolskej 8 diskuto-
vať s vedením mesta o plne-
ní programového vyhlásenia 
a o tom, čo mesto pre svo-
jich obyvateľov v roku 2015 
urobilo. Dozviete sa viac aj 
o plánoch na najbližšie ob-
dobie. (red)
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Darujte percentá zo svojej dane
Nechcete, aby vaše peniaze skončili iba v štátnom rozpoč-
te? Chcete pomôcť a prispieť na dobrú vec? Máte možnosť 
tak urobiť práve teraz a to poukázaním percenta zo svojich 
daní pre združenia, ktoré sa o percentá z daní uchádzajú. 
Ich menný zoznam nájdete na web stránke www.dveper-
centa.sk alebo www.rozhodni.sk. 

Zamestnanci
Požiadajte svojho zamestnáva-
teľa o Potvrdenie o zaplatení 
dane. Vyplňte Vyhlásenie o po-

ukázaní % z dane, kde uvedie-
te meno, rodné číslo, bydlisko, 
sumu zodpovedajúcu % zapla-
tenej dane, údaje o prijímate-

ľovi a pošlite ho spolu s po-
tvrdením do 30. apríla 2016 
na daňový úrad. Ak ste v mi-
nulom roku pracovali aspoň 40 
hodín ako dobrovoľníci, môže-
te venovať až 3 % z dane. 

Právnické osoby
Ak ste právnickou osobou, 
môžete poukázať 1,5 % (2 %) 
z dane aj viacerým prijímate-

ľom, priamo v daňovom pri-
znaní pre právnické osoby časť 
IV sú na to určené kolónky. Mi-
nimálna suma je 3 € pre fyzické 
osoby, pre právnické osoby 8 € 
pre každého prijímateľa. Ne-
smiete mať nedoplatok na da-
ni a IčO prijímateľa vypisujte 
zľava. číslo účtu nepotrebuje-
te, pretože peniaze priamo na 
účty posielajú daňové úrady, 
ktoré ich majú a po kontrole 
údajov musia previesť platbu 
do 90 dní. (red)
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Krátka poznámka o PTP
Priateľ mi na okraj mojej poznámky v MZ o knižke „Pre-
chádzka po modranskom cintoríne“ povedal, že som mal 
autorovi pripomenúť, že mal v knižke napísať aj o pocho-
vaných modranských pétepákoch v časoch komunistického 
vojska, že aj príslušníci Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania boli komunistickým režimom trestaní. Aj nebohé-
mu bratovi Srholcovi som v osobnom rozhovore povedal, že 
ja som nebol v pomocných technických práporoch (PTP), 
ale v TP, čo bolo v podstate to isté. 

Ako absolvent teologické-
ho štúdia som sa s poslu-
cháčmi našej fakulty zúčast-
nil na dvojmesačnej brigáde 
na stavbe trenčianskeho le-
tiska 1952, kde pracovali do 
PTP povolaní všetci grécko-
katolícki kňazi, ktorí v „ko-
munistickej reorganizácii 
gréckokatolíckej cirkvi nech-
celi vstúpiť do pravoslávnej 
cirkvi“. Mali sme možnosť 
„študovať komunistický plán 
s pétepákmi ako trestanými 
Slovákmi“! Neprešiel mesiac, 
a ja som nečakane bol potres-
taný ako “politicky nespoľah-
livý do technického práporu“. 
Túto metódu trestania pou-
žili najmä vo vzťahu k čle-
nom, funkcionárom, pracov-
níkom... v rímskokatolíckej 
cirkvi ako väčšinovej! Veľ-
ký počet mníšok, odborných 
a láskavých zdravotných 
sestier, rovnako veľký počet 

mníchov, potom farárov a aj 
biskupov bolo potrestaných 
nielen odňatím predchádza-
júceho štátneho súhlasu na 
výkon služby duchovného, 
ale aj poslaním k vojsku ako 
pétepákov, robotníčky s cie-
ľom pokoriť trestom, doslova 
zosmiešniť ako už „nepotreb-
ných v spoločnosti!“. Za ta-
kých boli vyhliadnutí aj nie-
ktorí členovia ecAV, a nielen 
ročníky, podľa zákona určené 
do prezenčnej vojenskej služ-
by, ale už ako dospelí vino-
hradníci, roľníci, ktorí pove-
dali nejaké nesúhlasné slovo 
k tomu prenáhlenému zakla-
daniu družstva, vraj podľa 
najpokrokovejšieho soviet-
skeho vzoru! Stačilo „s úsme-
vom nepodpísať prihlášku do 
družstva“, alebo povedať ne-
jaké iné, než okázalo súhlasné 
slovo roľníckeho, vinohrad-
níckeho odborníka a - nasle-

doval trest prevýchovou: ako 
v čase vojny nástup záložní-
kov do PTP! Taký osud stihol 
aj niektorých Modranov, Kra-
ľovanov. Aj štyri roky trvala 
tá „prevýchova trestom“! Dl-
hý čas násilného pokorovania 
“pre nič - za nič“! Komunis-
ti „mali len na to“! Dôležitou 
ostane otázka: ako sa v tom 
systému zachovali tí tresta-
ní! Dali sa prevychovať za 
tupých služobníkov komuniz-
mu alebo zostali hoc aj v tom 
družstve roľníkmi, vinohrad-
níkmi s láskou k najstaršiemu 
povolaniu a v ňom verní aj 
v náboženských otázkach, vo 
viere v Boha? To bolo ťažké, 
veľmi ťažké, viem! Bolo dosť 
takých, ktorí k tvrdému trestu 
pridávali aj posmešky...Zná-
šali ich rímski katolíci, evan-
jelici, baptisti a iní kresťania! 
Doba trestania povolávaním 
za vojakov v PTP, TP minula! 
Zostala len smutná spomien-
ka na násilné trpenie a hane-
nie nevinných, nie tupo po-
hodlných prijímať každý, hoc 
veľmi nerozumný príkaz, dik-
tát! česť všetkým, ktorí cez 
to museli prejsť aj vzdialení 
od rodiny a od skutočne roľ-
níckej, vinohradníckej, rozu-
mejme súkromnej a teda slo-
bodnej práce, jej milovníkov 
a odborníkov!

Ivan TÓTH, dôchodca

Na okraj článku Obnova 
vinohradníckych ciest
S potešením som si prečítal článok pána Františka Macha vo 
Zvestiach č. 1 o príkladnej práci pána Branislava Fialu z Modry 
pri oprave cesty do viníc. Dúfam, že si tento článok prečítali aj 
vinári z Modry-Kráľovej a napravia svoje konanie z minulosti. 

Ako príklad uvádzam cestu do 
vinohradov Trávniky. Keď sta-
val svoje vinárstvo jeden vinár 
z Harmónie, vyviezol všetku 
zeminu z výkopov pod stav-
bou do vinohradov Trávniky 
a vysypal vedľa cesty. Nave-
zená zemina dosahovala výš-
ku 1 až 1,5 m a znemožňovala 
odtok vody. Nakoľko voda ne-
mala kam odtekať, vytvárala na 
ceste mláky a cesta sa stávala 

ťažko prejazdnou. V roku 2015 
dal nový vlastník pozemkov pri 
tomto úseku zeminu rozhrnúť 
do cesty. Za daždivého počasia 
sa z cesty stáva „tankodrom“, 
je neprejazdná a naviac preko-
paná, zrejme preto, aby voda 
mohla z jeho pozemku odtekať. 
Oboch pánov som na tento stav 
osobne upozornil, no moje upo-
zornenie zostalo bez výsledku. 
Dúfam, že si teraz páni vezmú 

príklad z pána Fialu a zabezpe-
čia opravu cesty. 
Za hlavného zodpovedného za 
stav ciest je však treba považo-
vať Mestský úrad Modra, ktorý 
neprejavuje záujem o bezpeč-
nosť na cestách vo vinohradoch, 
napriek tomu, že je ich vlast-
níkom. Mestský úrad by si tiež 
mohol zobrať vzor a inšpiráciu 
z Moravy a Rakúska. MsÚ už 
organizoval niekoľko návštev 
do uvedených vinohradníckych 
oblastí, kde bolo iste vidieť kva-
litu ciest a niektorých dokonca 
pokrytých asfaltom. 
U nás by stačilo cesty do vi-
nohradov upraviť makadamom 
a drobným štrkom a boli by pre-
jazdné a oveľa bezpečnejšie.

Samuel UHERČÍK, 
Modra-Kráľová

Od buka 
do buka

V tomto roku budeme platiť za 
vývoz komunálneho odpadu viac 
ako v minulom. Odpad sa bude 
vyvážať raz za dva týždne, kým 
v predošlom roku ho vyvážali 
každý týždeň. Nuž, zaplatíme viac 
peňazí za menej roboty a čo „ne-
vleze do smecáka, skončí niekde 
v..., šak víte kde“. Najviac platíme 
za samotný vývoz odpadu, sú to 
náklady na pohonné hmoty, pra-
covnú silu a prevádzku smetiar-
skeho auta. Keď sa bude vyvážať 
o 50% menej, tak by sme mali 
aj o 50 % menej platiť. V januá-
rových Modranských zvestiach 
napísala pani čechová, že mesto 
dopláca 30 000 € ročne na mani-
puláciu s odpadom. Ak sa bude 
vyvážať odpad o 50 % menej, tá-
to suma bude menšia, okrem to-
ho rozpočet mesta je prebytko-
vý, s prebytkom 100 000 €, takže 
mesto to môže zaplatiť. Jánošík, 
keď rozdával plátno chudobným, 
tak ho meral od buka do buka. Pán 
primátor a poslanci mestského 
zastupiteľstva za Lepšiu Modru 
nám tak isto určili poplatok za ko-
munálny odpad od buka do buka. 
Bohužiaľ na rozdiel od Jánošíka, 
nerozdávajú, ale berú. A vraj Jáno-
šík bol zbojník. I. BOJKOVSKÝ

O soche
Na oslavách 160. výročia smr-
ti Ľudovíta Štúra na námestí sa 
zúčastnilo veľa občanov Modry 
i ďalších významných osobnos-
tí. Sochu, ktorá tam stojí od roku 
1938 všetci dobre poznáme. Zub 
času sa podpísal na tom, že meno 
Štúrovo pod sochou, aj s nápisom: 
„kým duch v národe, národ ži-
je“, sa vytratilo. Spomínam si, že 
tam bolo niekedy napísané čier-
nou farbou. Pri toľkej investícii, 
obnova ohrady okolo pomníka,, 
hrobu na cintoríne, si myslím, že 
sa mohli nájsť peniaze na zvýraz-
nenie Štúrovho mena a nápisu pod 
ním. Netrúfal som si kúpiť dve fi-
xky, priniesť rebrík a premaľo-
vať vyryté písmená na podstavci, 
s obavami z obvinenia hanobenia 
sochy. A tak máme Štúra bez me-
na. Dúfam, Modrania, že sa za je-
ho meno nehanbíme? Myslím, že 
aj zahraniční turisti by radi vedeli, 
o akú osobnosť ide. Samuel ČÍŽ
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Nadácia Revia: čo sa nám v roku 2015 podarilo?
Drahoslava Finková, správkyňa nadácie Revia: „Všetkým 
našim darcom, dobrovoľníkom a priaznivcom srdečne ďaku-
jeme za finančné dary, za materiálnu podporu, za poskytnuté 
služby a pomoc, za zrealizované projekty, za prejavenú dôveru 
a morálnu podporu. V uplynulom roku 2015 sa nám, aj vďa-
ka vám, podarilo nasledovné“. 

V roku 2015 bolo v rámci 
Grantového programu podpo-
rených 26 projektov v sume 
6 000 €, z toho bolo 9 projek-
tov za 2 150 € z Modry a 7 pro-
jektov za 1 780 € so štúrovskou 
tematikou. Za 19 ročnú existen-
ciu organizácie bolo podpore-
ných 858 projektov v celkovej 
sume 244 000 €. V rámci úče-
lových projektov sme rozdelili 
43 170 € pre 9 projektov pod-
ľa želaní darcov. Za 19 ročnú 
existenciu sme splnili želania 
darcov v 311 projektoch v cel-
kovej sume 521 370 €.

Podpora darcovstva 
a spájanie komunity

Z % daní sme získali v r. 2015 
sumu 65 557 €. Použijeme ju 
do konca roka 2016. Sumu 
54 881 € získanú z % daní v ro-
ku 2014 sme použili na tri úče-
ly: na dobrovoľnícke projekty 
obyvateľov v otvorenom gran-
tovom kole, na projekty pod-
ľa darcami určených účelov 
(z Modry - Modranský okráš-
ľovací spolok) a na inštitucio-
nálne zabezpečenie organizá-
cie. Počas 14 rokov fungovania 
asignácie % daní sme získali 
sumu 758 238 €.
Medzi adventné projekty patrí 
projekt Otvor srdce, daruj kni-
hu, v ktorom anonymní darco-
via prostredníctvom nadácie 
Revia a spoločností Libri, Art-
forum v Pezinku, Folly v Mod-
re a ArchBooks v Bratislave ob-
darovali knihami v sume 1 932 
€ 196 detí zo sociálne slabších 
rodín v malokarpatskom regió-
ne, z toho bolo 38 detí z Mod-
ry. Darcovia počas jedenástich 
rokov trvania projektu zakúpili 
knihy za 12 998€ a potešili do-
kopy 1 599 detí.
charitatívny bazár sme pripra-
vili v Pezinku a v Modre. Dob-
roty pripravené a ponúkané 
dobrovoľníčkami a predstavi-

teľkami pezinských a modran-
ských inštitúcií priniesli výťa-
žok 625 € určený na podporu 
aktivít pre seniorov a juniorov 
v našom regióne prostredníc-
tvom Komunitnej akadémie 
zážitkov a skúseností. Suma 
5 163 € na charitatívne úče-
ly bola získaná realizáciou 12 
vianočných bazárov. V réžii 
nadácie Revia sa realizoval aj 
živý vianočný orloj v arkie-
ri Starej radnice v Pezinku so 
študentmi Obchodnej akadé-
mie a centra pre rodinu z Pez-
inka a študentmi Pedagogickej 
a kultúrnej akadémie v Modre. 
Projekt Komunitná akadémia 
zážitkov a skúseností sme zor-
ganizovali v Modre a Pezinku, 
v rámci ktorého bolo priprave-
ných 11 Akadémií - akadémia 
počítačov, Buď fit, maľova-
nia, poézie, prózy, šikovných 
rúk, kvízov a kulinárstva., čo 
predstavuje 256 dobrovoľníc-
kych hodín, 148 seniorov, 61 
juniorov, 24 lektorov v projek-
te. Projekt spojil samosprávy 
miest Pezinok a Modra, Mest-
ské centrum sociálnych služieb 
v Modre, Jednoty dôchodcov 
v Modre a Pezinku, študentov 
Pedagogickej a kultúrnej aka-

démie v Modre, claudianum, 
n.o. Modra a spoločnosť Athea 
Pezinok.

Revia manažuje 
niekoľko fondov

Nadácia manažuje niekoľko 
fondov - základinové, ktoré 
prispievajú do nadačného ma-
jetku v rámci trvalej udržateľ-
nosti organizácie, fondy pod-
ľa špeciálneho účelu určeného 
samotnými darcami a kombi-
nované. Fungovanie fondov je 
efektívne, lebo zlúčením darov 
možno viac napomôcť danému 
cieľu. Fond Modranský archív 
bol vytvorený za účelom zís-
kania finančných prostriedkov 
na vydanie publikácie k 60. vý-
ročiu založenia archívu. Podľa 
rozsahu a cennosti zachova-
ných archívnych dokumentov 
patrí Štátny archív v Bratislave, 
pobočka Modra k najdôležitej-
ším regionálnym archívom na 
území Slovenska. V roku 2015 
bolo prostredníctvom Fondu 
Modranský archív vyzbiera-
ných 3 050 €. Mnohostranná 
výhodnosť partnerského vzťa-
hu nadácie so samosprávami 
priniesla prospech zúčastne-
ným stranám nakoľko upred-
nostňuje projekty, ktoré riešia 
problémy a potreby obyvateľov 
regiónu a skvalitňujú ich život. 
Od roku 2000 Revia spolupra-
cuje s 18 samosprávami regió-
nu.

Poradíme a rozvíjame 
komunikáciu s médiami
Nadácia poskytuje aj poraden-
skú a konzultačnú službu - servis 
darcom, MVO, bezplatné posky-
tovanie poznatkov a know-how 
týkajúcich sa legislatívy a data-
báz 3. sektoru, sieťovania orga-
nizácií, sprostredkovanie pomo-
ci. časť nadačnej práce v r. 2015 
bola venovaná aj koncepčnému 
plánovaniu v nadácii, čoho vý-
sledkami sú aj zmena loga a log 
projektov a nová internetová 
stránka nadácie.
Aktivity Revie sa realizujú vďa-
ka zapojeniu mnohých dobro-
voľníkov z radov základných 
škôl, MVO, či jednotlivcov re-
giónu. Nadácii pomáhajú ako 
dobrovoľníci aj členovia správ-
nej rady, komisií - investičnej, 
grantovej a marketingovej. O na-
šich aktivitách sa môžete dozve-
dieť nielen z webu a sociálnych 
sietí, ale aj vďaka lokálnym mé-
diám, v ktorých máme výbor-
ných mediálnych partnerov. Na 
území Modry sú to predovšet-
kým Modranské zvesti, Televízia 
Pezinok, Rádio Modra, stránka 
Mesta Modry a vývesné plochy 
mesta, MscSS a JDS. V rám-
ci našej činnosti komunikujeme 
s Asociáciou komunitných nadá-
cií Slovenska, MVO Slovenska 
a zahraničím a s predstaviteľmi 
modranských inštitúcií ohľadom 
možností spoločnej spolupráce.

Drahoslava FINKOVÁ, 
Nadácia Revia
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Historický kalendár osobností a udalostí končí
V januári 2011 sme začali uverejňovať v mesačných intervaloch na pokračovanie 
rubriku nazvanú Historické osobnosti a udalosti. Cieľom bolo pripomenúť jednot-
livé osobnosti, ktoré sa narodili, študovali, resp. pôsobili v Modre alebo sú pocho-
vané na modranskom cintoríne. Pritom sa zapísali do tvorby dejín nielen na pôde 
Modry, ale aj v národných dejinách Slovenska. 

Ako podklad nám slúžila historická litera-
túra, najmä encyklopedické publikácie, kde 
boli o týchto osobnostiach hodnoverné in-
formácie. Pri výbere osobností sme akcep-
tovali aj návrhy našich čitateľov. Keďže 
sme sa venovali týmto osobnostiam pri päť-
ročných výročiach ich narodenia aj úmrtia, 
pripomenuli sme si ich mená v uplynulom 
období dvakrát. Výber bol poznamenaný 
našimi subjektívnymi hodnoteniami, a pre-
to je možné, že čitatelia Modranských zvestí 
majú i ďalšie doplňujúce návrhy. Našu rub-
riku v doterajšej forme končíme a v budúc-
nosti sa budeme sporadicky venovať vybra-
ným osobnostiam v širšie koncipovaných 
príspevkoch. 
História každého národa je veľmi bohatá na 
rozličné hospodárske, politické a kultúrne 
diania. Tvoria ju ľudia a udalosti, ktorých 
význam si možno pripomínať rôznymi spô-
sobmi. Jedným z nich sú i pamätné tabu-
le a pamätníky. Tento spôsob uctievania si 
osobností a pripomínania dôležitých udalostí 
má svoje počiatky v dávnej histórii ľudstva. 
Dejiny môžeme poznať a využiť dôkladným 
štúdiom prameňov a tým, že si ich budeme 
neustále pripomínať, inak upadnú do zabud-
nutia. Tak ako neexistuje človek bez pamä-
te, neexistuje ani mesto bez histórie. Každé 
má svoje dejiny a jednou z väzieb na dejiny 
miest sú práve pamätné tabule a pamätníky 
v nich. Pamätná tabuľa pripomína a zvečňuje 
významnú osobnosť, udalosť alebo pamiat-
ku a sprítomňuje históriu. existenciu týchto 
umelecky viac alebo menej dokonalých „pri-
pomínaní minulosti“ si mnohokrát pri pre-
chádzke mestami ani nevšimneme. 

Medzi mestá, ktoré si takouto formou uc-
tievajú a pripomínajú významné osobnosti 
a historické udalosti, patrí i Modra, staro-
bylé vinohradnícke mesto s rozvinutou dl-
horočnou tradíciou hrnčiarskeho remesla 
a pestrým spoločenským a kultúrnym živo-
tom. Okrem mnohých dejinných udalostí, 
ktoré sa Modry dotkli, sú s naším mestom 
späté viaceré osobnosti, ktoré sa v Modre 
v dávnejšej či menej dávnej minulosti naro-
dili, žili, študovali alebo pôsobili. 
Pridávame aj posledný údaj tejto rubri-
ky. 25. mája 1925 sa v Modre narodil La-
dislav Lošonský. Po ukončení základného 
vzdelania absolvoval vtedajšiu dvojročnú 
modranskú Štátnu vinohradnícko-ovocinár-
sku školu. Úplné stredoškolské vzdelanie 
s maturitou dosiahol na Vyššej ovocinársko-
-vinárskej a záhradníckej škole v Mělníku 
v roku 1948. Následne bol prijatý na Vyso-
kú školu zemědelskú v Brne a po jej ukon-
čení pokračoval v ašpirantskom štúdiu v od-
bore vinohradníctvo. Toto štúdium ukončil 
obhájením kandidátskej dizertačnej práce 
v roku 1972. Od roku 1954 pracoval na vý-
skumnej stanici Komplexného výskumné-
ho ústavu vinohradníckeho a vinárskeho 
v Modre. Podieľal sa na jej založení, budo-
vaní a rozvoji. Najprv 7 rokov pracoval ako 
vedúci účelového hospodárstva a zástupca 
vedúceho výskumnej stanice, potom v ro-
koch 1960 až 1974 ako vedúci výskumnej 
stanice. Mal podstatnú zásluhu na zriadení 
stanice, jej vybavení potrebným zariadením, 
stavbe budov a zakladaní vinohradov. Žiaľ, 
dobre vybudované a fungujúce pracoviská 
neprežili „divokú privatizáciu“, ostal iba vi-

nohrad svetového sortimentu viniča. Okrem 
riadenia hospodárskej činnosti sa podieľal 
na riešení štátnych a rezortných vedecko-
-výskumných úloh. Získal viacero cenných 
výstupov v oblasti pestovania viniča. Tie-
to boli zamerané na tvorbu podmienok pre 
aplikáciu výsledkov vinohradníckych po-
kusov do praxe. Po skončení aktívnej práce 
v oblasti výskumu a vývoja pestovania vini-
ča sa venoval súkromnému vinohradu a po-
radenskej činnosti vinohradníkom v Mod-
re-Harmónii. Ladislav Lošonský zomrel vo 
veku nedožitých 84 rokov 2. apríla 2009. 
Pochovaný je na modranskom cintoríne.

Naše 5 ročné úsilie v rubrike Historický ka-
lendár pre Modranské zvesti bolo venova-
né práve stručnému prehľadu modranských 
osobností, ktoré sme pripomínali každý me-
siac pri ich okrúhlych výročiach narodenia 
alebo úmrtia. Autori Historického kalendára 
sa tejto téme venujú už viac rokov a z ich 
pera vyšli i dve publikácie. V roku 2008 Pa-
mätné tabule a pamätníky na území Modry 
(Viera Jančovičová, Karol erdelský) a v ro-
ku 2014 a 2015 Prechádzka po modranskom 
cintoríne (Miroslav Šimko). Obe publikácie 
si záujemcovia môžu zakúpiť v pokladni 
múzea Ľudovíta Štúra na Štúrovej 84 alebo 
vypožičať v knižnici múzea. (kvm)

Na fotografii: V tomto roku si pripomenie-
me aj 100. výročie narodenia modranského 
rodáka Michala Pridalu.

Raňajky pod mandľou
Na ten najnevhodnejší čas, na nedeľné rá-
no, sa mi ohlásila návšteva. Potlačil som 
svoju mrzutosť. Veď išlo o môjho dobrého 
priateľa. Navyše ťažko skúšaného životom. 
Pred rokom ovdovel a nedávno absolvoval 
i ťažkú operáciu na bratislavskej urológii. 
Bolo sa treba náležite pripraviť. Vyhrabal 
a popolieval som trávnik a v záhrade pod 
mandľou som prestrel stôl. Na modran-
ských vežiach zvony privolávali veriacich 
do kostola. Nuž a my bezbožníci sme se-
deli, debatovali a sťažovali sa na svet. Ne-
sedeli sme však len tak na sucho. Ľudovi 

som pripravil exkluzívne 
nedeľné raňajky. Japon-
ský zelený čaj, francúz-
ske keksíky, misku ovo-
cia. Nuž a aby sa po tej 
operácii aj trochu posta-
vil (na nohy), tajne som 
mu ukuchtil i raňajkové 
prekvapenie. Zelero-
vé placky. Pripraviť ich 
bolo veľmi prosté. Očistil 
som zeler, postrúhal ho, pri-
dal doň štyri lyžičky múky, dve 

vajcia, jednu posekanú cibuľu, petržle-
novú vňať, soľ a biele mleté korenie. 

Zelerovú masu som zhomogenizo-
val, vyformoval placky a opra-

žil ich na hroznovom oleji. 
Dobre vyzerali, voňa-

li aj chutili. Navyše, 
zdá sa, boli i účin-
né. Ľudo mi na-
večer volal, že tie 

nedeľné raňajky mu 
dodali viac chuti do života. 

Vypýtal si „zelerový“ recept 
dušoval sa, že také placky bude 

konzumovať pravidelne dva - tri 
razy týždenne. Fedor MALÍK, st.
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Slovensko v centre pozornosti Európy
Modra privíta aj zahraničných hostí
Rok 2015 bol pre Modru - Perlu Malých Karpát alebo Hlav-
né mesto vína, významný z hľadiska budovania infraštruktú-
ry, rekonštrukcie námestia, a Stoličného potoka, ktorý pre-
teká centom mesta. Doprava v meste bola presmerovaná do 
bočných ulíc, vznikali dopravné zápchy, nervozita vodičov sa 
stupňovala. „Stavba storočia“ je už minulosťou, dokončenie 
infraštruktúry už bude v tomto roku menej bolestivé pre oby-
vateľov a návštevníkov mesta. Modranské námestie dostalo 
nový asfaltový koberec, biele pásy vyznačili priechody pre ľu-
dí, obnovila sa hustá premávka centrom.

O pár mesiacov sa začne letná 
turistická sezóna. Obyvatelia 
mesta, podnikatelia v cestov-
nom ruchu, by sa mali na túto 
skutočnosť pripraviť. Úloha je 
o to dôležitejšia, že v druhom 
polroku bude mať Slovensko 
rotujúce predsedníctvo v Rade 
eÚ. V Bratislave bude niekoľ-
ko stovák zasadnutí, rokovaní, 
konferencii a ďalších podujatí 
na rôznych úrovniach. Okrem 
odborných rokovaní pripravia 
hostitelia i neformálny program 
do Vysokých Tatier, blízkeho 
okolia Bratislavy, do Pezinka, 

Modry, na Zochovu chatu ale-
bo červený Kameň. Zahraniční 
experti budú mať záujem o ži-
vot obyvateľov pod Malými 
Karpatmi. Budú chcieť ochut-
nať gastronomické špeciality, 
pozrieť si výrobu modranskej 
majoliky alebo si prezrieť mú-
zeá v Modre, Pezinku a okolí.
Predpokladám, že samospráva 
mesta si uvedomí povinnosť 
pripraviť mesto na zvýšený 
záujem zahraničných turistov 
a expertov o mesto. Samotné 
námestie vyžaduje obnovu via-
cerých fasád historických bu-

dov, ktoré v súčasnosti robia 
hanbu mestu. Viaceré budovy 
boli už obnovené za čo patrí 
vďaka a uznanie majiteľom. Za 
rozhodujúce považujem usku-
točniť pracovné stretnutie zá-
stupcov mesta s podnikateľmi 
v cestovnom ruchu. Prediskuto-
vať vzájomnú spoluprácu a prí-
pravu 1-2 dňového programu 
pobytu v meste a regióne pre 
turistov a expertov. V minulom 
roku vznikla Oblastná organi-
zácia cestovného ruchu Malé 
Karpaty a MAS malokarpat-
ského regiónu, ktorá bude mať 
možnosť čerpať peniaze z eÚ 
i na cestovný ruch. Lídrom 
týchto organizácii je mesto 
Modra, čo súčasne zaväzuje. 
Treba už realizovať v podmien-
kach mesta a regiónu prioritnú 
podporu cestovného ruchu, kto-
rý vytvorí nové pracovné príle-
žitosti a zabezpečí ekonomický 
rast. Modra má špičkové za-
riadenia cR ako sú reštaurácie 
a hotely, nehovoriac o známych 
vinárstvach. V meste treba pri 
tejto príležitosti využiť na pro-
pagáciu dve mestské informač-
né centrá podporené z eÚ. Tak-
tiež treba dôstojne sprístupniť 
modranský vinohradnícky cho-
tár, ktorý je v kritickom stave. 
cesta na ranč a priľahlé par-
kovisko vyžaduje rozsiahlu re-
konštrukciu. V rámci podujatia 
Otvorené záhrady s BSK sprí-
stupníme historickú záhradu 
v kaštieli starej vinohradníckej 
školy na Hornej ulici, kde sídli 
MVc. Verím, že BSK tento zá-
mer podporí.
Na záver chcem poznamenať, 
že Modra má v Bruseli svoj-
ho „vyslanca“. Je ním Katarí-
na Horváthová, rod. Lančaričo-
vá, absolventka modranského 
gymnázia, ktorá už desať rokov 
pracuje v Bruseli na inštitúcii 
eÚ. Každoročne pri návšte-
ve rodičov v Modre prichádza 
do Malokarpatskej turistickej 
informačnej kancelárii odkiaľ 
si odnáša propagačné mate-
riály o MVc a meste Modra. 
Jej pracovňa pri mojej náv-
števe v Bruseli obsahovala in-
formácie, fotografie o meste, 

modranskom víne, keramike, 
figurálnej tvorbe majstra Biz-
mayera i o Ľudovítovi Štúro-
vi. Využime preto mimoriadnu 
príležitosť zviditeľniť kráľov-
ské mesto Modra na mape eu-
rópy. Verím, že „Lepšia Mod-
ra“ sa tejto úlohy dobre zhostí.
Na fotografii: Katka Horvátho-
vá rod. Lančaričová (vľavo) pri 
rozhovore s Janou Soukupovou 
v MATIK Modra.

František MACH, (red)

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

Redakčné 
uzávierky 

v roku 2016
13. 1. 2016 (9.00, streda)
10. 2. 2016 (9.00, streda)
 9. 3. 2016 (9.00, streda)
13. 4. 2016 (9.00, streda)
11. 5. 2016 (9.00, streda)
15. 6. 2016 (9.00, streda)
13. 7. 2016 (9.00, streda)
10. 8. 2016 (9.00, streda)
14. 9. 2016 (9.00, streda)
12. 10. 2016 (9.00, streda)
16. 11. 2016 (9.00, streda)
 7. 12. 2016 (9.00, streda).
 (red)

Oznam 
pre rybárov

Slovenský rybársky zväz - ob-
vodná organizácia Modra ozna-
muje svojim členom, že výroč-
ná členská schôdza bude dňa 6. 
marca 2016 o 9.00 v reštaurácii 
u Rybárov na námestí Ľudovíta 
Štúra v Modre. R. FIALA,

za výbor OO SRZ Modra

TITUS
OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88
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Ochutnávka vín mladých vinárov vo vinárskej škole
Vo fašiangový čas, 6. februára 2016 otvorila Stredná odborná 
škola vinársko-ovocinárska v Modre už po ôsmykrát svoje brá-
ny a privítala hostí na Ochutnávke vín mladých vinárov. 

Hostia mali možnosť degusto-
vať vyše 450 vzoriek kvalitných 
vín z celého Slovenska a zahra-
ničia. Študenti školy aktívne po-
máhali pri degustácii a obslu-
he návštevníkov, pričom mohli 
využiť získané teoretické vedo-
mosti a zručnosti v praxi. Pod-
ujatie sa nieslo v príjemnej at-
mosfére, plnej dobrej a veselej 
nálady, o čom nás presvedči-
li spokojné a usmievavé tváre 
návštevníkov tohto podujatia. 

Ďakujeme všetkým vinárom, 
ktorí ochotne poskytli vzorky 
svojich vín, školskej jedálni pri 
SOŠVO v Modre za občerstve-
nie a výborný guláš z diviny, na 
ktorý zabezpečil mäso Sloven-
ský poľovnícky zväz v Modre. 
V neposlednom rade chceme 
vysloviť poďakovanie hosťom, 
ktorí prišli a strávili čas v prí-
jemnom prostredí našej školy.

Mgr. Kristína KOVÁČOVÁ, 
SOŠVO Modra

Prednáška
Riaditeľstvo Strednej odbor-
nej školy vinársko-ovocinárskej 
v Modre oznamuje záhradkárskej 
verejnosti, že dňa 10. marca 2016 
o 14.00 h (štvrtok) sa uskutoční 
prednáška na tému Aktuálne jarné 
práce v záhrade. Prednášajúcim 
bude univerzitný profesor Ivan 
Hričovský. Prednáška sa uskutoč-
ní v spoločenskej miestnosti školy 
na Kostolnej ulici č. 3. Po pred-
náške pán profesor vykoná prak-
tickú ukážku rezu hrušiek. Všetci 
záujemcovia sú v škole srdečne 
vítaní. Mgr. Slavomír ZOCH,

riaditeľ školy

Vitis aurea Modra 2016
Členovia vinohradníckeho a vinárskeho spolku Vincúr vás 
pozývajú na 16. ročník medzinárodnej výstavy vín Vitis au-
rea Modra 2016. Odborná, degustačná časť, sa uskutoční 8. 
marca pod vedením prof. Fedora Malíka vo vinárstve Elesko 
wine park. Laickú verejnosť poteší verejná degustácia ohod-
notených vín, ktorá sa bude konať na rovnakom mieste a to 
v dňoch 1. - 2. apríla od 14.00 h. do 21.00 h.

Vinári súťažia v týchto kategó-
riách: I. vína biele tiché (zvy-
škový cukor do 4 g/l), II. vína 
biele tiché (zvyškový cukor 
od 4 - 45 g/l, ) III. vína ružo-
vé (zvyškový cukor do 45 g/l), 
IV. vína červené tiché (zvyško-
vý cukor do 4 g/l), V. vína čer-

vené tiché (zvyškový cukor od 
4 - 45 g/l), VI. vína prírodne 
sladké bez rozdielu farebnosti 
(zvyš. cukor nad 45 g/l) a VII. 
vína šumivé.
 (red)

Modrania sa predstavili na Danubius Gastro v Inchebe
Známy výstavný veľtrh Danubius Gastro sa v tomto ro-
ku uskutočnil opäť v rámci viacdňového podujatia Slova-
kiatour pripraveného v priestoroch bratislavského veľtrhu 
Incheba. Výstava prezentuje všestrannú ponuku z oblasti 
gastronómie a hotelierstva. Podnikatelia majú tak mož-
nosť ukázať širokej domácej i zahraničnej verejnosti pro-
dukty svojej práce a podnikania.

V dňoch 28. - 31. 1. 2016 sa 
výstavy Danubia Gastro zú-
častnili aj dve modranské vi-
nárske zoskupenia a to Vínko 
Klimko a Fedor Malík a syn. 
V spoločnom stánku vína po-
núkali, ale aj o nich odborne 
hovorili. Prezentovali tak nie-
len mesto Modru a jej vinár-
sku tradíciu, ale aj celý ma-
lokarpatský región a vinársku 

cestu. Našich modranských 
vinárov ste mohli stretnúť 
v spoločnom stánku. 
Danubius Gastro v Bratisla-
ve každoročne prináša okrem 
potešenia zmyslov aj mno-
ho užitočných informácií pre 
prevádzkovateľov hotelov, 
reštaurácií, kúpeľov, rôznych 
typov gastroprevádzok a ob-
chodov. Neodmysliteľnou sú-

časťou Danubius Gastro sú 
sprievodné podujatia, ktoré 
porovnávajú zručnosti barma-

nov, baristov, kuchárov, cuk-
rárov, pekárov i someliérov.
 (red)
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Blahoželáme
Najlepšej babke z celého sveta Milke Petrako-
vičovej prajú ku krásnym 90-tym narodeninám 
veľa zdravia a nijaké starosti vnuci Martin a Mi-
chal, vnučka Zuzka, pravnuci Adamko a Filip-
ko, dcéry Betka a Valika a zať Michal. Na zdra-
vie, babka!

Spomienka
Dňa 1. marca 2016 uplynie päť rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá mama, babka, prababka 
Genovéva Mikovičová - babka efka, ako ju všetci 
poznali. celý svoj život zasvätila ťažkej práci vo vi-
nohradoch a v domácnosti. Napriek tomu bola vždy 
láskavá, usmievavá a dobrosrdečná. Spomíname na 
ňu s láskou celá rodina celá rodina a prosíme všetkých, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej milú spomienku, prípadne krátku modlitbičku. 
Ďakuje rodina Mikovičová a Smolenická.

Nezabudneme
Dňa 25. 2. uplynie 25 rokov, čo nás opustil náš dra-
hý František Ružička, manžel, otec a starý otec. Kto 
ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. 
Manželka Mária, synovia Patrik a Martin, nevesta 
Gabriela a vnučka Michaela. 

Spomíname
Dňa 21. 2. 2016 si pripomíname nedožité 90. naro-
deniny nášho otca, dedka, pradedka a brata Františ-
ka Tirindu. Spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

Ďakujeme
Ďakujeme vám, príbuzní, priatelia a známi, ktorí ste 
odprevadili môjho manžela Bernarda Margoliena na 
jeho poslednej ceste dňa 12. 1. 2016. Vďaka za kve-
tinové dary a slová útechy. Manželka elena a deti.

Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 
23.1.2016 prišli poslednýkrát rozlúčiť s naším 
drahým manželom a otcom Milošom Hajduškom. 
Úprimné poďakovanie za vykonanie dôstojnej roz-
lúčky vyslovuje rodina zosnulého pánovi Mgr. Já-
novi Oslíkovi, zborovému farárovi cZ ecAV v Modre, pani farár-
ke Mgr. Anne Adamovičovej - Olexovej a pani Irene Herchlovej . 
Ďakujeme za všetky vyslovené prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

Ďakujeme
V mene smútiacej rodiny ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí prišli odpre-
vadiť nášho drahého otca a deda Jaroslava Lo-
šonského na jeho poslednej ceste dňa 10. 1. 2016. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, ktorí odpre-
vadili na poslednej ceste životom nášho milovaného manžela, otca 
a starého otca Pavla Feketeho. Zároveň ďakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 29. februára 2016 by sa bola dožila 100 rokov 
MUDr. Katuša Dutková, bývalá primárka interného 
oddelenia v nemocnici v Modre. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku. Dcéra PhDr. emília 
Schenková.

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:
Marko Gonos 4. 1.
Dávid Matula 9. 1.
Matias Terlanda 25. 1.
Anna Sofia Závodská 16. 1.

Opustili nás:
Maguthová Anna, 101 r.  4. 1.
Lošonský Jaroslav, 76 r. 5. 1.
árvaiová Mária, 97 r. 8. 1.
Margolien Bernard, 79 r. 8. 1.
Zemancová Mária, 86 r. 15. 1.
Hajdušek Miloš, 55 r. 19. 1.
Klenko Ľudovít, 64 r. 23. 1.
Džubinová Marta, 60 r. 27. 1.
Fekete Pavol, 63 r. 30. 1.
Ižová Anna, 91 r. 30. 1.
Malatínová Zuzana, 89 r. 30. 1.

Jubilanti:
90 roční

Kvačala Milan 18. 2.
Petrakovičová emília 21. 2.

85 roční
Horváthová Antónia 7. 2.
Hulvejová Mária 18. 2.
Krištofíková Oľga 21. 2.
Ulrichová Ľudmila 26. 2.

80 roční
Bakošová Ľudmia 20. 2.

SpoločenSká kronika

Benko Jozef 15. 2.
čistá Oľga 11. 2.
Kišoňová Helena 27. 2.
Kucharíková Ľudmila 17. 2.
Schwarzová Mária 28. 2.
Šindelárová Oľga 22. 2.

75 roční
Hemžalová Mária 1. 2.
Hornáček Pavel 24. 2.
Hudec Štefan 3. 2.
MVDr. Tóth Alexander 10. 2.

70 roční
Bartoš Dušan 5. 2.
cisárová Marta 18. 2.
Haringová eva 10. 2.
Kľúčik Ľuboslav 8. 2.
Leporis Alojz 21. 2.
MUDr. Lübkeová Pavlína 6. 2.
Macejáková Jolana 5. 2.
Macháček Jozef 6. 2.
Pribula Miloslav 17. 2.
Príbula Slavomír 7. 2.
Repiská Mária 5. 2.
Sobotová Zdenka 13. 2.
Ing. Uherčíková Ľudmila 25. 2.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyv. 

Riadková inzercia
 z Fyzioterapeutka poskytne 

cvičenie v domácom prostre-
dí (imobilní pacienti, bolesti 
chrbtice, pacienti po zlomeni-
nách, cvičenie podľa Vojtu, re-
flexná masáž chrbta a pod.).
 Tel.: 0918 250 910

 z Dám do prenájmu byt v Mod-

re, Dukelská ulica.
Tel.: 0908 129 232

 z Hľadáme gazdinú do domác-
nosti na cca 2 h denne a na ob-
časné stráženie detí u nás. Od-
mena 2 €/hod.

Viac info na tel.:
0949 627 362

Redakčná rada zvolila 
predsedu a podpredsedu

Redakčná rada Modranských 
zvestí si na svojom prvom za-
sadnutí dňa 13. 1. 2016 zvolila 
predsedu a podpredsedu. Novou 
predsedníčkou sa stala Miriam 

Fuňová a podpredsedom je Ju-
raj Jánošík. Voľby sa zúčastnili 
všetci členovia redakčnej rady 
MZ. (red)
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Huncokári a náboženstvo
Huncokári boli rímskokatolíckeho vierovyznania. Aj týmto sa 
odlišovali od ostatných nemecky hovoriacich obyvateľov malo-
karpatského regiónu. Tí ostatní (Nemci) boli vo väčšine evanje-
likmi. V centrálnej časti rekreačnej oblasti Modra-Piesok, pri 
kríži na rázcestí, kde končia lúky a začína les, si v roku 1862 
postavili vlastnú kaplnku. Zasvätili ju svätej Márii Magdaléne. 
Kaplnka spolu s cintorínom a školou na Piesku patrí k trom naj-
významnejším zachovaným pamiatkam po Huncokároch. 

Náboženský život 
v minulosti

Modlitba sprevádzala Huncoká-
rov počas práce v lese i doma. 
Denne sa modlili ruženec (rózn-
gronz). Každý večer sa schádza-
li k spoločnej modlitbe a spevu 
duchovných piesní. Modlitebné 
knižky a spevníky písané švaba-
chom, zväčša zdedené po pred-
koch, sa v každej rodine chráni-
li a opatrovali. Ich významným 
sviatkom bol deň svätého Vin-
centa, 22. január, ktorý bol pat-
rónom drevorubačov. Ďalším 
sväteným sviatkom bol deň svä-
tej Márie Magdalény - 22. júl, 
pri kaplnke na Piesku. Na svia-
tok Nanebovzatia Panny Márie 
- 15. augusta sa konala púť na 
hrad červený Kameň. Prvú ne-
deľu po svätodušných sviatkoch, 

na deň Najsvätejšej trojice, sa 
konala spoločná púť do Šaštína, 
tzv. nemecká procesia zo Sološ-
nice s vlastným modleníkom, 
ktorý predspevoval náboženské 
piesne a predriekal modlitby po-
čas cesty. Začiatkom septembra, 
k sviatku Narodenia Panny Má-
rie, chodili na púť do Marianky. 
Na sviatok svätého Leonarda - 
6. novembra, smerovala púť ku 
kaplnke do obce Doľany, kde sa 
konala bohoslužba. Pri bádaní 
v rodokmeni našej rodiny som 
si všimol zaujímavú skutočnosť: 
niekoľko generácií po sebe bo-
lo prvorodené dieťa narodené 
do 4 až 6 mesiacov po uzatvo-
rení manželstva. Nuž, tiež sa do-
púšťali malých hriechov. Boli to 
hriechy z lásky a prinášali nový 
život.

Púť na Červený Kameň
Pre drevorubačov z Piesku bo-
la najobľúbenejšou púťou tá na 
hrad červený Kameň. cez les to 
bolo pre nich blízko. Väčšinou 
otcovia sprevádzali svoje deti 
a mohli si pozrieť aj časť hradu. 
Na nádvorí boli postavené dva 
rady stánkov. V niektorých sa 
predávali náboženské predme-
ty, v ďalších cukrová vata, me-
dovníky a zmrzlina. K atrakci-
ám patrili aj rôzne hry zručnosti 
- hádzanie kolieska na zapich-
nutý nôž, veštenie budúcnosti 
z lístočka, ktorý vyberal zobá-
kom papagáj. Po púti sa všet-
ci ponáhľali cez les domov na 
slávnostný obed. 

Pokračovanie 
v tradíciách

Oslava sviatku sv. Márie Mag-
dalény na Piesku bola veľmi ob-
ľúbeným sviatkom a schádzali 
sa tu drevorubačské rodiny zo 
širokého okolia. No radi sem za-
vítali aj vyznávači turizmu. Ten 
začal na konci 19. storočia pre-
kvitať. Okolie Modry (Harmó-
nia, Piesok) bolo pre výletníkov 
veľmi vyhľadávanou a atraktív-
nou destináciou už v tých ča-
soch (povedané dnešným jazy-
kom). Po tom, čo v roku 1945 
bola huncokárska komunita zde-
cimovaná, nebolo možné v čase 
socialistického režimu plnohod-
notne pokračovať v nábožen-
ských tradíciách.
Až v roku 2002 sa skupina ob-
čianskych aktivistov poduja-
la zorganizovať na Piesku v le-
te na sviatok Márie Magdalény 
„Slávnosti lesa“. Pred kaplnkou 
sa konala bohoslužba. Vtedy 
vznikla tradícia letných boho-
služieb konaných pred kapln-
kou. Bohoslužby sa konajú v jú-
li a v auguste každú nedeľu, 
začiatok býva o 10.30 hodine. 

Sú hojne navštevované a cho-
dia sem ľudia nielen z Piesku, či 
Modry. Niektorí sem prichádza-
jú z Kuchyne, častej, Pezinka, 
Trnavy, Bratislavy. Bohosluž-
by majú veľmi peknú atmosfé-
ru. O organizačné zabezpeče-
nie sa stará nezištne a veľmi 
obetavo pani Irenka Herchlo-
vá - potomok veľkej drevoru-
bačskej rodiny Jurišovej. Pani 
Irenka spoluvlastní neďaleko 
kaplnky aj pôvodný drevoru-
bačský domček (ten je aj na ma-
pe z r. 1851). V domčeku do r. 
1945 bývali Steinerovci, potom 
ho museli opustiť. Bohoslužby 
celebruje páter Ľubomír Pilar-
čík. Prichádza sem z Jezuitské-
ho kostola najsvätejšej trojice 
v Trnave. Jeho bohoslužby ma-
jú úžasnú atmosféru a navšte-
vujú ich aj ľudia, ktorí inak do 
kostola pravidelne nechodia. Je 
tu atmosféra ako na púti, zúčast-
není sú pohodlne usadení na se-
deniach, ktoré vždy pred omšou 
pani Irenka pripraví alebo si 
sadnú do trávy, či na deky ale-
bo prinesené piknikové stolič-
ky. Na oblečení nezáleží, každý 
príde v tom, v čom sa cíti dob-
re. Pre niekoho je to letná biela 
košeľa, pohodlné dlhé nohavice 
a poltopánky, pre iného krátke 
nohavice, tričko a sandále. Po-
čet zúčastnených každým ro-
kom rastie. Priemerne sem cho-
dí okolo 200 ľudí, medzi nimi je 
aj veľa detí. Najviac ich prichá-
dza práve koncom júla na svia-
tok sv. Márie Magdalény.

Použité materiály: Ladislav Ta-
čovský: Kronika rodu Hirner na 
pozadí huncokárskej tradície; 
Irena Herchlová: Fotodokumen-
tácia z rodinného archívu Juri-
šovcov; Ondrej Pöss: Múzeum 
kultúry karpatských Nemcov, 
študijné materiály. Ján GRAUS

Verejná zbierka
Občianske združenie Cintorín na Piesku a Malokarpatskí Hun-
cokári organizuje verejnú zbierku s názvom Škola na Piesku. 
Od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017 možno posielať dobrovoľné peňaž-
né príspevky na osobitný účet: SK68 1100 0000 0029 4101 6679.

Zbierka je zapísaná v regis-
tri verejných zbierok vedeným 
ministerstvom vnútra po číslom 
000-2016-005535 na všeobecne 
prospešný účel zachovania prí-
rodných a kultúrnych hodnôt. 
Poslaním zbierky je záchrana 
jednej z najvýznamnejších pa-

miatok malokarpatských Hun-
cokárov - budovy tzv. Nemec-
kej školy.
Po skončení zbierky 31. 1. 2017 
odovzdáme celý výnos zbier-
ky mestu Modra aby ju mohlo 
použiť na obnovu budovy. Rok 
2016 považujeme za rok prí-
prav, kedy by sa mala pripravo-
vať projektová dokumentácia 
a v spolupráci s mestom a inými 
občianskymi združeniami pri-
pravovať plány na podobu a vy-
užitie budovy po jej zrekonštru-
ovaní, to by sa malo uskutočniť 
v roku 2017. Viac tu: www.lu-
dialesov.sk. Ján GRAUS

Na fotografii: Pôvodná škola 
na Piesku.FO
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Podvody páchané na senioroch
V poslednom období sa aj v našom meste rozmohli podvody 
namierené proti starším ľuďom. Seniori sú často terčom pod-
vodníkov. Tí dôchodcov zväčša okradnú o značnú sumu peňa-
zí, pričom ich kontaktujú telefonicky. Preto, seniori, dávajte si 
pozor na to, s kým hovoríte, kto sa vám predstavuje v telefóne, 
čo si od vás pýtajú a o akú pomoc vás žiadajú!

Poznáme najčastejšie 
praktiky používané 

na dôchodcov
Praktiky podvodníkov na dô-
chodcov prebiehajú zvyčaj-
ne podľa rovnakého scenára. 
Podvodník kontaktuje telefo-
nicky seniora a následne vy-
sloví vymyslený vážny dôvod 

na získanie peňazí. Dohod-
ne si so seniorom stretnutie 
a v telefóne tvrdí, že je senio-
rov vnuk, vnučka alebo vzdia-
lený príbuzný. Využije takto 
možnosť osobného stretnutia, 
pri ktorom môže dokonca fi-
gurovať tretia osoba (naprí-
klad potrebujem peniaze na 

vyplatenie pokuty a policajti 
ma držia na stanici, príde nie-
kto iný, priateľka, kamarátka 
alebo kamarát).

Dôchodcovia, 
pozor na cudzích ľudí 

a vaše peniaze
Polícia varuje, že dôchodco-
via by nemali reagovať ihneď 
na telefonáty a kontaktovanie 
príbuzných cez telefón, ak títo 
potrebujú peniaze. Taktiež by 
si mali overiť, či naozaj hovo-
ria s tým, za koho sa dotyční 
vydávajú. Dôchodcovia by si 

nemali dohovárať stretnutia, 
na ktorých sa stretnú s nie-
kým sami. Dôležité je dávať 
si pozor na to, že peniaze by 
nemali, v žiadnom prípade, 
vydávať cudzím ľuďom.
Zároveň žiadame občanov, 
aby v prípade podozrenia vo-
lali na číslo 158 PZSR,0911 
436 752 MsP. (msp, red)

pokrývame celý Bratislavský kraj
možnos� zosta� s Vašim blízkym v ob¾úbenom domácom prostredí
profesionálna starostlivos� pre Vašich blízkych aj podpora pre Vás

telefonická starostlivos� a pomoc cez telefón
24 hodinový doh¾ad

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na telefónnych èíslach:

Andrej Zachar
tel.: +421 903 434 315

Mgr. Linda Minarovýchová
tel.: +421 917 720 400

Opatrovate¾ská 
služba

Starostlivos� v domácnosti Pres�ahovali
 sme sa

otvárame 1.3.2016
Panorama centrum
Moyzesova 4/A
Pezinok
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Krištáľové krídlo má aj Veronika Šikulová
Krištáľové krídla za rok 2015 majú svojich majiteľov. Sloven-
sko si opäť uctilo významné osobnosti slovenského verejného 
života. Medzi ocenenými je aj spisovateľka Veronika Šikulová 
žijúca v Modre. Srdečne jej blahoželáme!

Počas slávnostného galaveče-
ra boli dňa 24. januára udelené 
ocenenia Krištáľové krídlo jede-
nástim osobnostiam verejného 
života a to v desiatich kategó-
riách. Verejnosť zasielala svoje 
návrhy na nominácie, ktoré vy-
hodnocovala odborná porota.
Hlavnou myšlienkou Krištáľo-
vého krídla je vyzdvihovať je-
dinečnosť ľudí a ich výkony, 
o ktorých sa tak dozvedá široká 
verejnosť.
V kategórii publicistika a lite-
ratúra získala ocenenie spiso-
vateľka Veronika Šikulová za 
knihu Medzerový plod, na oba-
le ozdobenou obrazom Pri šty-

roch čerešniach od Tomáša Po-
lonského.

Laureáti Krištáľového 
krídla za rok 2015

Publicistika a literatúra: Ve-
ronika Šikulová za knihu Me-
dzerový plod
Šport: Matej Tóth za zla-
tú medailu v chôdzi na 50 km 
Hospodárstvo: Jozef Barcaj za 
vybudovanie termálneho kúpa-
liska Podhájska
Divadlo a audiovizuálne ume-
nie: Ladislav Kaboš za sériu 
dokumentov s celospoločen-
ským dopadom
Rock-pop-jazz: Szidi Tobias

Medicína a veda: polychemik 
Igor Lacík
Hudba: Štefan Kocán, operný 
spevák
Výtvarné umenie: Ivan Pavle
Filantropia: Miroslava Hunčí-
ková
Mimoriadna cena: Jožo Ráž 

a odborníčka na krv Angelika 
Bátorová. (red,

kristalovekridlo.sk)

Na fotografii: Veronika Šiku-
lová (štvrtá zľava) spolu s os-
tatnými držiteľmi Krištáľového 
krídla za rok 2015.

Z redakčnej pošty
Vážená redakcia Modranských zvestí! S Vaším láskavým do-
volením by som rád zareagoval na článok z januárového čísla 
o dvadsiatom piatom jubileu jazykovej školy PhDr. Eleny Dugo-
vičovej v Modre. Dnes to pripadá dokonca aj mne samému neu-
veriteľne, no tak ako väčšina mojej generácie, som sa začal učiť 
angličtinu až po revolúcii, na gymnáziu (Karola Štúra v Modre). 

Bolo to v dávnom roku 1990 a ak 
ma pamäť neklame, o rok na to 
som sa už zapísal aj do kurzu an-
gličtiny k pani Dugovičovej. Na 
tú dobu som už mal s cudzími 
jazykmi nejaké skúsenosti, v zá-
kladnej škole som sa predtým zo-
známil s nevýberovou ruštinou 
i výberovou nemčinou, s kto-
rou som potom pokračoval aj na 
gymnáziu a na fakulte. Jazyky sa 
postupne stali pre mňa profesiou, 
ktorej som zostal verný dodnes... 
Ale pravdepodobne najkrajšou 
skúsenosťou s učením cudzieho 
jazyka s láskou a pokojom, bez 
zbytočného tlaku známok a skú-
šok, ale zároveň so systémom 
a dôslednosťou, s využitím mo-
derných metód, zábavnou a pri-
tom účinnou formou, zostáva 
elenkina angličtina. chodili sme 
na ňu spolu so sestrou Valikou, 
ktorá dnes už pätnásty rok žije 
v anglickom jazykovom prostre-
dí v Londýne a v Sydney, ale aj 

s ďalšími vrstovníkmi, ako boli 
Brezinovci, Lalinskí, Zuzka Va-
lérová, atď. Kurz sme navštevo-
vali niekoľko rokov a mnohí sme 
ho úspešne ukončili certifikova-
nou skúškou, v mojom prípade 
First english certificate, na Brit-
skej rade v Bratislave. O kvalite 

pedagogických výsledkov kurzu 
svedčí skutočnosť, že hoci som 
angličtinu neštudoval, ani som 
nikdy nežil v anglofónnom pros-
tredí, boli moje znalosti dostatoč-
ne dobré na to, aby som s ňou mo-
hol už začiatkom tretieho milénia 
tlmočiť a prekladať odborné tex-
ty. Už vyše desať rokov bývam 
v neďalekom zahraničí, kde vyu-
čujem slovenčinu na Filozofickej 
fakulte. Popri nemčine a chorvát-
čine pracujem ako stály súdny tl-
močník a prekladateľ pravidelne 
aj s angličtinou. Pani profesor-
ke Dugovičovej som vďačný za 
všetko, čo som sa od nej v kur-
ze naučil, pričom by som okrem 

získaných jazykových znalostí 
vyzdvihol aj mimoriadne kvalit-
ný pedagogický a bez výnimky 
srdečný ľudský prístup. Zároveň 
jej ako kolega od fachu zo srdca 
blahoželám k skvelej štrťstoroč-
nici i k vesmírnemu počtu odu-
čených hodín. Želám jej, aby sa 
jej práca darila a bavila ju ešte 
aspoň ďalšie štvrťstoročie! Veď 
čo môže byť zmysluplnejšie ako 
vzdelávanie spoluobčanov všet-
kých generácií, aby im okrem 
modrančiny zdobila reč aj dnes 
už vraj totálne „povinná“ (smart 
& common) lingua franca...

Mgr. Martin MACHATA, 
Záhreb

Pozdrav z Francúzska pre 
pani Elenu Dugovičovú
Milá redakcia, rozhodla som sa napísať vám zopár riadkov. 
Rada by som v krátkosti zareagovala na interview k 25. vý-
ročiu kurzov PhDr. Eleny Dugovičovej, ktoré ste zverejnili 
v predošlom čísle Modranských zvestí.

Žila som v Londýne, v Paríži 
a dnes v Toulouse na juhu Fran-
cúzska. Naučiť sa cudzí jazyk 
je prirodzenou a príjemnou ces-
tou ku slobode. Jazykové kurzy 
pani PhDr. elenky Dugovičo-

vej sú v bratislavskom regió-
ne otvorenou náručou do sveta 
a pravou rukou našej osobnej 
motivácie i splnenej túžby ko-
munikovať v angličtine či v ruš-
tine. Mne samej priniesli do ži-

vota silné ľudské a vzdelávacie 
obohatenie ako študentke, ako 
asistentke a neskôr ako uči-
teľke anglického jazyka počas 
takmer šiestich rokov. Dodnes 
čerpám z tohto živého prameňa 
inspirácií, tvorivosti a slobody 
pri „učení a učení sa” v mojom 
osobnom živote i v práci v za-
hraničí a prajem to každému 
jednému záujemcovi o vzdelá-
vanie. I touto cestou s láskou 
ďakujem a blahoželám k výro-
čiu! Zuzana PESENTI 

MIKYTOVA, Toulouse, 
Francúzsko
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Výmenné výstavy
Pestrofarebné obrazy talentovaných klientov Domova 
sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania 
Merema z kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie 
v Modre presúvajú do neďalekej Psychiatrickej nemoc-
nice Philippa Pinela Pezinok.

Tamojší pacienti a návštevní-
ci si od 9. februára do 9. aprí-
la 2016 budú môcť prezrieť 
a kúpou aj podporiť ďalšie 
arteterapeutické aktivity pia-
tich nadšencov výtvarného 
umenia. Steny útulnej ka-
viarničky Musique club Ga-
lerie zase rozkvitnú ukážka-
mi z tvorby Heleny „Heluny“ 
Kujanovej. Autorka svoje ob-
razy z obdobia 2001 - 2005 
venovala na podporu aktivít 
pacientov Pinelovej nemoc-
nice. Predajná výstava potrvá 
do 9. apríla 2016.

DSS a ZPB Merema a Pine-
lova nemocnica už niekoľko 
rokov spolupracujú aj cez di-
vadelný súbor Agapé, titulom 
More, Stroj času a Fantomas 
sa vracia nadšene tlieskalo 
početné publikum pezinskej 
„Pinelky“. Pod vedením dra-
matoterapeuta Martina Žáka 
sa šikovní klienti Meremy 
predstavia na pôde psychiat-
rickej nemocnice opäť 15. 
marca 2016, tentoraz so svo-
jou najnovšou hrou Drotári.
 (zš)

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

Marec - mesiac knihy 
v mestskej knižnici

24. 2. o 15.00 h.: Literárny klub 
knižnice, o knihe Simony Mo-
nyovej: citová divočina
1.3. o 9.30 h.: S knihou v kniž-
nici, čítanie pre špeciálnu zák-
ladnú školu s podporou tvori-
vosti
8. 3., 15. 3., 21. 3. o 10.00 h.: 
S rozprávkou a rozprávočkou, 

čítanie pre deti predškolského 
veku pre MŠ Kalinčiakova, MŠ 
SNP a MŠ Sládkovičova
17. 3. o 15.00 h.: Literárny klub 
knižnice (pre verejnosť), Silves-
ter Lavrík: Allegro barbaro
23. 3., 17.00 h.: čítanie pre de-
ti a rodičov s Braňom Jobusom.
 (red)

Tajomstvá modrotlače
Pripravili sme pre vás dva originálne workshopy, ktoré vám pri-
blížia krásu a poetiku modrotlače. Do jej tajov vás vtiahne maj-
ster Matej Rabada z Oravy, ktorý túto prekrásnu tradičnú far-
biarsku techniku obnovuje a rozvíja. Ponuka dielní nadväzuje na 
interaktívnu výstavu V Modrobielom lese, ktorú si mesto Modra 
požičalo z dielne Domu umenia Bibiana (výstava je sprístupnená 
do konca apríla 2016 v historickej radnici na Štúrovej ulici). 

V rámci workshopu sa obozná-
mite s históriou a technológiou 
modrotlače, vyrobíte si vlast-
ný textilný výrobok technikou 
modrotlače a Matej Rabada vám 
predvedie proces farbenia indi-
gom.
Priestor dostanú deti aj dospelí, 

a to v sobotu 2. apríla 2016 vo 
Výtvarnom ateliéri Základnej 
umeleckej školy v Modre:
Modrotlač pre rodiny s deťmi 
/10.00 - 13.00 h.
Dielňa modrotlače pre dospe-
lých /14.00 - 17.00 h.
Kapacita ateliéru je maximál-

ne 12 osôb, preto vás, prosíme, 
prihláste sa vopred (e-mailom 
alebo telefonicky). Účastníc-
ky poplatok na 1 rodinu /1 do-
spelú osobu je 10 eur. Prihlášky 

posielajte najneskôr do 30. mar-
ca 2016 na denisa.kovacsova@
modra.sk (Mestské kultúrne 
stredisko Modra /033 647 21 
12). (dk)

 Hamlet
Benedict Cumberbatch

Národné
divadlo Londýn
vo vašom kine

marec
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Fašiangové veselenie
Fašiangové obdobie pominu-
lo a Popolcovou stredou nasta-
lo obdobie 40 - dňového pôstu. 
Tohtoročné fašiangy máme teda 
úspešne za sebou. Boli minimál-
ne také veselé, ako tie predošlé. 
Plesali sme na plesoch a karne-
valoch. Každý určite navštívil 
minimálne jeden z mnohých, 
ktoré v Modre pripravovali or-
ganizácie a združenia. Už tra-
dične plesali športové kluby, 
Kraľovania mali fašiangovú zá-

bavu, deti z materských a zák-
ladných škôl sa radi ukázali vo 
všakovakých maskách, zamest-
nanci škôl a rodičia gymnazis-
tov sa tiež vybláznili na plesoch, 
tancovali modranskí seniori, 
zabávali sa chlapci z Meremy 
a ich kamaráti, centrum voľné-
ho času a mnohí ďalší. Popri 
tancu a zábave sa každý dosýta 
najedol a napil, koľko vládal až 
nakoniec Kraľovania pochovali 
fašiangovú basu. (red)

Na fotografiách: (zľava doprava) Školská zábava ZŠ Ľ. Štúra, Kar-
neval DSS Merema, Tanečný program na futbalovom plese, Karne-
val MŠ Kalinčiakova, Karneval MŠ Partizánska, Tombola na kar-
nevale Meremy.
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Dobrý Štát 
slúži ľuďom

Andrej
Kopták

50
55tomáš

Vlachovič
www.tomasvlachovic.sk

www.andrejkoptak.sk 
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Hádzanársky oddiel Slovan Modra
Dorastenci na 

turnajoch v Trebišove 
a v Novom Veselí

Mladší dorastenci sa v rámci 
prípravy na jarnú časť súťaže, 
zúčastnili dvoch veľmi kvalit-
ne obsadených medzinárod-
ných turnajov. Prvý sa usku-
točnil v Trebišove. Zúčastnili 
sa ho okrem nášho tímu aj do-
máci HK Slavoj Trebišov (3. 
miesto v 1. lige), Tatran Prešov 
(5. miesto v 1. lige), ŠK No-
xwel Sečovce (6. miesto v 1. 
lige), TJ Sokol Nové Veselí (2. 
miesto v 1. českej lige) a Duk-

la Praha (3. miesto v českej li-
ge). Naši sa v tejto konkurencii 
nestratili a okrem nešťastné-
ho stretnutia s Novým Vese-
lím všetky stretnutia vyhrali. 
Najlepším strelcom turnaja sa 
stal Maťo Potisk a za najlep-
šieho brankára bol vyhlásený 
Adam Ochaba. Druhý turnaj 
sa uskutočnil v Novom Veselí. 
Na tomto turnaji sa opäť zišla 
česko-slovenská špička a na-
ši chlapci opäť nestačili len na 
domáce družstvo. Pevne verí-
me, že si chlapci dobré výkony 
prenesú aj do odvetnej časti.

23. ročník 
Plesu hádzanárov

Dňa 23. 1. 2016 sa uskutočnil 
už 23. Ples hádzanárov. Okrem 
spoločenského mal ples aj 
športový rozmer. Tradíciou sa 
stalo, že na plese sa pravidelne 
oceňujú najlepší hráči a hráč-
ky v každej kategórii, ako aj 
najlepší tréneri. Tento rok bo-
li v jednotlivých kategóriách 
ocenení - talent roka chlapci: 
Martin Fronc, talent roka diev-
čatá: Michaela Macková, ob-
jav roka: Marco Ševčík, mlad-
šie žiačky: emma Turanská, 

mladší žiaci: Jakub Demovič, 
staršie žiačky: Lea Minári-
ková, starší žiaci: Matúš Mo-
ravčík, mladší dorast: Martin 
Potisk a Adam Ochaba, starší 
dorast: Matúš Jurikovič, mu-
ži: Tomáš Tschur, tréner roka 
chlapčenská zložka: Vladimír 
Lackovič, tréner roka dievča-
tá: František Plško.

2 % z daní za rok 2015
Obraciame sa na Vás s pros-
bou o finančnú podporu našich 
mládežníckych hádzanárskych 
družstiev a to prostredníctvom 
Vašich 2 %. Bližšie info na 
www.hoslovanmodra.sk Vo-
pred ďakujeme. (hy)

Prihláste sa 
na polmaratón

V sobotu 12. marca sa uskutoční 
3. ročník polmaratónu cez Huba-
lovú. Opäť je pripravená viac ako 
21 km dlhá trať s prevýšením 630 
m, ktorá vedie horským terénom 
v modranských lesoch a sčasti 
aj asfaltovým povrchom lesníc-
kych ciest s obrátkou na Huba-
lovej (Harmónia-Zámčisko-Nad 
hvezdárňou-Zbojnícke-čermák-
-Hubalová-čermák-Panský dom-
-Zochova chata-Harmónia). Info: 
http://polmaraton.webnode.cz. 

(red)

Modranskí seniori pripravili novoročný turnaj 
V sobotu 16. 1. 2016 sa v priestoroch telocvične Gymnázia K. 
Štúra uskutočnil novoročný stolnotenisový turnaj seniorov 
mesta Modry. Turnaja, ktorý zorganizovala Jednota dôchod-
cov Slovenska v Modre, sa zúčastnilo 16 mužov 2 ženy. 

Ženy medzi sebou odohrali tri 
zápasy. Lepšie sa darilo elene 
Michálkovej, ktorá porazila p. 
Gabrielu Poliačikovú 2:1 na zá-
pasy a stala sa víťazkou.
Muži boli rozdelení do dvoch 
vekových kategórií. Skupinu nad 
70 rokov tvorilo 6 mužov.
V tejto vekovej kategórii si naj-
lepšie počínal Vladimír Kliman, 
2. miesto si vybojoval Jaroslav 
Rovenský a na 3. mieste skončil 
Jozef Jelemenský.

Kategórie do 70 rokov sa zúčast-
nilo 10 pretekárov. V tejto veko-
vej kategórii si najlepšie počínal 
Dušan Kozák, 2. miesto obsadil 
Robert Sadloň a na 3. mieste sa 
umiestnil Pavel Bakalár.
Vyhodnotenie turnaja sa usku-
točnilo v priestoroch denného 
centra Mestského centra sociál-
nych služieb Modra na Súkeníc-
kej ul. Úspešným hráčom boli 
odovzdané diplomy a medaily.
Pre všetkých zúčastnených pri-

pravili členky JDS Modra chut-
né občerstvenie. JDS Modra ako 
organizátor tohto turnaja verí, že 
v budúcnosti sa do podobných 

športových akcií zapojí ešte viac 
senioriek a seniorov mesta Mod-
ry. Vladimír KOŠNÁR,

JDS Slovenska

Mesto Modra ocení najlepších športovcov 
Modra je známa aj ako mesto športových klubov a športových 
zápolení. Preto v tomto roku pripravuje mesto Modra poduja-
tie s názvom Športovec roka za rok 2015. Všetky športové kluby 
mesta Modry môžu zasielať nominácie na ocenenie najlepších 
športovcov. Na základe nominácii bude hlasovaním členov ko-
misie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Modre určené pora-
die v jednotlivých kategóriách.

Kategórie pre ocenenie sú 
nasledovné:
Najlepší športovec - senior, 
Najlepšia športovkyňa - senior, 
Najlepší mládežnícky športo-
vec/mládežnícka športovky-
ňa, Najlepší športový kolektív 
- seniori, Najlepší mládežníc-

ky športový kolektív, Najlepší 
tréner, Najlepší tréner mláde-
že, Najpopulárnejší športovec 
roka (hlasuje verejnosť).
Následne po zverejnení výsled-
kov hlasovania Komisie športu 
pri MsZ bude môcť široká ve-
rejnosť, prostredníctvom web 

stránky mesta Modra, voliť 
spomedzi nominovaných naj-
populárnejšieho športovca ro-
ka 2015 a to v čase od 15. 3. 
2016 do 31. 3. 2016. Víťazi an-
kety budú vyhlásení a ocenení 
pri slávnostnom odovzdávaní 
mestských ocenení. 
Termín odovzdávania nominá-
cií športových klubov je do 29. 
2. 2016 písomne na adresu: mi-
chaela.galovicova@msumod-
ra.sk alebo doručiť poštou na 
adresu: Mestský úrad Modra, 
Dukelská 38, 900 01 Modra.
 (kul)
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci marec 2016

5. 3., 18.00 h: Hamlet/Národné divadlo 
Londýn v Kine Mier, Pozývame vás do Ki-
na Mier na prenos Shakespearovskej maj-
strovskej tragédie, na najočakávanejšiu hru 
roka 2015, ktorá bola vypredaná v priebehu 
niekoľkých hodín už rok pred svojou pre-
miérou. Vďaka projektu národného divadla 
v Londýne si môžete pozrieť prenos z javis-
ka aj v našom kine., V hlavnej úlohe sa pred-
staví Benedict cumberbatch, réžia: Lyndsey 
Turner. vstupné: 8 €, miesto: Kino Mier 
Modra, organizátor: Kino Mier, MsKS, In-
formácie: www.kinomodra.sk

6. 3., 19.00 h.: Hlasné čítanie, Miroslav 
Válek - výber z poézie, večer s literatúrou, 
miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra, organizátor: 
MsKS Modra, +421 33 647 21 12, msks@
modra.sk, www.modra.sk

6. 3., 16.00 h.: Mini Disco, interaktívne det-
ské podujatie, kde sa deti stretnú s hrdina-
mi obľúbených rozprávok, (Kung-fu Pan-
da, Mimoň, Tučniak z Madagaskaru a iné), 
vstupné: 5 € (predaj pred predstavením), 

miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra, organizátor: 
Tanečná skupina - La Suerte

8. 3., 7.30 h.: Darovanie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra, organizátor: Miestny 
spolok SčK v Modre

19. 3. 15.00 h.: Vítanie jari, tvorivé dielne 
pre rodiny s deťmi zamerané na cyklus veľ-
konočných zvykov a tradícií, výroba kraslíc, 
pletenie korbáčov a rôznych veľkonočných 
dekorácií a maľovanie na tvár, miesto: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra, organizátor: MsKS 
Modra

19. 3., 14.00 h.: Predveľkonočné stretnu-
tie, zábava v spoločnosti OZ Kráľovan, 
(pletenie korbáčov, výroba kraslíc a rôznych 
veľkonočných dekorácií), miesto: Kultúrny 
dom Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan

23. 3., 17.00 h: Čítanie pre rodiny s deť-
mi s Braňom Jobusom, čítanie a rozprá-
vanie o Muflónovi Anciášovi, Plajkovi 
i červotočovi chrumovi je určené pre deti 
a ich rodičov. Hudobník a spisovateľ Bra-
ňo Jobus predstaví svoje veselé knihy a čí-
tanie občas nahradí aj spevom., miesto: 
Mestská knižnica, Kultúrny dom Ľ. Štú-
ra, organizátor: Mestská knižnica, MsKS 
+421 33 64721 12, msks@modra.sk

27. 3. 15.00 h.: Hľadanie veľkonočných 
vajíčok, miesto: priestranstvo pred KDĽŠ 
v Modre, organizátor: OZ ĽUSK. (msks)

2. 3. / STR / 19.30 
TRI SPOMIENKY – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Trois souvenirs de ma jeunesse
FRA 2014 / dráma / 120 min / ČT / MP 15

3. 3. / ŠTV / 19.30 
SAULOV SYN
4€ / Saul Fia / Maďarsko 2015 / dráma
107 min / ČT / MP 15

4. 3. / PIA / 19.30
AVE CAESAR!
4€ / Hail, Caesar! / USA 2016 / komédia
106 min / ČT / MP 12

5. 3. / SO / 18.00
William Shakespeare: HAMLET
Prenos z Národného divadla Londýn v kine
8€ / William Shakespeare: Hamlet / VB 2015 
tragédia / 180 min / ČT / MP 15

6. 3. / NE / 16.30 
ROBINSON CRUSOE 3D
6€ / Robinson Crusoe / BEL/FRA 2016 / animo-
vaný / 90 min / SD / MP

6. 3. / NE / 19.30 
SUBURRA
4€ / Suburra / TAL/FRA 2016 / triler / 130 min  
ČT / MP 12

9. 3. / STR / 19.30
CHLAPEC
4€ / USA 2016 / horor / 97 min / ČT /MP 15

10. 3. / ŠTV / 19.30
DER NANNY
4€ / Der Nanny / NEM 2015 / komédia
110 min / ČT / MP 12

11. 3. / PIA / 19.30
CAROL
4€ / Carol / VB/USA/FRA 2016 / dráma
118 min / ČT / MP 12

12. 3. / SO / 19.30
GRIMSBY
4€ / The Brothers Grimsby / komédia / 82 min
ST / MP 15

13. 3. / NE / 16.30
ZOOTROPOLIS 
4€ / Zootopia / animovaný / 110 min / SD / MP

13. 3. / NE / 19.30
ČERVENÝ KAPITÁN
4€ / Červený kapitán / SR/ČR/PL 2016 / triler
115 min / OV / MP 15

16. 3. / STR / 19.30
ČERVENÝ KAPITÁN
4€ / Červený kapitán / SR/ČR/PL 2016 / triler
115 min / OV / MP 15

17. 3. / ŠTV / 19.30
LÍDA BAAROVÁ
4€ / Lída Baarová / ČR 2016 / dráma / 110 min
OV / MP 12

18. 3. / PIA / 19.30
DÁNSKE DIEVČA
4€ / The Danish Girl  / VB/USA 2016 / dráma
119 min / ST / MP 15

19. 3. / SO / 19.30
EXPERIMENT
4€ / The Divergent Series: Allegiant / USA 2016
dobrodružný / 120 min / ČD / MP 12

20. 3. / NE / 16.30
KUNG FU PANDA 3
4€ / Kung Fu Panda 3 / USA 2016 / animovaný
94 min / SD / MP

20. 3. / NE / 19.30
DVOJNÍCI
4€ / ČR 2016 / komédia / 103 min / OV / MP 12

23. 3. / STR / 19.30
EXPERIMENT
4€ / The Divergent Series: Allegiant / USA 2016
dobrodružný / 120 min / ČD / MP 12

24. 3. / ŠTV / 19.30
V MENE KRISTA
4€ / Risen / USA 2016 / epický príbeh / 107 min
ST / MP 12

25. 3. / PIA / 19.30
BATMAN VS. SUPERMAN: Úsvit spra-
vodlivosti 3D
6€ / Batman v Superman: Dawn of Justice
sci-fi / 151 min / ST / MP 12

26. 3. / SO / 19.30
BATMAN VS. SUPERMAN: Úsvit spra-
vodlivosti 
4€ / Batman v Superman: Dawn of Justice
sci-fi / 151 min / ST / MP 12

27. 3. / NE / 16.30
KUNG FU PANDA 3 3D
6€ / Kung Fu Panda 3 / USA 2016 / animovaný
94 min / SD / MP

27. 3. / NE / 19.30
V MENE KRISTA
4€ / Risen / USA 2016 / epický príbeh / 107 min
ST / MP 12

30. 3. / STR / 19.30
EVA NOVÁ – Filmový klub K4
4€ / Réžia: Marko Škop / SR/ČR 2015 / dráma
106 min. / OV / MP 12

31. 3. / ŠTV / 19.30
ČARODEJNICE
4€ / The Witch /USA/Kanada 2016 / horor
92 min / ČT / MP 15

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