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Výročie úmrtia Ľudovíta Štúra
Pietna spomienka pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča 
V nedeľu 17. januára 2016 sa v Modre konala pietna spomienka pri 
príležitosti 160. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, národného budite-
ľa, jazykovedca, politika, básnika a publicistu. V rámci januárového 
podujatia pod záštitou a za osobnej účasti ministra kultúry Sloven-
skej  republiky Mareka Maďariča, primátora mesta Modry a po-
slancov Mestského zastupiteľstva v Modre, viacerých obcí a ďalších 
významných hostí sa v Modre konalo viacero spomienkových akti-
vít, ktoré vrcholili kladením vencov na modranskom cintoríne.

Mesto Modra tak zavŕšilo vlá-
dou SR vyhlásený Rok Ľudovíta 
Štúra, počas ktorého sa aj v na-
šom meste uskutočnili literárne, 
športové, kultúrne a vzdelávacie 
podujatia.
Primátor Modry Juraj Petrakovič 
v príhovore uviedol: „Sú miesta, 
ktoré človek pozná prv než ich 
navštívi. Takýmto miestom bo-
la aj Modra. Možno to bol du-
ch študentského mesta, maleb-
nosť chotára, alebo znášanlivosť 
a tolerancia 19. storočia, ktorá 
chcela vytvoriť v Modre povest-
ný Weimar, stredisko vzdelanos-
ti. Generácia Samuela Zocha 

vedela naplniť Štúrov odkaz. Po-
chopiť, že iba odstránením zlos-
ti, vlastných chýb, slabostí a ne-
živorením máme možnosť rásť. 
Ktovie, čo by nám povedal Ľudo-
vít Štúr dnes? Premýšľajúc nad 
Štúrovými slovami, sa mi vidí je-
ho odkaz ešte naliehavejší. Kon-
zumná spoločnosť nás priam nú-
ti k pasivite. Aj preto ako vravel 
Štúr, „nie je dosť na starootcov-
skej kúrii sedieť, pekné predošlé 
časy spomínať a o nich s hlbo-
kou spokojnosťou rozprávky na-
čúvať”, pretože, „bez nás vlasť 
naša ako celok nemôže do dob-
rého stavu vonkoncom prísť... 

Verím, že Štúrov odkaz, osloví 
aj nás, podobne ako inšpiroval 
zochovskú generáciu, pretože 
by bola škoda, aby slová múd-
reho a učeného človeka zapadli 
v prachu času.” V nedeľu 17. ja-
nuára 2016 sme Ľudovítovi Štú-
rovi venovali modlitbu, štylizo-
vaným historickým sprievodom 
sme si pripomenuli ako vyzerala 
posledná rozlúčka s ním, položili 
sme vence k jeho hrobu. 
Minister kultúrny Marek Ma-
ďarič v príhovore na cintoríne 
uviedol: „Dovolím si bez po-
chýb povedať, že Ľudovít Štúr je 
ústrednou postavou moderných 
slovenských dejín. Práve on svo-
jou energiou, činnosťou, dielom 
doslova stvoril zo Slovákov mo-
derný, samostatný, politický ná-
rod. Všetky Štúrove činnosti spá-
jala jedna vec, jeho sústredenosť 
na cieľ, ktorý si ako veľmi mladý 
zadefinoval a to prebudiť sloven-
ský národ z hlbokého sna. A po-

darilo sa mu to. Za svoj krátky 
život si však prešiel cestu živo-
ta tŕnistú a jej plodom sme my 
a dnešná Slovenská republika”.
Spomienkový večer sme za-
končili pásmom slova a hudby 
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra s ná-
zvom Napred sa ísť musí! v réžii 
Silvestra Lavríka. (jk)

Na fotografii: Pietny historický 
sprievod mestom.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Februárová uzávierka MZ bu-
de v stredu 10. februára 2016 
o 9.00 h. (red)

*28. 10. 1815, Uhrovec
†12. 1. 1856, Modra
„Bílá snad si byla,
když Modrou teď se nazýváš, 
černou, zdá se mi,
než slouti mi ješte budeš!“
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Spomienka na úmrtie Ľudovíta Štúra, 17. január 2016
Mesto Modra a Mestské kultúrne 
stredisko ďakujú všetkým dob-
rovoľníkom za účasť na príprave 
a realizácii historického sprievodu 
a pietnej spomienky, ktorá sa ko-
nala 17. januára 2016 pri príleži-
tosti 160. výročia úmrtia Ľudoví-
ta Štúra. Naša veľká vďaka patrí 
Kristíne ondrejkovičovej, študen-
tom, ktorí išli na čele pohrebného 
fakľového sprievodu, ďalej ďaku-
jeme manželom Malinovým, čle-
nom oZ Ľusk, oZ Kraľovan, oZ 

MoKraĎ, spevákom z Chorus An-
gelicus a poľovníkom z PZ Mod-
ra-Harmónia, Janke Kintlerovej, 
Modranskému okrášľovaciemu 
spolku, ako aj všetkým ostatným. 
Zároveň ďakujeme SNM-Múzeu 
Ľ. Štúra, príslušníkom mestskej 
a štátnej polície, evanjelickému 
a rímsko-katolíckemu farskému 
úradu za spoluprácu pri zabezpe-
čení podujatia.

Marcela KVETKOVÁ, 
MsKS
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Mesto má schválený rozpočet
Na  13.  zasadnutí  uskutočnenom dňa  21.  12.  2015 Mestské  za-
stupiteľstvo Modry schválilo rozpočtové hospodárenie mesta na 
roky 2016 - 2018. Zákonným predpokladom schválenia návrhu 
rozpočtu bolo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návr-
hu rozpočtu. Na základe preskúmania jednotlivých častí návrhu 
rozpočtu na rok 2016 hlavná kontrolórka odporučila mestskému 
zastupiteľstvu predložený návrh na rok 2016  schváliť a návrh 
viacročného rozpočtu na roky 2017-2018 zobrať na vedomie.

Rozpočet mesta na rok 2016 
je vypracovaný v intenciách 
programového vyhlásenia po-
slancov a primátora na roky 
2014 - 2018. Základnými vý-
chodiskami pre zostavenie roz-
počtu sú dobré makroekono-
mické predpoklady, ktoré majú 
vplyv na prognózu podielových 
daní. táto daň tvorí najväčšiu 
časť príjmov a v roku 2016 by 
sa mala navýšiť oproti predchá-
dzajúcemu roku o 205 tis. eur. 
Dobrým hospodárením si mesto 
v roku 2015 vytvorilo disponi-
bilné prostriedky vo výške 1,2 
mil. eur, čo je nárast oproti pred-
chádzajúcemu roku o 300 tis. 
eur. Spolu s nízkou úverovou 
zaťaženosťou mesta na úrov-
ní 10% z celkových bežných 
príjmov (maximálna úroveň je 
60%) sú to všetko veľmi dobré 
východiskové parametre na to, 

aby mesto Modra mohlo vyna-
kladať svoje vlastné prostried-
ky na stanovené priority v roku 
2016 - čistota, poriadok, opra-
vy a rekonštrukcie komunikácií, 
budovanie chodníkov a úprava 
verejných priestranstiev. Schvá-
lený rozpočet mesta je navrh-
nutý ako prebytkový v celkovej 
výške na strane príjmov 6 586 
780 eur a na strane výdavkov vo 
výške 6 486 780 eur.
V príjmovej časti je významnou 
úpravou miestnych daní zvýše-
nie poplatku za komunálny od-
pad a drobný stavebný odpad. 
Uvedená úprava pri fyzických 
osobách zvyšuje poplatok za 
osobu a deň o 0,011 eur (v roku 
2016 je to o 4,026 eur za osobu/
rok). K uvedenej úprave poplat-
ku mesto pristupuje po štyroch 
rokoch z dôvodu, že celkové 
príjmy z poplatku za odpady 

nepokrývali celkové výdavky 
spojené s odpadovým hospodár-
stvom na území mesta (ročný 
rozdiel bol na úrovni 30 tis. eur). 
Schválený rozpočet mesta zoh-
ľadňuje bežné výdavky potreb-
né na záväzky vyplývajúce z pl-
nenia povinností ustanovených 
osobitnými predpismi, výdavky 
na výkon samosprávnych pô-
sobností podľa osobitných pred-
pisov, na činnosť príspevkových 
a rozpočtových organizácií zria-
dených mestom. Výdavky na 
úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy podľa oso-
bitných predpisov, výdavky spo-
jené so správou, údržbou a zhod-
nocovaním majetku a výdavky 
na originálne financovanie. 
Kapitálové (investičné) výdav-
ky na rok 2016 sú rozpočtované 
vo výške 907,5 tis. eur. Financie 
sú rozpočtované najmä na pro-
jektové dokumentácie - rekon-
štrukcia ulíc Moyzesova, Súke-
nícka, rekonštrukcia námestia, 
rekonštrukcia radnice, projek-
tová dokumentácia na výstav-
bu chodníka na Národnej ulici 
a projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu centrálnej časti 
Kráľovej. 

V roku 2016 mesto plánuje vý-
davky na tvorbu nového územ-
ného plánu mesta (výdavky 
rozplánované aj do budúcich 
období), vybudovanie chodníka 
na trnavskej ulici (časť chodní-
ka po bytové domy), vybudo-
vanie chodníka na ulici Dr. Bo-
dického, rekonštrukciu miestnej 
komunikácie na Kalinčiakovej 
ulici, rekonštrukciu miestnej 
komunikácie na trnavskej uli-
ci, prostriedky na rekonštruk-
ciu strechy na Základnej škole 
Ľ. Štúra (pokračovanie v rekon-
štrukcii z roku 2015), na nákup 
zametacieho vozidla na údržbu 
komunikácií, na výstavbu mul-
tifunkčné ihriska v areáli na 
Kalinčiakovej a na dokončenie 
projektu vnútrobloku na Ko-
menského ulici.
Rozpočet podporili poslanci: 
Katarína Machatová, Andrea 
Kukumbergová, Viera Jančo-
vičová, Ján Jašek, Peter Juran, 
Igor Zelník, Marian Gavorník, 
Michal Petrík, Ján Zigo. Hlaso-
vania sa zdržal Dominik Buču-
rič, rozpočet nepodporil Peter 
Majtán. 
Bližšie informácie k rozpoč-
tu získate na webovej stránke 
www.modra.sk. 

Ing. Marian GAVORNÍK, 
zástupca primátora

Poslanci Mestského zastupiteľstva Modry
Ing. Ján Zigo

Rozhodujúcim osobným dôvo-
dom pre moju druhú účasť vo 
voľbách do mestského zastupiteľ-
stva bola zachovaná programová 
blízkosť a spolupráca v občian-
skej iniciatíve Lepšia Modra.
Mestské zastupiteľstvo ma pove-
rilo opäť organizovaním činnosti 
komisie pre sociálnu a zdravot-

nú oblasť. Som vďačný, že o ne-
zištnú prácu v komisií prejavi-
li záujem ochotní a znalí ľudia. 
Komisia posudzuje a odporúča 
primátorovi jednorazové finanč-
né dávky na základe žiadosti ob-
čana. Dávka podporuje v zmysle 
VZN občana v náhlej zhoršenej 
sociálnej situácií s problémom za-
bezpečiť si základné životné po-
treby. Podstatnou témou prvého 
štvrťroku každého roku pre komi-
siu je posudzovanie úhrad klien-
tov za sociálne služby. V súlade 
s programovým vyhlásením za-
stupiteľstva a primátora komisia 
hodnotí vývoj takzvaných opráv-
nených ekonomických nákladov 
za predchádzajúci rok. takýmto 
raz ročným finančným zhodno-
tením a následnými prípadnými 
úpravami platieb klienta chceme 

predísť prudkým skokom v plat-
bách. Napríklad pri poslednej 
úprave sa zjednotili platby za so-
ciálny taxík aj pre obyvateľov 
zo vzdialenejších mestských čas-
tí, pre ktorých bol taxík pôvod-
ne drahší pre väčšiu vzdialenosť. 
Pri úpravách VZN sa reflektujú 
aj časté legislatívne zmeny v ob-
lasti sociálnych služieb. Vyjadru-
jem týmto aj poďakovanie pra-
covníkom v našich sociálnych 
službách, ktoré sú vývojom spo-
ločnosti čoraz náročnejšie a ich 
odmeňovanie je tradične nevyso-
ké. 
Z najbližších úloh v sociálnej ob-
lasti vyberám vyhotovenie komu-
nitného plánu mesta, dokument, 
ktorý bude usmerňovať vývoj 
sociálnych služieb pre niekoľko-
ročné obdobie na základe analý-

zy reálnych potrieb v meste a ich 
trendov. Ďalším zámerom je prí-
prava projektovej dokumentácie 
na prestavbu Mestského centra 
sociálnych služieb na Súkeníc-
kej ulici, ktorú chceme využiť pre 
žiadosti na externé financovanie. 
V tomto roku príde tiež k úprave 
doplnkovej služby jedáleň resp. 
stravovanie dôchodcov o doplne-
nie ponuky stravy o 2. variant pre 
stravníkov s osobitnými nárokmi 
pre zdravotné dôvody. 
Ako poslanec vnímam, že medzi 
súčasným zastupiteľstvom a pri-
mátorom je funkčná spolupráca. 
Programové vyhlásenie zastupi-
teľstva a primátora sa tak napĺňa. 
Za najvýznamnejší posun od za-
čiatku aktuálneho volebného ob-
dobia považujem zmeny v správe 
a v spôsobe nakladania s mest-
ským majetkom, ktorý už umož-
nil niektoré opravy na budovách 
mesta po dlhých rokoch chátra-
nia. Ing. Ján ZIGO
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Odpady po novom
Časté otázky
Nový rok priniesol mnohé zmeny. Jednou z nich, ktorá vyvola-
la množstvo otázok a pochybností je zmena ohľadne intenzity 
vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov. Objavili sa 
mnohé pochybnosti a výhrady k tomu, či bude intenzita vývo-
zov dostatočná a prečo došlo k navýšeniu poplatku za odpad, 
keď sa bude odpadu vyvážať menej.

Sme si vedomí skutočnosti, že tie-
to zmeny sú pre mnohých poplat-
níkov citlivé a sú plní pochybnos-
tí a vznášajú námietky, že je pre 
nich takto nastavený zvoz netrie-
deného odpadu nedostatočný. Zá-
merom mesta je správať sa ako 
dobrý hospodár a neriešiť odpa-
dové hospodárstvo len tým spô-
sobom, že navýši poplatok za ko-
munálny odpad podľa skutočných 
nákladov na jeho zvoz a likvidá-
ciu a tým jednostranne finančne 
zaťažovať občanov, ale hľadáme 
cesty ako docieliť vyššiu úro-
veň separácie a triedenia odpa-
dov. V predchádzajúcich rokoch 
sme sa snažili vytvoriť čo najlep-
ší priestor pre separáciu a tým aj 
znižovanie celkových nákladov. 
Mesto nakúpilo z externých zdro-
jov smetné nádoby na separovaný 
odpad, vybudovalo nový Zberný 
dvor, ktorý nám umožnil oddeliť 
od objemného odpadu vyvážané-
ho na skládku odpadov odpady 
ako tvrdené plasty, tabuľové sklo 

a drevené časti nábytku. Pravi-
delne sme informovali občanov 
o potrebe separácie odpadov pria-
mo u nich v domácnosti s rôznou 
úspešnosťou a výsledkom. 
to, že sa odpad musí separovať 
je dané právnou legislatívou, kto-
rá ukladá mestu, aby zabezpečilo 
mestu systém separácie. Nie je to 
vec dobrovoľná. V tomto roku 
nám k už separovaným zložkám 
komunálnych odpadov (papier, 
plast, kovy, sklo a textil) pribudne 
do mnohých domácností ďalšia 
separačná nádoba na biologický 
rozložiteľný kuchynský odpad, 
v skratke BRKo. Povinnosť ten-
to odpad oddeľovať od ostatných 
zložiek komunálnych odpadov 
nie je žiadnou novou úpravou zá-
kona, len sa postupne snažíme do-
biehať zameškané. 
Mnohí občania sa na nás obracajú 
s argumentom, že oni triedia a aj 
tak im bude systém vývozov a na-
stavená veľkosť nádoby málo. 
Pri nastavovaní harmonogramu 

sme vychádzali z našich zistení 
ohľadne kvality separácie u obča-
nov v kalendárnom roku 2014. Do 
hodnotenia nebol zahrnutý drob-
ný stavebný odpad ani veľko-
objemový odpad. Do celkového 
hodnotenia sme zahrnuli len bež-
né komodity, ktoré sú bežne ukla-
dané do smetiakov a nebezpečné 
odpady, ktoré občania odovzdali 
v Zbernom dvore, alebo prostred-
níctvom adresného zvozu elektro-
odpadu a nebezpečného odpadu.
V roku 2014 Modrania vyse-
parovali z celkového množstva 
bežného komunálneho odpadu 
z domácností: 1,05% nebezpeč-
ných odpadov, 0,19% tetrapa-
kov, 0,06% obalov z kovu, 5,81% 
papiera priamo z domácností 
a 3,55% papiera pochádzajúce-
ho zo školského zberu, 3,24% 
skla, 3,44% plastov, 0,6% textílií 
a všetok ostatný odpad v celko-
vej hodnote 82,06% je zmieša-
ný komunálny odpad uložený na 
skládku. Pričom rôzne štúdie udá-
vajú rôzne percentuálne hodnoty 
hmotnostného zloženia komunál-
neho odpadu v individuálnej by-
tovej zástavbe. Pre informáciu: 
hodnoty sa pohybujú u papie-
ra v rozpätí 12-17%, sklo 6-7%, 
plasty okolo 13%, kovy oko-
lo 2%, tetrapaky do 2%. BRKo 
a ostatný komunálny odpad sa po-
hybujú v podstatne širšom rozpätí 
BRKo 20-45%. Sú štúdie, ktoré 

dokonca uvádzajú, že je možné sa 
v separácii dostať na úroveň 12% 
zmesového komunálneho odpa-
du.
Z pohľadu mesta by sme radi do-
siahli polovičné množstvo odpadu 
uloženého na skládku oproti roku 
2014. Je na uvážení každého jed-
notlivca či je i naďalej presved-
čený, že separuje tak, že už nie je 
schopný urobiť viac pre úsporu fi-
nančných prostriedkov ako dobrý 
hospodár a v neposlednom rade, 
či prispel svojim dielom k zlepše-
niu životného prostredia.
Rovnako ako pre občanov aj pre 
nás ide o nový postup, ktorý pria-
mo nadväzuje na nový systém 
účtovania nákladov spojených 
s nakladaním s komunálnym od-
padom, a preto ani zo strany mes-
ta nejde o stav absolútny a ko-
nečný a v priebehu roka budeme 
sledovať a hodnotiť pripomienky 
občanov, aby sme našli rovnová-
hu medzi ich spokojnosťou, poža-
dovanou mierou separácie a eko-
nomickou únosnosťou celého 
systému.
Druhou najčastejšie opakujúcou 
sa pripomienkou zo strany ob-
čanov je navýšenie poplatku za 
komunálne odpady. Posledné na-
výšenie poplatku za komunál-
ny odpad pre fyzické osoby bolo 
v roku 2011. Pričom v predchá-
dzajúcich rokoch výška skutoč-
ných nákladov na nakladanie s ko-

Voľby do NR SR 2016 a zmeny v legislatíve
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať 
v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 h. V tomto volebnom 
roku  sa  prvýkrát  uskutočnia  v  súlade  s  novým  zákonom  č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zá-
konom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. 

Nemení sa možnosť hlasovať 
mimo svojho trvalého pobytu 
kdekoľvek na Slovensku pros-
tredníctvom hlasovacieho pre-
ukazu, o ktorý je možné po-
žiadať mestský úrad osobne, 
elektronicky, písomne alebo 
prostredníctvom splnomocne-
nej osoby, najneskôr do 4. mar-
ca 2016. 
V meste Modra boli vytvorené 
volebné okrsky a miestnosti pre 
hlasovanie:
Okrsok č. 1 - miestnosť: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 

8, Modra
Ulice: Dukelská, Kalinčiako-
va, Kukučínova, Podhorská, 
Nám. Slobody, Kuzmányho,  
Za Štadiónom
Okrsok č. 2 - miestnosť: Zák-
ladná škola Ľ. Štúra, Komen-
ského 1/A, Modra
Ulice: Družstevná, Komenské-
ho č. 1, 2, 4, 6
Okrsok č.3 - miestnosť: Mest-
ské centrum sociálnych služieb 
Modra (MCSS), Súkenícka ul. 
č. 4, Modra
Ulice: Štúrova, Horná, Bašto-

vá, Dolná, Kostolná, Moyzeso-
va, Súkenícka, Komenského č. 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, mesto Modra
Okrsok č. 4 - miestnosť: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 
8, Modra
Ulice: Hviezdoslavova, Bra-
tislavská, Zochova, Cpinova, 
Dr. Bodického, Fr. Kráľa, Heč-
kova, Jesenského, Kollárova, 
Kellenbergerova, Sládkovičo-
va, Bernolákova, Štefánikova, 
Vinárska, Sokolská, Ferdinan-
da Píseckého, Jána Bakoša
Okrsok č. 5 - miestnosť: Kul-
túrny dom, Partizánska 88, 
Modra - Kráľová
Ulice: Partizánska, trnavská, 
Karpatská, Národná, Puškino-
va, Pod vinicami

Okrsok č. 6 - miestnosť: Zák-
ladná škola Ľ. Štúra, Komen-
ského 1/A, Modra
Ulice: 1. mája, Čsl. armády, 
Erneyho, Hrnčiarska, Krátka, 
Šúrska, SNP, Vajanského, Ko-
menského č. 8,10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28
Okrsok č. 7 - miestnosť: turis-
tické informačné centrum, Har-
mónia č. 3001
Ulice: Lúčna, Potočná, časť 
Harmónia, časť Piesok
Informácie nájdete na www.
modra.sk a www.minv.sk. 
Kontakt: Mgr. Eva Horvátho-
vá, Evidencia obyvateľstva, 
Štúrova 59, 033/9608327, 
0911/852144, eva.horvatho-
va@msumodra.sk.

(red), MsÚ
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Poplatok za odpady
Hlavné zmeny
Od 1. januára 2016 je v platnosti nové Všeobecne záväzné naria-
denie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.

Nastali viaceré zmeny pre fy-
zické osoby. Sadzba poplatku za 
komunálny odpad na rok 2016 
sa určuje nasledovne: 0,071 
Eur za osobu na kalendárny deň 

v určenom období, počas ktoré-
ho má alebo bude mať v meste 
trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt alebo tvorí komunálny 
odpad. Zníženie poplatku za ko-

munálny odpad o 30% bude mať 
fyzická osoba staršia ako 62 ro-
kov. táto úľava bude priznaná 
automaticky. Držiteľovi preuka-
zu fyzickej osoby s ťažkým po-
stihnutím so sprievodcom, pre-
važne alebo úplne bezvládnej 
fyzickej osobe bude priznaná 
50% úľava.
Je potrebné, aby držitelia preu-
kazu ZŤP so sprievodcom pred-
ložili tento preukaz v Kancelá-
rii prvého kontaktu na Štúrovej 

ulici 59, z dôvodu aktualizácie 
zoznamu, najneskôr do 29. feb-
ruára 2016, aby mohlo byť roz-
hodnutie riadne vystavené.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, 
daň za predajné automaty a daň 
za nevýherné hracie prístroje 
zostávajú nezmenené. V prípa-
de nejasností sa môžete obrátiť 
na telefónne číslo 033/6908 333, 
033/6908 306.
Andrea LUKAČOVIČOVÁ, 

MsÚ

Predstavujeme mestský úrad a jeho referentov
V januárovom vydaní Modranských zvestí vám predstavuje-
me Referát daní a miestnych poplatkov. Na otázky odpoveda-
jú Elena Federlová a Andrea Lukačovičová.

Čo  je  hlavnou  náplňou  prá-
ce  zamestnancov  Referátu 
miestnych daní a poplatkov?
tento referát spravuje dane 
z nehnuteľností, t miestne dane 
a miestne poplatky pre fyzické 
a právnické osoby, ako sú daň 
za ubytovanie, daň za predaj-
né automaty, daň za nevýherné 
hracie prístroje a stávkové kan-
celárie a čiastočne daň za psa. 
Referát spravuje aj rozsiahlu 
agendu miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre fyzické 
a právnické osoby. Poskytuje 
daňové poradenstvo v oblasti 
dane z nehnuteľností, ktorá sa 
dotýka každého občana Modry 
a tiež všetkých, ktorí sú vlast-
níkmi nehnuteľností v katastri 
mesta ako aj podnikateľských 
subjektov, ktoré tu majú podni-
kateľské činnosti a zámery. 

Čo môžu žiadať občania pro-
stredníctvom tohto referátu?
občania sa môžu na nás ob-

rátiť s konkrétnymi otázkami, 
ktoré im vyplývajú zo zákona 
pri nadobudnutí alebo zániku 
vlastníckych práv k nehnuteľ-
nostiam. Časté otázky prichá-
dzajú od občanov pri prechode 
vlastníckych práv formou da-
rovania, predaja, kúpy, dražby 
a tiež právoplatných dedič-
ských rozhodnutí. Môžu sa na 
nás obrátiť aj o pomoc pri vý-
počte vlastníckych podielov 
viacerých vlastníkov stavby 
alebo pozemku. U starších ob-
čanov sme nápomocní pri vypĺ-
ňaní daňových tlačív, aby boli 
vyplnené správne a dostatočne.

S  kým  najčastejšie  referát 
spolupracuje?
Referát daní a poplatkov naj-
častejšie spolupracuje so sta-
vebným úradom, s referátom 
životného prostredia, s referá-
tom právnym, učtárňou a s re-
ferátom investičnej výstavby. 
Pri kontrolnej činnosti sú nám 
nápomocní aj príslušníci mest-
skej polície. 

Kde môžu získať občania in-
formácie ak potrebujú pomoc 
v spomínaných oblastiach?
Všetky potrebné informácie 
získate na web stránke mes-
ta www.modra.sk, na telefón-
nom čísle: 033/6908 306, 033/ 
6908 307. Radi vám poradíme 
aj osobne alebo prostredníc-
tvom mailovej adresy: elena.
federlova@msumodra.sk, an-
drea.lukacovicova@msumod-
ra.sk.
Renáta KULIFAJOVÁ, MsÚ

Na fotografii: A. Lukačovičová 
(vľavo) a E. Federlová.

munálnymi odpadmi prevyšovala 
predpísané platby cca. o 30 000 € 
ročne. tento rozdiel bol dorovná-
vaný z príjmov mesta. Preto sme 
sa rozhodli ísť cestou, v ktorej sa 
spojí mierne navýšenie poplatku, 
ktoré ide ruka v ruke s opatrenia-
mi smerujúcimi k lepšiemu trie-
deniu a rozumnejšiemu naklada-
niu s odpadom. tieto opatrenia sa 
nebudú dotýkať len obyvateľov 
rodinných domov, ale následne 
budeme pokračovať aj na sídlis-
kách. Poplatok za komunálny od-
pad je zložený z viacerých polo-

žiek. Položky, ktoré je možné doň 
zahrnúť definuje zákon o daniach 
a poplatkoch a počíta sa z reál-
nych nákladov na odpadové hos-
podárstvo mesta. takou najviac 
známou časťou poplatku, ktorú 
občan eviduje najviac sú náklady 
spojené s vývozom odpadu z jeho 
domácností, ďalej sú do poplatku 
zahrnuté náklady na zaobstaranie 
smetnej nádoby na jej dodanie po-
platníkovi alebo výmenu či opra-
vu. Súčasťou poplatku sú náklady 
na skládkovanie odpadu a zákon-
ný poplatok za uloženie odpadu. 

Mesto Modra má pre potreby oby-
vateľov otvorený zberný dvor šesť 
dní v týždni a náklady na správu, 
prevádzku vybavenie, triedenie 
a dotrieďovanie odpadu na je-
ho prepravu sú hradené z poplat-
ku za komunálny odpad. taktiež 
dvakrát ročne vykonávame adres-
ný zvoz nebezpečných odpadov 
z domácností, aby sme pomohli 
aj starším občanom a občanom, 
ktorý majú problém s dopravou 
týchto odpadov na Zberný dvor. 
Všetky vyššie uvedené služby sú 
hradené z poplatku. Nemalú čiast-

ku z vybraných peňazí odčerpáva 
dočisťovanie kontajnerových sto-
jísk a mesta od odpadu uloženého 
v rozpore so zákonom a odstraňo-
vanie čiernych skládok, pretože 
pokiaľ sa nepodarí nájsť vinníka, 
je na meste, aby čiernu skládku 
odstránilo na vlastné náklady. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pristu-
pujú k zmenám pozitívne aj na-
priek dočasnému zaužívanému 
komfortu a aktívne sa zapoja do 
systému triedenia.
Kristína ČECHOVÁ, Referát 

životného prostredia, MsÚ
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Modranskí hasiči sú lepšie pripravení na veľkú vodu
Ministerstvo  vnútra  s  podporou  Európskej  únie  pripravilo 
dobrovoľným hasičom v najohrozenejších oblastiach Sloven-
ska balíčky prvej pomoci. Deväť prívesov s protipovodňovou 
technikou si v Senci prevzali zástupcovia obcí Blatné, Senec, 
Častá,  Modra,  Šenkvice,  Malacky,  Malé  Leváre,  Plavecký 
Štvrtok a Bratislava - Staré Mesto. 

Špeciálne prívesné vozíky ob-
sahujú protipovodňovú techni-
ku, ktorá je určená na zásahy 
dobrovoľných hasičov. Každý 
takýto protipovodňový vozík 
v hodnote 14.359 € obsahu-

je kalové čerpadlo, generátor 
elektrickej energie, prenosné 
osvetlenie, povodňové bariéry, 
elektrické kalové čerpadlo, plá-
vajúce čerpadlo a sadu nára-
dia. Manipulácia s prívesom je 

jednoduchá a je-
ho konštrukcia 
umožňuje ľahkú 
dopravu z miesta 
na miesto. (msú)

Na fotografii: 
Modranskí dob-
rovoľní hasiči na 
stretnutí s minis-
trom vnútra Ró-
bertom Kaliňá-
kom.

Spoločnosť Lesy Modra úspešne čerpala 
európske fondy na rozvoj vidieka
V mnohých z nás rezonujú 
informácie prostredníctvom 
tlačovín alebo médií o mož-
nostiach čerpania finančných 

prostriedkov z európskych 
fondov na realizáciu širokej 
škály projektov. Mestská spo-
ločnosť Lesy Modra s.r.o evi-

dovala v roku 2013 výzvu 
č. 2013/PRV/31 Pôdo-
hospodárskej platobnej 
agentúry Ministerstva 
pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Slovenskej 
republiky (PPA) o mož-
nosti čerpať nenávratný 
finančný príspevok aj na 
úseku lesného hospodár-
stva. 
Výzva obsahovala opat-
renie obnova potenciá-
lu lesného hospodárstva 
a zavedenia preventív-

nych opatrení. Na výzvu sme 
reagovali a začali sme zhro-
mažďovať potrebné podkla-
dy určené v žiadosti. Súčas-
ťou žiadosti boli aj projekty 
na rekonštrukciu protipožiar-
nej lesnej cesty Suchý Jarok 
a obnovy lesných porastov po-
škodených živelnými pohro-
mami. tieto dokumenty sme 
doručili v riadnom termíne na 
PPA, boli zaevidované a klad-
ne vyhodnotené. V roku 2015 
sme s PPA podpísali zmluvu 
o poskytnutí nenávratného fi-
nančného príspevku vo výške 
430 tisíc eur. Koncom roka sa 
projekty úspešne zrealizova-
li. Bola zrekonštruovaná les-

ná cesta v dĺžke 1,9 kilometra 
a vysadených 103,2 tisíc sade-
níc buka lesného na plochách 
vyše desiatich hektárov, ktoré 
poškodili prírodné živly. Vy-
konané práce sme postúpili na 
fyzickú a účtovne-evidenčnú 
kontrolu pracovníkom PPA, 
ktorí potvrdili oprávnenosť 
preplatenia finančných nákla-
dov. teší nás, že aj spoločnosť 
Lesy Modra je jedným zo sub-
jektov, ktorý úspešne využil 
takéto možnosti a zhodnotil 
majetok na úseku lesného hos-
podárstva. Moja vďaka patrí 
predovšetkým tým, ktorí bo-
li nápomocní pri rozsiahlych 
prácach a tak umožnili tieto 
projekty doviesť do úspešného 
konca. Ďakujem všetkým, kto-
rí nám s prácami pomáhali. 
Ing. Milan GAJAR, konateľ 
spoločnosti Lesy Modra s.r.o

Oblastná organizácia cestovného ruchu „Malé Karpaty“
Modra je spoluzakladajúcim členom 
Podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov bola v decembri 2015 zaregistrovaná na Mi-
nisterstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu Malé Karpaty. Organizácia bola založe-
ná ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 18. 12. 2015. Tvorí ju 
desať subjektov - mestá Modra a Svätý Jur, obce Častá, Doľany, Du-
bová, Limbach, Píla, Vinosady a zatiaľ dva podnikateľské subjekty 
Victori‘ S Wine a Svätojurský vinohradnícky spolok. 

Cieľom oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malé Karpaty 
je podpora a propagácia cestov-
ného ruchu, vytváranie podmie-
nok rozvoja cestovného ruchu 
na území zakladateľov a čle-
nov s cieľom trvalo udržateľ-

ného rozvoja cestovného ruchu 
a ochrany záujmov svojich za-
kladateľov. Ďalším cieľom je vy-
tváranie partnerstiev medzi ve-
rejným a súkromným sektorom 
a tiež verejným a tretím sekto-
rom za účasti podnikateľov. Kaž-

dý z týchto subjektov rieši inú 
kritickú oblasť, ktorá sa ukázala 
v rámci tvorby strategického plá-
nu ako prioritná pre oblasť roz-
voja cestovného ruchu, malého 
a stredného podnikania. 
Podporu a pomoc pri rozvoji ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu prisľúbil aj Bratislavský 
samosprávny kraj, ktorý vedie 
krajskú organizáciu cestovné-
ho ruchu Bratislava Region to-
urism. Jej členom sú už aj Malé 
Karpaty. Sídlo oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu Malé 
Karpaty bude situované v cen-

tre historickej zóny mesta Mod-
ry, v budove meštianskeho vino-
hradníckeho domu na Štúrovej 
ulici, ktorý je národnou kultúr-
nou pamiatkou. Spolu s Kance-
láriou prvého kontaktu a turis-
ticko-informačnou kanceláriou 
s oddelením riadenia projektov 
a cestovného ruchu tu vznikne 
multifunkčné mestské centrum, 
ktoré bude poskytovať služby 
prvého kontaktu pre domáceho 
i zahraničného návštevníka.
 Mgr. Alexandra FIGUROVÁ, 
Oddelenie riadenia projektov 

a cestovného ruchu, MsÚ
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Modrania Pezinčanom
Modranské deti pezinským deťom  -  aj  tak by  sa dalo nazvať 
podujatie,  ktoré  zorganizovala Malokarpatská  knižnica  v  Pe-
zinku,  v  spolupráci  s  divadelným  krúžkom  v  ZŠ Vajanského 
v Modre.  Uskutočnilo  sa  v  predvianočnej  atmosfére  v  Pezin-
skom kultúrnom centre 9. decembra 2015.

Pani učiteľka Maticseková pri-
viedla malých hercov, ktorí pez-
inským školským klubom a jed-
notlivcom zahrali rozprávku 
o Šípovej Ruženke. Predstavenie 
bolo urobené ako krátky muzikál 
pre deti, Šípová Ruženka aj su-
dičky spievali a tancovali. Malá 

sála praskala vo švíkoch. Nie-
ktorým v obecenstve sa málilo 
a preto deti pridali aj vianočné 
koledy. Malokarpatská knižnica 
v Pezinku má regionálny cha-
rakter a pravidelne spolupracu-
je s modranskými základnými 
školami (besedy o Ľudovítovi 

Štúrovi alebo Literárno-výtvar-
ná súťaž, ktorej sa zúčastňujú aj 
modranské deti). Šípovú Ružen-
ku tak videli nielen Modrania, 

ale i Pezinčania, a malí herci si 
vyskúšali, ako im to ide na inom 
pódiu, aj ako chutí sláva za hrani-
cami mesta, v ktorom žijú. (vš)

Poznáme nové riaditeľky materských škôl
Na základe § 5 ods. 6) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme zverejňujeme výsledok výberového kona-
nia na funkciu riaditeľa materských škôl - Materská škola Ka-
linčiakova 11, 900 01 Modra a Materská škola Sládkovičova 13, 
900 01 Modra, ktoré sa konali dňa 21. 12. 2015.

Do výberového konania na funk-
ciu riaditeľa Materskej školy Ka-
linčiakova 11, 900 01 Modra pri-
šla jedna žiadosť. Rada školy pri 
Materskej škole Kalinčiakova 11 
na výberovom konaní dala uchá-
dzačke priestor na predstavenie 
koncepcie rozvoja školy. Po kom-

plexnom zhodnotení výsledkov 
výberového konania výberová ko-
misia určila na funkciu riaditeľky 
Natašu Svobodovú, ktorá splnila 
všetky potrebné predpoklady na 
vykonávanie tejto funkcie. Primá-
tor mesta v súlade s návrhom Ra-
dy školy dňa 22. decembra 2015 

vymenoval Natašu Svobodovú do 
funkcie riaditeľa Materskej ško-
ly Kalinčiakova 11 na päťročné 
funkčné obdobie s účinnosťou od 
1. januára 2016. 
Do výberového konania na funk-
ciu riaditeľa Materskej školy 
Sládkovičova 13, 900 01 Modra 
prišli dve žiadosti. Rada školy pri 
Materskej škole Sládkovičova 13 
na výberovom konaní dala obom 
uchádzačom priestor na predsta-
venie koncepcie rozvoja školy. Po 
komplexnom zhodnotení oboch 

žiadostí a výsledkov výberového 
konania výberová komisia urči-
la na funkciu riaditeľa Mgr. Lu-
ciu Šimkovú, ktorá splnila všetky 
potrebné predpoklady na vykoná-
vanie funkcie riaditeľa. Primátor 
mesta Modra v súlade s návrhom 
Rady školy dňa 22. decembra 
2015 vymenoval Mgr. Luciu Šim-
kovú do funkcie riaditeľa Mater-
skej školy Sládkovičova 13 na 
päťročné funkčné obdobie s účin-
nosťou od 1. januára 2016.

(msú)

Správy zo ZŠ Ľ. Štúra
Úspechy našich šikovných žiakov 
Dňa 26. novembra 2015 sa 
v Bratislave konalo vyhodno-
tenie 7. ročníka celoslovenskej 
súťaže Slovensko, krajina v srd-
ci Európy. Mottom súťaže bolo: 
Neleží vlasť len na zemi, ale ona 
leží aj v duchu a bola venovaná 
velikánovi našich dejín Ľudoví-
tovi Štúrovi. Bolo pekné vidieť, 
že Ľudovít Štúr je blízky naj-
mladším Modranom aj po 200 
rokoch. odborná porota vysoko 
vyzdvihla prácu pedagógov na-
šej školy ako aj všetkých 43 žia-
kov zapojených do súťaže a ude-
lila nám špeciálnu cenu predsedu 
Bratislavského samosprávneho 
kraja a titul „tvorivá škola“. Ce-
nu si dvaja zástupcovia z radov 
žiakov prevzali v Dvorane Mi-
nisterstva kultúry z rúk podpred-
sedu BSK Ing. Martina Bertu, 
CSc.

V novembri sa pod záštitou Mi-
nisterstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR odovzdávali ocenenia v pro-
jekte „Hovorme o jedle“. Naša 
žiačka terézia oravcová z VIII. 
B, zvíťazila v celoslovenskom 
kole vo výtvarnej súťaži v ka-
tegórii: Mlieko a mliečne vý-
robky - prečo sú ne-
nahraditeľnou zložkou 
zdravej výživy. 
Literárno-výtvarná sú-
ťaž Klasici v komik-
se rozvíja vzťah detí 
k slovenskému kultúr-
nemu dedičstvu a pod-
poruje ich tvorivosť. 
tento ročník bol ve-
novaný Jozefovi Gre-
gorovi tajovskému. 
Krásne tretie miesto 

v celoslovenskej súťaži získala 
aj naša žiačka Michaela Lišková 
zo IV. A.
Informatická online súťaž iBo-
bor sa teší veľkej obľube žiakov 
a každoročne sa do nej zapo-
jí veľké množstvo žiakov našej 
školy. V tomto školskom roku sa 
najviac darilo terézii Klimkovej 
a Jakubovi Nemčekovi zo IV. B, 
ktorí úlohy vyriešili bez jedinej 
chyby a obsadili 1.miesto v celo-
slovenskom kole. Jakub Nemček 
zo IV. B a Jakub tasman Kra-

tochvíl zo IV. A okrem úspešné-
ho riešenia svojej kategórie Bob-
rík (3. - 4. ročník) si zasúťažili 
aj v kategórii Benjamín (5. - 7. 
ročník), kde boli tiež úspešnými 
riešiteľmi. Martin Kováč z V. A 
a Veronika Kováčová zo VII. A 
okrem úspešného riešenia svo-
jej kategórie Benjamín (5. - 7. 
ročník) súťažili aj v kategórii 
Kadet (8.- 9. ročník), kde boli 
tiež úspešnými riešiteľmi. Cel-
kom 34 žiakov našej školy sa 
stalo úspešnými riešiteľmi celo-

slovenského kola. 
Podrobný zoznam 
úspešných riešite-
ľov ako aj ďalšie 
aktuality nájdete 
na www.zslsmo.
edupage.org. Všet-
kým úspešným 
žiakom touto ces-
tou ešte raz srdeč-
ne blahoželáme.
Mgr. Emil ŠIMO-

NOVIČ
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Obnovená strecha Nemeckého 
evanjelického kostola s podporou MK SR
Nemecký evanjelický kostol v Modre je známy širokej verej-
nosti konaním rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, 
organizovaných nielen modranským evanjelickým cirkevným 
zborom, ale aj mestom Modra a ďalšími organizátormi. Aj na 
jeho stave a vzhľade sa však podpísal neúprosný čas.

Modranský evanjelický cir-
kevný zbor už niekoľko ro-
kov vyvíja snahu o obnovu 
tejto vzácnej kultúrnej pa-
miatky. Naša snaha bola v let-
ných mesiacoch tohto roku 
korunovaná úspešnou realizá-
ciou projektu obnovy naruše-
nej strechy kostola. obnovená 
strecha má brániť poveternost-
nej vlhkosti, aby nenarúša-
la stavebné konštrukcie tejto 
historickej stavby. Práce na 
obnove strechy nemecké-
ho evanjelického kostola boli 
v realizované Eduardom Ru-
žičkom za spolupráce Mgr. 
Juraja Perža a boli vykonáva-
né v súlade s požiadavkami 
Krajského pamiatkového úra-
du v Bratislave. V rámci ob-
novy strechy kostola bol zde-
montovaný narušený strešný 
plášť kostola a boli uskutoč-

nené opravy čiastkových po-
škodení konštrukcie krovu. Na 
opravenú konštrukciu krovu 

bolo namontované nové lato-
vanie, nová keramická strešná 
krytina tondach a nové klam-
piarske prvky strechy.
Realizáciu tohto projektu 
podporilo Ministerstvo kul-

túry SR poskytnutím dotácie 
15 000 € z dotačného granto-
vého programu „obnovme si 
svoj dom“. Na obnovu strechy 
použil evanjelický cirkevný 
zbor aj vlastné finančné pro-
striedky (viac ako 30 000 € ) 
získané z rôznych darov a tiež 
zo zbierok pri rôznych kul-

túrnych podujatiach. obnova 
strechy nemeckého evanjelic-
kého kostola je prvým krokom 
na dlhej ceste celkovej obnovy 
tejto kultúrnej pamiatky.

Ing. Dušan KUCHTA

Požehnanie Montessori škôločky Lilium Garden
Od 19. októbra 2015 otvorila svoje dvere v historických priesto-
roch budovy Nemeckej evanjelickej školy na Štúrovej 61 v Modre 
škôločka Lilium Garden. Je určená pre deti veku od 15 mesiacov 
do štyroch rokov. Existencia  škôločky  je výsledkom spolupráce 
občianskeho  združenia Montessori  -  centrum pre  rodinu a  cir-
kevného zboru Evanjelickej cirkvi v Modre. Základnou hodno-
tou práce v škôločke je bezpodmienečná láska a rešpekt. 

túto zásadu je možné vnímať 
nielen v organizácii programu 
práce detí, ale aj v celom vnú-
tornom a vonkajšom priestore 
škôločky. Na základe Montesso-
ri pedagogiky (Dr. Maria Mon-
tessori, 1870-1952, talianska 
lekárka, antropologička a psy-
chiatrička) sprevádzajú deti pri 
živote škôločky Ivana Vonkome-
rová a Eva Spišiaková. Dvere sú 
pre deti a ich rodičov otvorené 
počas každého pracovného dňa 
od 7:30 do 16:30. osobnosť člo-
veka sa najintenzívnejšie formuje 
počas prvých šiestich rokov ži-

vota. Deti majú v sebe obrovský 
potenciál, omnoho viac energie, 
radosti a sily, ako vedia dospelí 
v svojom svete úloh a povinností 
zvládnuť. Preto je vzácny dar, ak 
sa objavia iní dospelí. takí, ktorí 
v sebe aj napriek „dospelosti“ ma-
jú schopnosť pozerať na svet a je-
ho dianie tak, ako deti. Zvedavo, 
s nádejou, s radosťou, s odvahou 
a s láskou. Škôločka Lilium Gar-
den sa tak stala miestom, kde deti 
spolu s učiteľkami a rodičmi ob-
javujú spôsoby, ako sa stať samo-
statnou a kvalitnou osobnosťou. 
Aby tento cieľ bol naplnený, bola 

dňa 10. januára 2016 práca v tejto 
škôločke požehnaná a jej priesto-
ry posvätené, teda určené opäť 
na prácu s deťmi, ako tomu bolo 
počas dlhých rokov histórie tejto 
budovy. Podrobnejšie informácie: 

http://lilium-garden.sk/.
Eva OSLÍKOVÁ, 

evanjelická farárka

Na fotografii: Učiteľky škôločky 
a požehnanie ev. farárky. 

Reprezentujeme 
našu materskú 

školu
Koncom októbra 2015 boli pani 
učiteľky z našej materskej školy 
pozvané ako lektorky do Centra 
ďalšieho vzdelávania UK Brati-
slava v Harmónii, kde prednáša-
li našim kolegom - pedagógom 
z Maďarska a Srbska. Pani uči-
teľky Mgr. Beata Kozmonová, 
Mgr. Andrea Jedličková a Mgr. 
Jana Brisudová prednášali na 
tému Spolupráca rodiny a školy 
a Prevencia porúch učenia. V ži-
vej diskusii sa s kolegyňami po-
delili o svoje odborné i praktické 
skúsenosti a vzájomne si priblí-
žili a porovnali školské systémy 
jednotlivých krajín.
Mgr. Andrea JEDLIČKOVÁ
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Obnova vinohradníckych ciest v modranskom chotári
Príklad spolupráce
Poľnohospodárska a vinohradnícka výroba pod Malými Kar-
patmi zaznamenala po nežnej revolúcii prepad,  iba tretina vi-
nohradov sa obrába, zvyšok plochy zarastá náletmi. Neobrobe-
né vinohrady sú miestom pre zver a vtáctvo, ktoré s obľubou 
oberá hrozno. V zlom stave sú i prístupové cesty do vinohradov. 
Majitelia neobrobených viníc nevedia a nechcú s pôdou mani-
pulovať,  prípadne  predať  podnikateľom.  Miestne  profesijné 
združenia i podnikatelia sú málo aktívni pri obnove vinohradov, 
ciest, potokov i melioračných zariadení v chotári mesta. Podni-
katelia málo vzájomne spolupracujú pri údržbe chotára. 

Chýba subjekt ako bolo Poľno-
hospodárske a vinohradnícke 
družstvo Modra, ktoré sa staralo 
o využitie pôdy i vzhľad celého 
chotára. Pri pozemkových úpra-
vách, komasácii pôdy v Modre 
pripadlo 7 % pôdy mestu na prí-
stupové komunikácie. Pred de-
siatimi rokmi predložilo mesto 
Modra projekt na vybudova-
nie vinohradníckeho náučné-
ho chodníka nad mestom, kto-
rý obsahoval zámer vybudovať 
prístupové cesty do Sebrekov, 
na Ranč a do záhradkárskej 
osady Plázle, vytvorenie infor-
mačných panelov, vyhliadkové-
ho vinohradníckeho domčeka 
a ďalších zariadení cestovné-
ho ruchu. Projekt financovaný 
z prostriedkov EÚ, bol však ne-
úspešný. 
S podnetnou iniciatívou v sú-

časnosti prichádza mesto i pod-
nikatelia, ktorí svojpomocou, 
s využitím techniky i voľných 
pracovných síl už postavili nad 
bývalou prevádzkou „Zlaté 
hrozno“ kamenný domček s la-
vicami, zaujímavým výhľadom 
na mesto. Príkladne bola vyko-

naná i úprava vinohradníckej 
cesty od rodinných domov firmy 
Martinák do Šarkaperka a Ham-
rštíla. Práce zorganizoval a vy-
konal Branislav Fiala, vlastník 
nehnuteľnosti pod orlím jazier-
kom nad Modrou. Poškodenú 
a vymletú cestu vyrovnal tech-
nikou, naviezol makadam a as-
faltovú drť. okraje cesty upravil 
drenážou, rigolom na odvedenie 

dažďových vôd. Na zakúpenie 
posypového materiálu vo výš-
ke 2000 Eur čiastočne prispeli 
i vinohradníci z danej lokality. 
Žiada sa však spolupráca a fi-
nančná podpora ďalších vlast-
níkov vinohradov v tejto časti 
modranského chotára. Vybudo-

vanie cesty pomôže vlastníkom 
nehnuteľností v lokalite Búrky, 
Hamrštíl, Šarkaperky, Ingle, Lo-
rencar a v záhradkárskej osa-
de Plázle. Záujemci o spolu-
prácu sa môžu prihlásiť u pána 
Branislava Fialu, Súkenická, 
č.21, tel. č.0903 245 331. Prí-
klad spolupráce je vhodný i pre 
užívateľov pôdy v ďalších čas-
tiach modranského chotára! Na 
fotografii je rekonštruovaná ces-
ta do vinohradov.

František MACH, 
Matik Modra 

Ochutnávka mladých vín na Svätú Katarínu

Vincúr, spolok vinohradníkov 
a vinárov, pripravil xVI. roč-
ník tradičnej priateľskej koš-
tovky Svätokatarínska ochut-
návka mladých vín 2015. 
Posledná novembrová sobota 

sa niesla v znamení príjemnej 
atmosféry a degustácií vzo-
riek našich vinárov. Požehna-
nia mladých vín sa ujali obaja 
miestni kňazi, evanjelický Ján 
oslík a katolícky dekan Jozef 

Mišík. Podujatie otvoril pred-
seda spolku Vincent Jakubec, 
prítomných pozdravil vicepri-
mátor Marian Gavorník a vy-
hodnotenie vinohradníckeho 

roku 2015 predniesol Vladi-
mír Sodoma. Lákadlom bol aj 
vstup zdarma pre všetky Kata-
ríny.

(red)

Ochutnávka 
vín mladých 

vinárov
Srdečne vás pozývame na VI-
II. ročník ochutnávky vín mla-
dých vinárov, ktorá sa bude ko-
nať v sobotu 6. februára 2016 
od 16.00 do 21.00 h. v priesto-
roch Strednej odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej v Mod-
re na Kostolnej ulici č. 3. Čaká 
vás príjemná atmosféra, viac ako 
300 vzoriek vín z celého Sloven-
ska a zahraničia, občerstvenie 
a výborný guláš z diviny. (red)
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Huncokárska škola na Piesku
V centrálnej časti rekreačnej oblasti Modra-Piesok, na pra-
vej  strane  hlavnej  cesty,  ešte  pred  tým  než  nás  cesta  do-
vedie ku kaplnke Márie Magdalény, sa nachádza jednopo-
schodová budova spojená s históriou Huncokárov. Hneď od 
jej postavenia  (začala  sa  stavať v r. 1889, dokončená bola 
v r. 1890) v nej začala fungovať jednotriedna škola pre deti 
Huncokárov. Navštevovali ju deti nielen z Piesku, ale aj zo 
vzdialenejších drevorubačských  lesných obydlí.  Sprevádz-
kovaním  školy  sa  Piesok  stal  akýmsi  kultúrno-spoločen-
ským centrom pre Huncokárov v Malých Karpatoch. 

Z histórie budovy 
„Nemeckej školy“

Pre túto budovu je zaužívaný 
názov „Nemecká škola“. Sta-
vebným zámerom bolo posta-
viť Mestskú vilu pre ubytovanie 
letných hostí na poschodí a na 
prízemí nechať ubytovanie pre 
drevorubačov. Aby sme správne 
pochopili motív výstavby, posu-
nieme sa v čase ešte o niekoľko 
rokov dozadu, do r.1881, keď 12 
mešťanov prednieslo mestskému 
zastupiteľstvu návrh, ktorý mal 
neskôr pre rozvoj rekreačných 
oblastí mesta zásadný význam.
tento návrh si zaslúži samostat-
ný článok, no pre zaujímavosť 
uvádzam aspoň začiatok návrhu 
(v pôvodnej gramatike): „Slav-
né Zastupitelstvo! tá skutočnost, 
že hospody v mestských horách 
z roka narok s zdejšími i cizími 
hosťmi obidlené bívajú, a po-
ptávka o také už včul vatšia je, 
jak hospody k dostaniu sú, na-
klonilo níže podpísaných o tom 
rozmíšlať: čiby nebolo dobre 
s rozmnožením hospod všetkým 
poptávkám ku bívaniu cez leto 
v zdejších horách zadosti uči-
nit a s tým snád aj tej možnosti 
k povstániu klimatického léčeb-
ného ústavu príležitosť dat?“ Na 
základe tejto iniciatívy, ktorú si 
zastupiteľstvo osvojilo, sa ne-
skôr v lesoch (v tom čase jedľo-
vých) rozvinula výstavba víl pre 
verejné využitie. Prvá bola po-
stavená Vila Harmónia a druhou 
v poradí bola práve Mestská vi-
la na Piesku. Ďalšie vily sa kon-
com 19. storočia už na Piesku 
nestavali, výstavba pokračovala 
v Harmónii. 
Na Piesku sa v tom čase nachá-
dzalo 5 domov pre Huncokárske 
rodiny (Čermákovci, Steinerov-
ci, Schwandtnerovci, Lindtne-

rovci a Grausovci). Vila bola po-
stavená na pozemku, kde stál 
chátrajúci dom rodiny Čermá-
kovcov. Mesto z prenájmu 4 let-
ných bytov v tejto vile predpo-
kladalo ročný príjem spolu 600 
forintov. Rodina Čermáková bo-
la ubytovaná na prízemí budovy. 
to, že sa v jednej z 12 izieb zria-
dila škola malo pravdepodobne 

súvis s tým, že v r. 1884 požia-
dal vrchný školský inšpektor Jo-
zef Róth o povolenie prístavby 
svojho letného bývania (miest-
nosť 4,6m x 5,5m) k existujú-
cemu huncokárskemu domče-
ku Schwandtnerovcov (tí bývali 
hneď oproti Čermákovcom). to-
to mu bolo povolené a násled-
ne pri svojich letných pobytoch 
videl život a potreby detí Hunco-
károv.

Trieda pre 
huncokárske deti 

Vyučovanie v škole sa začalo 1. 
októbra 1890. Prvým učiteľom 
bol Július Sokal. Na jeho pra-
covnej zmluve sa uvádza plat 50 
forintov od mesta za rok (v me-
sačných splátkach) a zadarmo 
k dispozícii ubytovanie v jedno-
izbovom byte tejto vily, kúrenie 

(drevo), osvetlenie (petrolej). 
Učiteľovi drevorubači platili 50 
grajciarov za každé školopovin-
né dieťa mesačne. oficiálnym 
vyučovacím jazykom v tom čase 
bola maďarčina, je však možné, 
že deti boli vyučované po slo-
vensky. Až do zatvorenia školy 
(v roku 1945) sa tu vystriedalo 
veľa učiteľov, v roku 1893 na-
stúpil Ján Gere, toho však v r. 
1895 pre neplnenie pracovných 
povinností požiadali drevoruba-
či uvoľniť. od r. 1898 tu pôsobil 
Ferdinand Dúbravský. Jeden rok 
tu tiež učil Fraňo Kráľ (1930). 
V čase Slovenského štátu 1938 
- 1945 sa vyučovalo po nemec-
ky (odtiaľ pochádza názov Ne-
mecká škola). V tom vojnovom 
období bol žiakom tejto školy aj 

môj otec otto Graus, jeho otec 
Viliam Graus ešte ako dieťa tiež 
do tejto školy chodil. Po skonče-
ní vojny boli v roku 1945 na Slo-
vensku všetky nemecké školy 
(teda aj tá na Piesku) zatvorené.

Návrhy ako naložiť 
s budovou

V budove istú dobu bola na prí-
zemí aj horáreň (slúžil tu Aschen-
schwandtner). tiež tu pred pár 
rokmi bola predajňa potravín. 
V súčasnosti je budova neobý-
vaná a v zlom technickom sta-
ve, v jednej jej časti sa prepadla 
strecha. V predošlých volebných 
obdobiach sa do tejto budovy ne-
investovalo. Je najvyšší čas, aby 
sa budove vrátil jej pôvodný vý-
znam, t.j., aby mohla slúžiť na 
rekreačné účely širokej verejnos-
ti za dostupné ceny. Je na vyni-

kajúcom mieste a to treba vyu-
žiť. turistom, ktorých je tu veľa, 
chýba občerstvovacie a ubytova-
cie zariadenie na slušnej úrovni 
za dostupné ceny. tiež sa ponú-
ka možnosť zriadiť tu múzeum 
Huncokárov. Po zrekonštruova-
ní školskej triedy by sem mohli 
chodiť deti zo škôl v Malokar-
patskom regióne na jednodňo-
vé školy v prírode. Je zrejmé, že 
súčasné vedenie mesta si uvedo-
muje význam tejto budovy a jej 
osud mu nie je ľahostajný. 

Niekde začať treba, 
začnime od seba

V novembri minulého roka za 
sumu 5 560€ (z toho sumou 
4 000€ prispela Nadácia Slo-
venskej sporiteľne) dalo mesto 1 
hektárový pozemok, ktorý k bu-
dove patrí vyčistiť a zasadili tu 
ovocné stromčeky. V Modre tak 
vznikol prvý mestský sad. Vy-
tvorilo sa veľmi pekné prostre-
die, ktoré môže byť vhodné aj na 
konanie kultúrnych podujatí. Na 
rekonštrukciu budovy Mestskej 
vily na Piesku (Nemeckej školy) 
bude však potrebná oveľa vyššia 
suma. Je ťažké odhadnúť výšku 
investície, no určite to bude 6-ci-
ferná suma. takúto sumu z mest-
ského rozpočtu je dosť ťažko 
vyčleniť. Niekde však treba za-
čať. Už dosť veľa rokov sa len 
hovorí, že s budovou treba niečo 
robiť, tá však naďalej chátra. Ja 
s mojou manželkou sme sa roz-
hodli, že na začiatok darujeme 
na obnovu tejto budovy sumu 
2000 €. Radi tak urobíme, lebo 
nám veľmi záleží na uchovávaní 
kultúrneho dedičstva po Hunco-
károch.
V roku 2014 som vypracoval 
projekt zhotovenia 21 drevených 
krížov na Huncokárskom cinto-
ríne. Spolu s mojou manželkou 
sme sumou 2400 € celú realizá-
ciu tohto projektu potom aj fi-
nancovali. V tom čase sme boli 
súčasťou 5 členného prípravného 
výboru občianskeho združenia 
„Huncokári na Piesku“. od de-
cembra 2015 ja ani moja manžel-
ka Erika už nie sme členmi tohto 
občianskeho združenia.
 Ján GRAUS

Na fotografii: Trieda Fraňa 
Kráľa na Piesku v roku 1930
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BSK má na kultúrne dotácie v tomto roku 800 000 eur
Bratislavský samosprávny kraj predstavil v auguste aj Bratislav-
skú regionálnu dotačnú schému na podporu kultúry. Nezávislá 
Rada BSK pre kultúru a umenie posudzovala 233 právoplatných 
žiadostí, z ktorých bolo podporených 115 projektov v celkovej su-
me 400 000 eur. Projekt pokračuje aj v roku 2016, keď je suma 
navýšená na 800 000eur. Záujemcovia o podporu môžu svoje žia-
dosti spolu so všetkými prílohami podávať do 1. februára.

„Rok 2015 považujeme v kul-
túre za veľmi úspešný. Nielen 
počtom premiér či podpore-
ných projektov, ale napríklad 
aj získaním prostriedkov na re-
konštrukciu divadla Aréna, na 

ktorú nám Ministerstvo financií 
dá 4 a pol milióna EUR,“ zhod-
notil rok v kultúre v bratislav-
skej župe predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj 
je zriaďovateľom štyroch di-
vadiel. Divadlo Astorka Korzo 
´90 predstavilo v tomto roku 
dve premiéry a okrem známeho 
medzinárodného divadelného 
festivalu Festival Astorka 2015 
potešilo divákov aj galaprogra-
mom k svojmu 25. výročiu. Di-
vadlo Aréna uviedlo v tomto 
roku do života 6 divadelných 
hier, Bratislavské bábkové di-
vadlo štyri a Divadlo Ludus tri. 
Malokarpatské múzeum v Pe-

zinku pripravilo pre návštev-
níkov okrem množstva pod-
ujatí, aj 10 výstav. Novinkou 
je audio-sprievodca, program 
pre hendikepovaných a lektor-
ský výklad ponúka v siedmich 
jazykoch. Rovnako sa boha-
tej návštevnosti tešilo aj Ma-
lokarpatské osvetové stredisko 
v Modre. Viac ako 300 podujatí 
na podporu čítania a propagá-
ciu literatúry pripravila aj Ma-
lokarpatská knižnica v Pezin-
ku. (red), zdroj: BSK

Ocenenia BSK sú už v rukách laureátov
Bratislavský samosprávny kraj na slávnostnom galavečere v bra-
tislavskom  divadle Aréna  odovzdal  Ocenenia  BSK  za  rok  2015. 
Ocenenia sú prejavom vďaky a úcty osobnostiam, ktoré sa zaslúžili 
o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov.

Prvou kategóriou ocenení bola 
výročná cena Samuela Zocha, 
ktorá je najvyšším ocenením 
Bratislavského samosprávneho 
kraja. Cenu udelilo Zastupiteľ-
stvo BSK siedmym osobnos-

tiam: In Memoriam prof. Milan 
Čorba - kostýmový výtvarník, 
scénograf a pedagóg, prof. 
JUDr. PhDr. Ladislav Hube-
nák, DrSc. - patrí medzi výrazné 
osobnosti slovenskej historickej 

a právno-historickej vedy ako 
vedec, pedagóg a manažér ve-
deckej práce; In Memoriam doc. 
Mgr. art. tibor Huszár, ArtD. - 
významný slovenský fotograf, 
oceňovaný nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Prof. MUDr. Peter 
Kukumberg, PhD. - pracuje na 
II. neurologickej klinike Lekár-
skej fakulty Univerzity Komen-
ského. V rokoch 1991-2015 bol 
jej prednostom. V roku 2006 
spolu s psychiatrom Alojzom 
Rakúsom založil Slovenskú ne-
uropsychiatrickú spoločnosť, 
ktorej je prezidentom; MUDr. 
Peter Mikus. Ako kardiológ, in-
ternista a geriater už 18 rokov 
pôsobí v Špecializovanej ge-
riatrickej nemocnici v Podunaj-
ských Biskupiciach pôsobiacej 
v rámci Univerzitnej nemoc-
nice Bratislava; Kamil Peteraj 
- 10 sezón dramaturg spevohry 
divadla Nová scéna, patrí medzi 

najčítanejších slovenských au-
torov a Andrej Rudavský - vý-
znamný slovenský akademický 
sochár a maliar.
Čestné občianstvo tento rok Za-
stupiteľstvo BSK udelilo In Me-
moriam jednému z najvýznam-
nejších európskych historikov 
umenia prof. Eduardovi A. Ša-
faříkovi. treťou kategóriou oce-
není bol Pamätný list predsedu. 
Za rok 2015 získali toto oce-
nenie prof. RNDr. Peter Fedor, 
PhD.; Márta Fekete, doc. PhDr. 
Ladislav Hohoš, PhD; Alena 
Kadlečíková; Malokarpatský 
banícky spolok Pezinok; Elza 
Nagy a Ladislav Vrtel. „Tento 
večer bol aj špeciálny. Mali sme 
tu 31 ocenení a uznaní bývalým 
politickým väzňom. V spoluprá-
ci s konfederáciou politických 
väzňov sme aspoň týmto sym-
bolickým aktom uznali tú časť 
utrpenia, ktorú mali za komu-
nizmu,“ doplnil Pavol Frešo, 
predseda Bratislavského samo-
správneho kraja. (red, ts bsk)

Hračky pre deti do novej požičovne
Zástupcovia  Bratislavského  samosprávneho  kraja  odovzdali 
špeciálne hračky pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej 
intervencie Bratislava, n.o., ktoré je jediným zariadením tohto 
druhu v Bratislavskom kraji. Okrem neho funguje takéto cen-
trum v Prešovskom a Žilinskom kraji.

„Bratislavská župa ako jedi-
ná vytvorila svoju pracovnú 
skupinu a intenzívne podpo-
ruje túto novú formu sociálnej 
služby. Sme si vedomí toho, že 
sa rodia deti so zdravotným 

postihnutím, s rizikovým vývo-
jom a je to veľmi veľká záťaž, 
tak pre rodinu ako aj pre širšiu 
komunitu. Považujeme za našu 
povinnosť poskytnúť pomocnú 
ruku aj týmto rodinám a záro-

veň našim občanom,“ poveda-
la na stretnutí podpredsedníčka 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Gabriella Németh. 
Bratislavská župa už niekoľko 
rokov organizuje medzi svoji-
mi zamestnancami pred Viano-
cami zbierku, vyberie zariade-
nie sociálnych služieb, ktorému 
poskytne pomoc. tento rok to 
bola vianočná zbierka pre ne-
ziskovú organizáciu Centrum 

včasnej intervencie Bratislava, 
ktorá funguje od apríla 2015. 
Pomáha deťom od 0 do 7 ro-
kov so zdravotným znevýhod-
nením alebo ktorých vývin je 
z rôznych dôvodov ohrozený či 
oneskorený a takisto aj ich ro-
dinám. Práve pomôcky - hrač-
ky z vianočnej zbierky BSK sa 
stanú súčasťou budúcej poži-
čovne hračiek. tú zriadi Cen-
trum včasnej intervencie Bra-
tislava, n.o. aj v spolupráci 
s bratislavskou župou. 

(red, ts bsk)
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Chuť a vôňa slovanského juhu
Nepatrím  k  polygotom,  ale  niektorým  jazykom  rozumiem 
bez  učenia.  Napríklad  jazyku  českému,  poľskému,  „srbo-
chorvátskemu“  ...  Ide  o  skupinu  jazykov  slovanských,  kde 
ešte pred poľštinou sa nachádza chorvátska skupina nárečí, 
lebo srbochorvátčina je kompromis bývalej Juhoslávie, kde 
dodnes žijú ako naši krajania a tí slovenčinou vládnu nepo-
merne  lepšie  než  Česi  žijúci  desiatky  rokov  na  Slovensku; 
tak rodení Makedónci, Srbi, Černohorci, Bosniaci, Chorváti 
i Slovinci. Slovincom rozumieť najmenej. Majú síce „sloven-
ski jezik“, ale akýsi iný, jazyk plný germanizmov.

Dostala sa mi do rúk kniha Fe-
dora Malíka s obrázkami od Pet-
ra Cpina. Volá sa „Ukus i miris 
slovenskog juga“. Určite už tu-
šíte, v akom jazyku je napísaná. 
Miroslav Demak preložil krát-
ke fejtóny z ciest autora po Dol-
nej zemi (všetky vyšli pôvodne 
v slovenčine). Pod Dolnou ze-
mou rozumiem nielen Vojvodinu 
(Vydavateľ SAVPo je zo Starej 
Pazovej a tam sa po slovensky 
ešte dohovoríte veľmi dobre), ale 
všetko na juh od Maďarska až po 
Makedóniu vrátane. Ide o býva-
lú Juhosláviu, dnes rozparcelo-
vanú na sedem častí. Siedmou 
krajinou je Kosovo - historické 
jadro Srbska, dnes región obko-

lesujúci Bondsteel a americké 
ťažiarske záujmy. Slovensko ako 
jedna z mála krajín EU neuznáva 
Kosovo ako štát, hoci v dnešnom 
Kosove poklesol počet Srbov 
pod dve percentá.
Knihu možno čítať jedine synes-
teticky. (Synestézia je spájanie 
zvukov a farieb.) Niečo si treba 
domyslieť z kontextu a nebude-
te si istí, že vetu ste pochopili 
správne. Ale odstavec zmysel dá-
va. Nie v každej knihe, aj v slo-
venčine, to tak je. Synestézia tej-
to knihy je spájanie jazykov na 
úrovni rozvinutej básnickej in-
tuície, ale aj maľovanie obrazov, 
chutí a vôní prostredníctvom tex-
tu. Ide o príbehy autora z ciest 

po Balkáne, kde nachádza zau-
jímavých ľudí, ich príbehy, sta-
rú poctivú gastronómiu spojenú 
s vínami. to všetko pohľadom 
našinca porovnávajúceho odrazy 
minulosti Slovenska ako reflexiu 
tradícií živých na juhu. Podobne 
ako štúrovsky archaická mäk-
ká slovenčina v prostredí tvrdé-
ho jazyka Chorvátov. Pripomína 
mi niečo z kníh Rajko Dolečka, 
známeho endokrinológia a dieto-
lóga, ktorý väčšinu svojich kníh 
nevenoval obezite, ako si ho 
mnohí spomínajú, ale spoznáva-
niu histórie osobným putovaním 
po Srbsku, Bosne a Hercegovi-
ne, Čiernej hore ale aj Chorvát-
sku. (Dve jeho cestopisné knihy 
vlastním vo svojej knižnici, sa-
mozrejme v češtine.) Do zbierky 

mi pribudla kniha v srbštine. Na-
šťastie v latinkovej verzii. Juho-
slávia bola krajinou synestetic-
kou. takou sú aj jej nástupnícke 
štáty. V prostredí rôznych náro-
dov, vierovyznaní i tradícií po dl-
hý čas tolerantný ekopark. Syn-
tetický a synestetický ako stará 
Bratislava. Potom prišli penia-
ze a záujmy. Peniaze rozdúcha-
li utlmené nepriateľstvo medzi 
Chorvátmi a Srbmi (katolícko- 
pravoslávne spory i spomienky 
na vojny a vojna sa rozhorela 
opäť). to bol koniec Juhoslávie 
a začiatok nových zbytočných 
hraníc. Európa sa integruje, Bal-
kán sa ďalej atomizuje. Čierna 
Hora, ale i Bosna a Hercegovina 
obsahujú latentný konflikt naďa-
lej. Delenie podľa náboženstva 
nie je najlepší nápad. Našťastie, 
kniha je o osobách, príbehoch, 
dobrom jedle, víne ... Má len 110 
stránok. Skoro ako zbierka básní.
Predpokladám, že na Slovensku 
ju získate jedine darom od au-
tora. Skúste o ňu požiadať. Je to 
výzva rozvíjať nečakané asociá-
cie vyplývajúce z jazyka i iného 
prostredia. objavíte v nej naše 
vlastné zabudnuté tradície i exo-
tické chute a vône. D. SLUGEŇ

Na okraj knižky Prechádzka po modranskom cintoríne
Druhé  vydanie  knižky  Miroslava  Šimka  naznačuje  široký 
záujem  o  ňu  alebo,  ako  uvádza  autor,  ide  o  nové  osobnos-
ti  pochovaných,  „ktorých  osudy  sa  podarilo  zdokumento-
vať“. Nech je akokoľvek: autorovi a jeho pomocníkom patrí 
úprimná vďaka za možnosť takto spomínať!

Vkročenie do každého cintorí-
na sprevádza predovšetkým spo-
mienka na pochovaného, po-
chovaných alebo takpovediac 
vedecký nádych zistiť a pripo-
menúť život najmä nad ostatný-
mi vyčnievajúcich. Proti takejto 
motivácii nemožno mať žiadne 
námietky, ak len - pravda - nej-
de o mienku, že spomienka na 
takých pochovaných môže v nie-
čom pomôcť pozostalým žijú-
cim. Fráza Historia magistra vi-
tae je viac ako frázou vtedy, keď 
je preložená do definície, že to-
tiž „história je učiteľkou života“! 
V cirkevnom časopise (s názvom 
„Evanjelický Církevník 1879“) 
je napísané: „Jistý učenec sva-
tou pravdu měl, jenž tvrdil, že 

dějiny jsou proto lidem napsány, 
aby se z nich ničemu nenaučil... 
Atď.“ S tým, pravdaže nemusí 
každý súhlasiť. Neraz aj plačú-
ci pozostalý (í) vyslovuje (ú) re-
alistický úsudok pri odchode od 
hrobu z cintorína, že „život ide 
ďalej, lebo musí ísť ďalej“. to 
je a ostáva pravda v každom od-
chode od hrobu, áno aj od hrobu, 
do ktorého bol pochovaný člo-
vek, s ktorým bolo dobre... žiť, 
spolu žiť... to nie je kapitulácia, 
či bezcitnosť. to je realita, i keď 
vyslovovaná so slzami v očiach 
a so smútkom v duši, v živote. 
Inak to nemôže byť, keďže sme 
pripravení, doslova odsúdení ďa-
lej žiť! Pochovaní v hrobe nemô-
žu ničím pomôcť v živote pozo-

stalých a v ich povinnostiach... 
Ani vtedy nie, keď ten pochova-
ný „položil život za dobro spo-
ločnosti, národa...“
A potom aké pohnútky nútia po-
zostalého vstupovať do cintorína? 
Živé spomienky na lásku, a teda 

i dnes v láske. Vtedy, keď sú 
sprevádzané tichým spevom 
Krčméryho piesne: „Keď ťa 
zmorí žitia zhon, tu spoči-
nieš napokon! tu v zátiší sa 
utíši boj a práca, stesk a ston, 
tu spočinieš napokon“... to 
„napokon“ patrí len pre ži-
vot na tejto zemi! Inak toto 
spievajúci patrí medzi veria-
cich a žijúcich v znamení Je-
žišovho evanjelia: Ja žijem, 
aj vy budete žiť! Veriaci ma-
jú, lebo smú mať nádej - do 
života. V tej viere a nádeji 
vstupujú k hrobom, spomí-
najú a ticho ďakujú, že smeli 
určitý čas blažene, šťastne...
spolu žiť, pracovať vo vedo-

mí, že život človeka je ako kvet, 
ktorý dnes kvitne a zajtra zvädne. 
Dôležitým ostáva život a spolu 
život v danom momente „na ces-
te do hrobu“...

ThDr. Ivan TÓTH, 
farár v dôchodku
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Mladý Modran obnovil akademický spolok Detvan
Spolok Detvan je slovenský spolok s najdlhšou tradíciou. Po-
čas  svojej  existencie  ho  formovalo  veľa  generácií  mladých, 
významných  osobností  spoločenského  života.  Život  spolku 
Detvan  sa  začal  už  v  19.  storočí,  neskôr  sa  pozastavil.  Zno-
vuobnovenie činnosti spolku Detvan sa datuje od 4. 11. 2014 
keď sa v Prahe stretli terajší predseda spolku Ing. Matúš Hor-
náček, ktorý stretnutie  inicioval a posledný bývalý predseda 
Mgr. Ondrej Dostál. Na tomto stretnutí sa uzniesli, že činnosť 
spolku po dlhšej odmlke znovu obnovia. Neskôr 1. 7. 2015 pri-
šlo k vnútornej transformácii spolku na súčasnú podobu a bo-
lo zvolené nové vedenie v zložení Ing. Matúš Hornáček, Mgr. 
Tomáš Verčimák a Mgr. Ondrej Dostál. 

Pán  Hornáček,  ste  novým 
predsedom  spolku  Detvan. 
Povedzte nám o jeho histórii.
História spolku je rovnako po-
hnutá a pestrá ako naše novo-
dobé dejiny. Vždy odzrkadľo-
vala aktuálny stav spoločnosti. 
Spolok Detvan bol založený 15. 
marca 1882 v Prahe 
v kaviarni Stará Slávia. 
Ustanovujúce zhro-
maždenie vzišlo z ini-
ciatívy Pavla Sochá-
ňa a Jaroslava Vlčka 
a predstavovalo trinásť 
zakladajúcich členov. 
Spolok združoval pre-
dovšetkým sloven-
skú študujúcu mládež 
v Prahe a snažil sa byť 
mostom medzi Slovák-
mi a Čechmi a usilovať 
sa o užšie českosloven-
ské zblíženie. V spolku 
vládlo liberálne a tvo-
rivé prostredie. Najlepšie to vy-
stihol už M. R. Štefánik, ktorý 
považoval Detvan „za celoná-
rodný, za závodisko pokroko-
vých snáh a fórum prípravy 
pre verejný život“. M. R. Šte-
fánik tu tiež dal podnet na pra-
videlné luhačovické stretnutia 
českej a slovenskej inteligen-
cie. Rozpravy v Luhačoviciach 
neskôr priniesli novú kvali-
tu česko-slovenských vzťahov 
a tým taktiež významne prispe-
li k vytvoreniu Českosloven-
skej republiky. Počas oboch 
svetových vojen bola činnosť 
spolku potlačená. Po nástupe 
socializmu v ČSR bol spolok 
postupne absorbovaný Česko-
slovenským zväzom mládeže 
až v roku 1951 sa jeho činnosť 
fakticky skončila. K prvej pore-

volučnej obnove prišlo v roku 
1994 v Prahe. Následne spolok 
prešiel viacerými obdobiami 
intenzívnejšej a menej inten-
zívnej činnosti až jeho aktivity 
po roku 2005 zase utíchli. Zno-
vuobnovenie činnosti spolku 
Detvan datujem na november 

2014 kedy som v Prahe inicio-
val stretnutie s posledným bý-
valým predsedom spolku. Na 
stretnutí sme sa uzniesli, že 
činnosť spolku bude znovu ob-
novená. Za významný medzník 
považujem júl 2015, kedy po 
splnení mnohých formálnych 
náležitostí, prišlo k vnútornej 
transformácii spolku na súčas-
nú podobu a bolo zvolené nové 
vedenie.

Ktoré  významné  osobnosti 
pôsobili v spolku?
Medzi významné osobnos-
ti, ktoré boli členmi spolku 
Detvan patrili okrem iných M. 
R. Štefánik, V. Šrobár, M. Ku-
kučín, M. Schneider-trnavský, 
J. G. tajovský, L. Nádaši-Jé-
gé, A. Štefánek, I. Krasko, J. 

Alexy, M. A. Bazovský, G. Vá-
moš, Ľ. Novák, F. J. Houdek, 
P. Gašparovič-Hlbina a mnohí 
ďalší... Členom spolku bol tak-
tiež t. G. Masaryk, ktorý bol 
aktívnym podporovateľom slo-
venských študentov.

Prečo  ste  sa  rozhodli  spolok 
znovuoživiť a prinavrátiť mu 
zašlú slávu?
Po príchode do Prahy som sa 
ako doktorand a vedecký pra-
covník chcel stať členom spol-
ku Detvan. No po zistení, že 
jeho aktivita utíchla, som da-
ný stav prijal ako výzvu a roz-
hodol som sa je činnosť znovu 
oživiť. Chcel som nadviazať 
na jeho pôvodný odkaz, pre-
dovšetkým na generácie, ktoré 

ho formovali v jeho prvých de-
saťročiach a výraznou mierou 
prispeli k rozvoju našej krajiny 
a jej demokratických hodnôt. 
V tomto duchu som základ do-
stal už v Modre vo svojej rodi-
ne. Predovšetkým sa chcem to-
uto formou poďakovať mojej 
matke Ľubici a dedovi Duša-
novi za morálne vedenie a po-
znanie toho, že správna ces-
ta často nebýva vôbec ľahká. 
Skôr naopak. Ďalej už počas 
môjho štúdia na strednej vinár-
sko-ovocinárskej škole v Mod-
re sme sa ako študenti v rámci 
pestrých mimoškolských ak-
tivít mali možnosť zapájať do 
kultúrno-spoločenského a od-
borného diania v regióne. Na 
tomto mieste by som sa tiež 
chcel poďakovať a vysoko vy-

zdvihnúť prácu predovšetkým 
pána riaditeľa Mgr. Slavomíra 
Zocha a pani profesorky Mgr. 
Jarmily Sodomovej za ich obe-
tavú prácu a vedenie študentov. 
V priebehu roku 2015 som spo-
lu s kolegami z vedenia spol-
ku musel riešiť mnohé problé-
my a skutočnosti v súvislosti 
s existenciou a právnou formou 
spolku. Bolo treba vyriešiť 
zmenu právnej formy spolku 
na „zapsaný spolek“. taktiež 
sa zmenilo sídlo spolku a bolo 
treba vyriešiť všetky s tým sú-
visiace náležitosti. Menili a ak-
tualizovali sme celé stanovy 
spolku tak, aby sme zachova-
li pôvodný odkaz, ale zároveň 
museli stanovy vyhovovať no-
vým spolkovým právnym pred-

pisom. V súčasnosti 
môžem konštatovať, 
že sa nám všetky tieto 
výzvy podarilo úspeš-
ne vyriešiť.

Ako  spolok  v  súčas-
nosti funguje?
Hlavným cieľom spol-
ku je udržiavať ná-
rodné povedomie 
slovenských študen-
tov prostredníctvom 
usporadúvania predo-
všetkým kultúrnych 
a spoločenských akcií. 
Našim cieľom je pre-

dovšetkým vytvárať, rozvíjať 
a utužovať dobré vzťahy slo-
venských a českých študentov. 
Aktuálne ideme obnoviť pra-
videlné prednáškovo-diskusné 
večerné stretnutia študentov, 
akademikov a umelcov. Bude-
me sa snažiť ako prednášajú-
cich pozývať predovšetkým už 
skúsených odborníkov z naj-
rôznejších oblastí spoločnosti 
a vytvárať tak vhodné a inšpi-
rujúce prostredie pre kritickú 
a konštruktívnu myšlienkovú 
výmenu študentov v priateľskej 
atmosfére. (jk, mh)

Na fotografii: zľava predse-
da spolku Matúš Hornáček, 
podpredseda Tomáš Verčimák 
a členky folklórneho súboru 
Limbora.
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Všimli sme si...

PhDr. Elena Dugovičová: „Za 25 rokov existencie 
našich jazykových kurzov sme odučili už 60 000 hodín“
Jazykové kurzy PhDr. Eleny Dugovičovej oslavujú v  škol-
skom  roku  2015/16  krásnych  25  rokov  od  svojho  vzniku. 
O  tom aké  boli  začiatky,  ako  vznikla myšlienka  vyučovať 
cudzie  jazyky a koľko odučených hodín už majú kurzy za 
sebou nám porozprávala pani Elena.

ED: Pokiaľ mi pamäť siaha, tú-
žila som byť učiteľkou. Mám 
to v génoch. A je to zakódova-
né aj v modranskej histórii. Môj 
dedko, Ferdinand Písecký, bol 
voľakedy riaditeľom bývalého 
Učiteľského ústavu a moja te-
ta, Jirka Smékalová, rod. Písec-
ká, učila na Štátnej meštianskej 
škole. takže s mojimi synmi je 
to už štvrtá generácia. Som hr-
dá na to, že sme pokračovateľ-
mi rodinnej tradície. odjakži-
va ma bavili jazyky a keď som 
mala za sebou prvé roky uči-
teľskej praxe, s kamarátkami 
sme mali deti v predškolskom 
a školskom veku a prišiel než-
ný prerod, bolo rozhodnuté srd-
com. Chcela som si to vyskúšať 
slobodne, podľa mojich pred-
stáv, bez záľahy administratív-
nej práce, mechanického dodr-
žovania metodických plánov, 
formálnych výchovno-vzdelá-
vacích cieľov. Chcela som mať 
priestor a čas na sebavzdeláva-
nie a všetku energiu nasmero-
vať na učenie a učenie sa. túžila 
som, aby učenie zostalo mojím 
koníčkom. tak sa zrodili prvé 
skupinové kurzy z detí mojich 
priateľov a známych. Pôvodne 
som učila len stredoškolákov 
a dospelých a zrazu prišli de-
ti. teoretické základy som zís-
kala postgraduálnym štúdiom 
a deti nás postupne učili učiť 
ich. Priebežne stúpali nároky 
a menili sa záujmy kurzantov. 
Dnes sú kurzanti našimi part-
nermi, ich vedomosti a nápady 
sú v našej výuke vítané. Ne-
ustále je potrebné pracovať na 
odbornej zdatnosti - jazykovej, 
pedagogickej, psychologickej 
a počítačovej. Medzitým začali 
pomáhať aj synovia, Branislav 
a Cyril, a sporadicky aj bývalí 
študenti. Ani sme sa nenazdali 
a štvrťstoročie je tu. A oduče-

ných hodín? Len tak odhadom 
ich musí byť okolo 60 000.

Za  25  rokov  existencie  ste 
učili  angličtinu  slovom  aj 
písmom  obrovský  počet  štu-
dentov.  Koľko  ich  je  presne 
k dnešnému dňu? Aké vekové 
kategórie  sú  zastúpené  naj-
viac  a  komu  sa  najlepšie  učí 
cudzí jazyk?
ED: Spolu prešlo našimi kurz-
mi 3047 záujemcov, z toho 671 
absolvovalo ucelené pokro-
čilé kurzy a z nich 66 získa-

lo kembridžský certifikát (B2, 
C1). Najsilnejšou vekovou ka-
tegóriou sú tínejdžeri a tí sú aj 
schopní podávať najlepšie vý-
kony. Uvedomenie sa u nich 
snúbi s dravosťou, len to správ-
ne nasmerovať. Ale začíname 
s detičkami od 5 rokov. Sú to 
rozprávkové hodiny. Mnohí sa 
u nás udomácnia až do dospe-
losti. Máme kurzantov, ktorí sa 
u nás vzdelávajú 10-15 rokov, 
tí najvernejší aj 20. Strieda sa 
u nás už tretia generácia.

Zameriavate  sa  na  anglič-
tinu  alebo  časom  ste  prida-
li  aj  iný  jazyk? Populárna  je 
v dnešnej dobe napríklad ruš-
tina...
ED: Keďže mám ruštinu v apro-
bácii, ponúkali sme ju stále ale 
až v posledných rokoch sa záu-

jem zvýšil. V súčasnosti máme 
3 skupinové a 3 sólové kurzy.

Aký  spôsob  výučby  preferu-
jete? Klasicky  za  stolom ale-
bo napríklad v prírode? O čo 
je väčší záujem?
ED: Motivácia a atmosféra sú 
prvoradé, potom môže byť vý-
učba úspešná. Motivovať deti 
je ľahké ale udržať ich záujem 
dá námahu. tínejdžeri už zod-
povednosť cítia ale život začí-
na byť priveľmi lákavý. Do-
spelí majú pevné predsavzatia 
avšak veľa iných povinností. 
Starší ľudia si učením zacho-
vávajú bystrú myseľ. Ale všetci 
spolu chceme. Každý má právo 
naučiť sa cudzí jazyk a to nás 
spája. Spôsoby musia byť zau-

jímavé a rôznorodé. Učebnico-
vé rady nám slúžia ako kostra. 
Medzitým striedame rôzne čin-
nosti: pozeráme filmy, hráme 
scénky, čítame, robíme projek-
ty, spievame, hráme sa, chodí-
me do prírody a pod. Niekedy 
sedím za stolom, v lavici alebo 
za počítačom, inokedy krúžim 
po triede, občas sa ocitnem pod 
lavicami, aj vonku si veru po-
behám.

Finalizácia  jazykovej  výučby 
vo Vašej škole je ukončovaná 
akým typom certifikátu? Kde 
všade ho vie absolvent uplat-
niť?
ED: Dlhodobá výuka končieva 
vysoko objektívnymi skúška-
mi na Britskej rade v Bratislave 
získaním celosvetovo uznáva-
ným kembridžkého certifikátu. 

ten má široké využitie pre štu-
dijné stáže v zahraničí a v za-
mestnaní u nás i v zahraničí. 
okrem toho každý, kto ukončí 
určitú úroveň, dostáva osvedče-
nie o absolvovaní kurzu u nás. 
tieto certifikáty väčšinou slúžia 
ako vstup do kurzu ďalšej úrov-
ne alebo ako referencia pri hľa-
daní zamestnania. Čo je však 
najdôležitejšie, získaná jazy-
ková úroveň otvára našim kur-
zantom brány do sveta a radi sa 
spätne dozvedáme o ich úspe-
choch.

A čo spolupráca s inými kraji-
nami? Pred rokmi ste realizo-
vali aj pobyty študentov v za-
hraničí.  Predsa  len  jazyk  sa 
asi  najlepšie  vyučuje  priamo 
v „teréne“ a spoznávanie kra-
jiny tiež s tým priamo súvisí. 
Robíte tieto výmeny aj dnes?
ED: Počas celej našej existen-
cie každé 3 roky uskutočňuje-
me s našou dlhoročnou part-
nerskou cestovnou kanceláriou 
D&D team z Bratislavy moti-
vačné vzdelávacie a poznávacie 
zájazdy na juh Anglicka. Na jar 
2017 plánujeme 8.výlet. Výlety 
bývajú 10 až 14-dňové s uby-
tovaním v rodinách, výukou 
v jazykových školách a pozná-
vaním blízkeho i vzdialeného 
okolia. 

Čo plánujete v blízkej budúc-
nosti?  Novinky,  plány,  zme-
ny...
ED: Pred tromi rokmi sme pri 
našich kurzoch založili občian-
ske združenie Jazyková zóna, 
ktoré už dvakrát úspešne pri-
pravilo letnú čitáreň anglickej 
a ruskej literatúry Kniha-Ha-Ha 
v našich záhradných a učeb-
ných priestoroch. Čitáreň je 
otvorená pre verejnosť aj počas 
školského roku a chystáme sa 
k nám pozvať jazykové triedy 
z miestnych škôl.
Viac sa dozviete na našej ob-
novenej webovej stránke www.
dugovicova.sk.

(jk, ed)
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Spomienka
Bolesťou unavený, tíško zaspal a zanechal všetko, 
čo mal rád. Zavrel svoje krásne oči, srdce mu pre-
stalo biť. Musel tak mladý zomrieť, hoci chcel ešte 
žiť!!! Kto poznal ho, mal ho rád, bol milovaný syn 
a ten najlepší brat! Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým, nič už nie je také ako bolo predtým... Všade chýba Robkov 
hlas, miloval život, my jeho a on nás. Čas plynie a nevráti to naj-
drahšie, čo vzal, zostali nám len spomienky a nevýslovný žiaľ. V ne-
známy svet odišiel si Robko spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Už 
len kytičku kvetov a horiacu sviečku na hrob Ti môžeme dať, spokoj-
ný večný spánok môžeme Ti priať a s láskou spomínať. Ten kto Ťa 
poznal, spomenie si. Kto Ťa mal rád, nezabudne na Teba a tí, ktorí 
Ťa milovali, u tých zostávaš navždy v srdci. Dňa 6. 2. 2016 si pripo-
menieme nedožitých 41 rokov nášho milovaného syna, brata, švagra 
a strýka Róberta Petráša, ktorý nás navždy opustil 29.6.2015. S lás-
kou, úctou a hlbokým žiaľom spomíname a za tichú spomienku všet-
kým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Rodičia, sestra a brat s rodinami.

Spomienka
Dňa 21. 1. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Milan 
Valach. S láskou a úctou spomína manželka, dcéry 
Adriana a Martina s rodinami.

Spomíname
odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije v spomienkach. Dňa 13. 1. 2016 
uplynuli 2 roky čo nás opustil Paľko Vavrík. S lás-
kou spomína manželka Mária, syn Pavol s rodinou 
a priatelia.

Tichá spomienka
V smútku srdca si pripomíname 7. výročie úmrtia 
našej drahej a milovanej manželky, mamičky a ba-
bičky Lýdie Mindekovej, ktorá nás navždy opus-
tila dňa 29. 1. 2009. Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou k nebohej 
spomínajú manžel a deti s rodinami.

Spomienka
Dňa 8. 1. 2016 sme si pripomenu-
li 20 rokov od smrti našej milova-
nej mamičky a babičky Adely Far-
kašovej, rod. Fričovej. Dňa 15. 2. 
2016 uplynie 15 rokov, čo nás na-

vždy opustil náš milovaný otec a dedko Vladimír Farkaš. S úctou 
a láskou na svojich rodičov spomínajú a za všetko ďakujú deti s ro-
dinami a blízka rodina.

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:
Cíferská tatiana 12. 12.
Čuvala Filip 8. 12.
Sečkár Dušan 25. 12.
Slobodník Simon 23. 12.

Opustili nás:
Valovičová Jolana, 92 r. 13. 12.
Stanko Ivan, 69 r. 16. 12.
V. Hanzlovičová, 87 r. 17. 12.
Horváthová Anna, 85 r. 19. 12.
Kršeková Anna, 88 r. 27. 12.
Marciňová Mária, 83 r. 26. 12.
Marciňa Mário, 41 r. 30. 7.

Jubilanti:
85 roční

Galáš Ján 2. 1.
ochabová Anna 4. 1.
80 roční

Gavorníková Agneša 25. 1.
Holec Ľudovít 24. 1.
Kolarovičová Mária 17. 1.
Marcina Jaroslav 2. 1.
Peško Milan 22. 1.
tučeková Božena 28. 1.

SpoločenSká kronika

Walter Robert 22. 1.
75 roční

Gabriš Ivan Matej 14. 1.
Kľúčik Pavel 13. 1.
Radakovičová Anna 20. 1.
Šimonovič Miloš 23. 1.
Šimonovičová Margita 20. 1.
Žarnovický Milan 31. 1.
70 - roční

Baksa Augustín 6 .1.
Kazičková Mária 15. 1.
Kratochvílová Eva 4. 1.
Ing. Lübke Ladislav 13. 1.
ondrejkovičová Ľudmila 6. 1.
Peško Rudolf 14. 1.
Poláček Peter 25. 1.
Prokopová Emília 18. 1.
Sodomová Jarmila 12. 1.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyv. 

Zosobášili sa
Peter taraba
a Zuzana Krížiková 5. 1.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika

Riadková inzercia
 z Milí klienti, oznamujem 

vám, že dňom 29. 1. 2016 je pre-
vádzka Salónu Vendy ZAtVo-
RENá zo súkromných dôvodov. 

Veľké ĎAKUJEM za podporu, 
návštevnosť a dôveru vo mňa 
a v moju prácu. Lucia Vandá-
ková.

Blahoželáme
Dňa 17. 1. 2016 sa dožíva krásneho životného jubilea 80 rokov, 
pani Mária Kolarovičová. Milá naša Milka, nech si šťastná ako 
teraz, to Ti praje krstná Bea. Nech si zdravá, ako inak, to je pria-
nie Pavla - môjho syna. Nech máš lásky stále veľa, to Ti dnes moja 
Dominika želá. Od Lacikov prianie hlasné, nech Ti úsmev nevy-
hasne. A na záver prajú všetci známi, nech si dlho medzi nami. 
Ku gratulácii sa pripája rodina Orihelová, Grausová a Laciková.

Zastupiteľstvo zvolilo 
členov redakčnej rady

Mestské zastupiteľstvo v Modre 
na svojom 12. zasadnutí usku-
točnenom 10. 12. 2015 v tajnej 
voľbe zvolilo členov Redakč-
nej rady mesačníka Modran-
ské zvesti nasledovne: Miriam 

Fuňová, Juraj Jánošík, Naďa 
Kovárová, Vladimír Neuschl 
a Roman Benčurík. RR MZ má 
dvojročné funkčné obdobie so 
začiatkom v januári 2016.

(red)

Štatistika obyvateľstva
Počet  obyvateľov  k  31.  12. 
2015:
Muži 4443
Ženy 4759
Spolu 9202

Veková  štruktúra  obyvateľ-
stva k 31. 12. 2015:
Deti do 3 rokov 265
Deti 3 - 6 rokov 302
Deti 6 - 15 rokov 769
Mládež 15 - 18 rokov 215
Dospelí 18 - 60 rokov 5579

Dospelí nad 60 rokov 2072

Pôrodnosť, úmrtnosť a migrá-
cia za rok 2015:
Počet narodených detí 99
Počet prisťahovaných obyvate-
ľov 233
Počet zomrelých 85
Počet odsťahovaných obyvate-
ľov 177
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 

evidencia obyvateľstva 
MsÚ Modra
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Modranské klobásky
Keď som to tak rátal, pokiaľ mi pamäť sia-
hala, v starej Modre boli desiatky mäsiarov. 
Ambro, Bakoš, Bartoš, Bittner, Just, Held, 
Šipka, Fleischacker... Každý v niečom vy-
nikal. Jaternice, jelitá, paprikový podbradok, 
údený bôčik, mäsová roláda, údená tlačen-
ka, modranské klobásy. Len tuším salámam 
sa naši mäsiari vyhýbali. S výnimkou Vin-
ca Helda. ten ich robil na slavónsky spô-
sob. Jeho mäsová „húsenica“ bola na nerozo-
znanie od chorvátskeho kulenu... Klobásky, 

po modransky „luteránske 
pátričky“, sú v repertoári 
bravčových zabíjačkových 
špecialít u nás dominantným 
výrobkom. Nerobia ich len 
mäsiari, ale aj veľa poľov-
níkov, pytliakov a amaté-
rov. Či už s divinou alebo 
kúskom hovädzieho, stále 
sú lákavé a chutné. Mäkkú 
klobásku si uvaríte a papkáte 

ju s horčicou a chrenom. tvrdú si nakrájate 
na tenké plátky, kladiete si ich na jazyk 
a zapíjate ostrým ryňákom. Môj priateľ 
Mirko Dudo však klobásky konzervuje 
s kvasenou kapustou. Je to recept jeho 

kraľovanskej babky Moni-
ky. Žiada si to väčší pohár. 

Na dno vrstva kapusty, 
potom zopár menších 
klobás na ležato, opäť 
kapusta a opäť klobás-

ky. Vyzerá to skvele a ná-
ramne to i chutí.

Fedor MALÍK st.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  H i s t ó r i a

Historický kalendár, 61. časť
4. decembra 1925 sa v Priekope pri Martine 
narodil Stanislav  Blaho a ako štyridsaťroč-
ný pri plnej sile zomrel v Žiline 5. decembra 
1965. teologické štúdium absolvoval v Brati-
slave a po pôsobení ako kaplán vo viacerých 
miestach bol v roku 1958 zvolený za zborové-
ho farára v Modre. Intenzívne pracoval s mlá-
dežou a medzi Modranmi bol mimoriadne 
obľúbený. Venoval sa fotografovaniu, písa-
niu poéziea prekladu diel J. W. Goetheho, P. 
Verlaina, W. Shakespeara, o. Wilda a ďalších. 
Jeho preložené hry boli uvedené na popred-
ných slovenských divadelných scénach. V ro-
ku 1962 musel z Modry odísť a jeho činnosť 
ako evanjelického farára bola rehabilitovaná 
na Generálnom konvente v roku 1991.

9. decembra 1790 sa narodil v Pezinku Pa-
vol  Rázga. Po absolvovaní modranského 
gymnázia, teológie v Bratislave a vo Viedni 
bol farárom i v nemeckom cirkevnom zbore 
v Modre. Založil fond na podporu farárskych 
vdov a sirôt. V meruôsmych rokoch bol vojno-
vým kurátom (kňazom) v Kossuthovom voj-
sku a podporoval budapeštianske akcie pro-
ti slovenským dobrovoľníkom. Kvôli tomu 
bol proviedenskou justíciou v Bratislave odsú-
dený a popravený. Je pochovaný na evanjelic-
kom cintoríne pri Kozej bráne.

11. decembra 1905 sa narodil Gustáv Šimko. 
Po absolvovaní povinnej školskej dochádz-
ky sa vyučil za obchodníka. Venoval sa však 
vinohradníctvu a vinárstvu. Spoločensky sa 
angažoval vo vinohradníckom družstve, kto-
ré účinne pomáhalo drobným vinohradníkom 
pri odbyte vína. Nebol ochotný prijať presa-
dzovanú myšlienku kolektivizácie a odovzda-
nie vinohradov do JRD. Bez súdneho proce-
su bol internovaný a povolaný na manévre do 
PtP. Životné podmienky v pracovnom tábore 
poznačili jeho zdravotný stav a nedokázal sa 
vyrovnať so stratou majetku. Útechu nachá-
dzal vo funkciách v cirkevnom zbore, kde bol 

mimoriadnym a platným čle-
nom cirkevného presbyterstva. 
Je pochovaný na modranskom 
cintoríne. 

13.  decembra  1909 sa v Ko-
chanovciach (okr. trenčín) 
narodil Pavel  Malík. Po ab-
solvovaní obchodnej akadémie v Kežmar-
ku a praxi v ľudovom peňažníctve prichádza 
1. mája 1932 do Modry. V miestnej poboč-
ke Roľníckej vzájomnej pokladnice pracuje 
takmer polstoročie. V päťdesiatych rokoch je 
perzekvovaný a jeho rodina dostáva dekrét na 
vysťahovanie. V posledných rokoch aktívne-
ho života sa stáva dirigentom pobočky Sloven-
skej sporiteľne v Modre. Dlhé roky pracuje vo 
futbalovom oddieli tJ Slovan Modra a medzi 
ľuďmi je prezývaný ako „advokát chudoby“. 
Zomiera vo veku takmer 92 rokov a je pocho-
vaný na modranskom cintoríne. 

17. decembra 1935 zomrela vo veku 47 rokov 
Mária Zochová rod. Staneková.
Ako manželka modranského farára, politika, 
župana a biskupa Samuela Zocha vytvorila na 
modranskej fare neuveriteľné prostredie pre 
jeho profesionálnu, politickú, národnú a kul-
túrnu činnosť. Modranskú faru napĺňala du-
chom slobody a lásky k národu, tu sa stretávali 
múdri a oduševnení ľudia. Našiel tu útočisko 
Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč a kaplán Jú-
lius Dérer. organizovala evanjelické ženské 
spolky a založila Modranský okrášľovací spo-
lok, ktorý realizoval prestavbu modranského 
cintorína. Na jej podnet československý par-
lament dal návrh na udelenie Nobelovej ceny 
mieru švédskemu arcibiskupovi Nathanovi 
Soederblomovi, čo sa realizovalo v roku 1930. 
Uverejňovala články v periodickej tlači. Po-
chovaná je na modranskom cintoríne.

23.  decembra  1900 sa narodil v Slavkove 
(Česko) Alojz  Tichý. Po absolvovaní uči-

teľského ústavu učil v trlin-
ku a v Modre. Bol správcom 
dievčenskej evanjelickej meš-
tianky, kde sa podieľal na zá-
chrane chovaniek židovského 
pôvodu. Pre účasť v SNP bol 
internovaný v zajateckom tá-
bore v Nemecku. Vo vestibule 
SVoŠ je mu venovaná pamät-
ná tabuľa. Jeho umelecká ma-
liarska tvorba bola vystavená 

v SNM-Múzeu Ľ. Štúra v Modre. Je držiteľom 
viacerých vojenských vyznamenaní. 

29. decembra 1800 sa narodil v Brodzanoch 
Ján Galbavý (na foto). Po absolvovaní gym-
názia v trnave študoval na generálnom se-
minári a bol vysvätený za katolíckeho kňaza. 
Ako kaplán pôsobil na Záhorí a v Modre. tu 
nadviazal priateľské styky s evanjelickou in-
teligenciou na gymnáziu i v cirkvi. Je známy 
ako ľudovýchovný pracovník a národný deja-
teľ propagujúci spoluprácu slovenskej katolíc-
kej a evanjelickej inteligencie. Stal sa členom 
spolku tatrín a bol mimoriadne aktívny pri 
vydávaní náboženských a školských príučiek. 
Po vydaní zatykača na Ľudovíta Štúra v máji 
1848 ho ukrýval na jabloňovskej fare a previe-
dol ho do Rakúska. 

31. decembra 1875 sa narodil Pavol Berkeš. 
teológiu vyštudoval na univerzite vo Viedni, 
kde získal i doktorát teológie. Ako kaplán pô-
sobil v Modre, kde zároveň vyučoval nábo-
ženstvo na Učiteľskom ústave. Po pôsobení 
v Bratislave získal samostatnú farnosť v om-
pitáli (dnešné Doľany). V prevratovom roku 
založil v obci miestnu Slovenskú národnú ra-
du a v obecnej škole nahradil maďarské učeb-
nice slovenskými. ostal v kontakte s modran-
skou inteligenciou a vydal viacero prác, kde 
obhajoval právo na cirkevné autonómne škol-
stvo. Bol vymenovaný do viacerých význam-
ných cirkevných funkcií. (kvm)

Čerpané z encyklopédií a biografických slov-
níkov. 
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Srdečne ďakujeme darcom Vianočnej zbierky pečiva
Vianočná zbierka pečiva a koláčov sa uskutočnila aj počas Via-
nočného zastavenia 2015 v priestoroch historickej radnice. Tra-
dičné charitatívne podujatie podporili mnohí občania s dobrým 
srdcom a  s  chuťou pomáhať  iným a urobiť  ich  šťastnejšími. 
Podujatie pripravilo mesto Modra a Mestské centrum sociál-
nych služieb v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom. 

Vianočné dobroty doručil do so-
ciálnych zariadení a do rodín 
s dlhodobo nepriaznivou soci-
álnou situáciou primátor mesta 
Juraj Petrakovič spoločne s po-
slancami Mestského zastupiteľ-

stva v Modre. Srdečná vďaka 
patrí všetkým štedrým darcom, 
ktorí pomohli ozvláštniť vianoč-
né sviatky iným rodinám. Želá-
me vám, aby sa vám vaše dobré 
skutky zdvojnásobili.

Do vianočnej zbierky pečiva 
2015 prispeli:
Rod. Kukumbergová, Maria-
na a Magdaléna Balážové, rod. 
Andreja Brazdoviča, Ľubomíra 
Miháliková, Ľudmila Nemče-
ková, Zdenka onoferová, Bar-
bora Jurikovičová, p. Šureková, 
p. Menčlová, Danica Rigano-
vá, p. Jermárová, p. Vandáková, 
p. Drahunová, Helena Grexová, 
rod. Dugovičová, Adela Brimi-
chová, Janko a Zojka Vargovci, 

Daniela Uherčíková, rod. Hovor-
ková, p. tegzová, Renáta Dur-
báková, Zuzana Riganová, rod. 
Bednarovská, Hana Jelemen-
ská, Silvia Rechtoriková, Jarmi-
la Bartošová, Mária Godálová, 
rod. Slamková, Ján Zigo, Ele-
na Zigová, rod. Ženišová, rod. 
Krištofíková, Mária Pacalajová, 
Katarína Pokojná, rod. Šimková 
a jeden neznámy darca. 

 (red)

Sviatočné okná - výstava pohľadníc v Modre
Vďaka  iniciatíve  Jednoty  dôchodcov  sa  záverom  roku  2015 
uskutočnila  v  Klube  dôchodcov  na  Súkeníckej  ulici  v Modre 
pod názvom Sviatočné okná výstava vianočných a novoročných 
pohľadníc zo zbierky Petra Roneca, ktorá bola  tiež prístupná 
verejnosti v mesiacoch december 2015 a január 2016. Slávnost-
né otvorenie sa uskutočnilo za bohatej účasti členov JDS i Klu-
bu dôchodcov Modra pri príležitosti prvej adventnej nedele.

Prítomných privítal predseda 
Klubu a hlavný organizátor toh-
to podujatia Ing. Vladimír Med-
len, ktorý vo svojom slávnostnom 
príhovore predstavil adventný 
program i plánovanú návštevu ra-
kúskeho mesta Melk. Následne 
predstavil kurátora výstavy a dl-
horočného zberateľa Petra Rone-

ca, ktorého požiadal o prezentá-
ciu inštalovanej výstavy. Výstava 
bola koncipovaná tak, že na jed-
notlivých paneloch boli inštalo-
vané pohľadnice pripomínajúce 
adventné obdobie, príchod sv. Mi-
kuláša, príchod zimy a bola veno-
vaná i najdôležitejším sviatkom 
v závere roku, Vianociam.

Na výstave boli pohľadnice zo 
Slovenska i zo zahraničia, boli tu 
umelecké diela známych tvorcov 
ako Lada, Hála i ďalších výtvar-
níkov, tiež viaceré umelecké via-
nočné pohľadnice predstavujúce 
krásu zimnej prírody od známych 
vydavateľstiev i fotografov, ako aj 
pohľady na naše zasnežené mestá 
a obce. Nechýbali ani veselé po-
hľadnice venované téme zimných 
radovánok detí a prípravu na Via-
noce. Prevažná časť pohľadníc 
približovala svätú rodinu, naro-
denie jezuliatka, klaňanie troch 
kráľov i koledníkov, ktorí nechý-
bali na sviatočných pozdravoch. 

Zberateľ si počas besedy s členmi 
klubu zaspomínal na detské časy, 
keď sa vo vianočnom období cho-
dilo vinšovať rodine i susedom 
a pri pohľadoch do sviatočných 
ožiarených okien rodinných do-
mov v našich dedinách i obciach 
sme prežili osobitné čarovné zá-
žitky, na ktoré sa nezabúda.
Následne čaro vernisáže umocni-
la prezentácia DVD s vianočným 
programom pri dobrej kávičke 
i čaji, pri melódiách svetových 
majstrov krásnej hudby za čo tre-
ba poďakovať členkám výboru 
klubu a predsedovi.

Peter RONEC

Novoročné stretnutie turistov

Počas zimných sviatkov zorgani-
zovali viaceré turistické oddiely 
pod Malými Karpatmi pre svo-
jich členov turistické vychádzky 
do prírody. Na Nový rok už tra-
dične organizuje Modranský tu-
ristický spolok (MtS) stretnutie 

turistov pod rozhľadňou na Veľ-
kej homoli. 
Skupiny turistov vystupovali zo 
Zochovej chaty popri lyžiarskom 
vleku a Astronomickom obser-
vatóriu UK v Bratislave na Veľ-
kú homolu. ohnisko na opekanie 

a varený čaj pripravili pre turis-
tov členovia MtS. Účastníkom 
sa pod rozhľadňou prihovoril zá-
stupca primátora mesta Modry 
Marian Gavorník, ktorý zaželal 
prítomným veľa zdravia a poho-
dy v roku 2016. Medzi prítomný-
mi bol aj Anton Macháček, ktorý 
sa s členmi MtS stará o údržbu 
rozhľadne, za čo im právom patrí 
vďaka. Pri príležitosti 23. výro-
čia vzniku SR turisti zaspievali 
štátnu hymnu a pieseň Sloven-
sko moje, otčina moja. Stretnutia 
sa zúčastnili viac ako dve stovky 
turistov z Modry, Bratislavy, Pe-
zinka a ďalších obcí v regióne. 
Medzi účastníkmi boli i členovia 
kynologického oddielu so svoji-
mi zverencami. Zaujímavé bolo 
i tanečné vystúpenie mládežníkov 
pod rozhľadňou. Ako povedala 

Eva Solgová, predsedníčka MtS 
„tradičné novoročné stretnutie 
turistov sa vydarilo , pre rok 2016 
pripravujeme opäť bohatý turis-
tický program na ktorý pozývame 
i ďalších záujemcov o turistiku.“ 
Na fotografii: . Prístupová ces-
ta pod rozhľadňou pripomínala 
modranské korzo. (fm)

Modranskí 
turisti ďakujú

V decembrovom vydaní MZ sme 
v článku opravy na rozhľadni 
uviedli aj poďakovanie Mod-
ranského turistického spolku za 
pomoc pri opravách dobrovoľ-
níkom a brigádnikom. okrem už 
menovaných ďakuje MtS aj La-
dislavovi Peškovi za pomoc pri 
opravách a Mariánovi Porkerto-
vi za výrobu orientačných tabúľ. 
 (red)
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Betlehem pre potešenie oka i duše 
v Parku hrania a oddychu
Predvianočných aktivít bo-
lo v uplynulom roku v meste 
neúrekom. o mnohé z nich sa 
postarali aj dobrovoľníci a ob-

čianske združenia, či štedrí 
darcovia. Jedným z takých po-
činov bolo aj vyzdobenie det-
ského ihriska v Parku hrania 

a oddychu na Vajanského uli-
ci. Majestátny ihličnatý strom 
pekne poslúžil ako strom via-
nočný, ktorý bol vyzdobený 
svetlami a hviezdami vďaka 
Slavomírovi Fuňovi. Podobne 
sa udiala aj výroba a osadenie 
krásneho vianočného drevené-
ho betlehemu, v novom ume-
leckom diele zobrazujúcom 
modranskú Hornú bránu. Au-
torom diela je výtvarník Pavol 
Šima-Juríček, ktorý betlehem 
mohol vyrobiť aj vďaka pod-
pore S. Fuňu. Počas vianoč-
ných dní robili obe darované 
novinky na ihrisku radosť de-
ťom aj dospelým. Ďakujeme.
 (red)

Keramický Betlehem
Vďaka darom z charitatívneho 
stánku na siedmej Slávnosti Hli-
ny, ktorý priniesol bez jedného 
eura tisíc, vďaka podpore Slo-
venskej elektrizačnej prenoso-
vej sústavy a vďaka priazni indi-

viduálnych darcov, ktorí 
si adoptovali niektoré fi-
gúrky, pripravuje Mod-
ranská Beseda jedineč-
ný keramický betlehem. 
Betlehem bol vystave-
ný 18. - 19. decembra 
počas Vianočného za-
stavenia v starej radni-
ci v Modre. Betlehem 

vzniká vďaka zázračným 
rukám majstrov keramikár-
skych Jozefa Franka a Ma-
riana Lišku s podporou ate-
liéru Remaart. Betlehem sa 
bude postupne rozrastať.
Ak máte záujem te nto pro-
jekt podporiť, radi vám 
poskytne všetky potrebné 
informácie na mailovej ad-
rese info@modranska-be-
seda.sk. Ján ZIGO,

Modranská Beseda

Ďakujem za Vianočné zastavenie v modranskej radnici
Vianočné  zastavenie  -  vianočné  trhy  na  nádvorí  historic-
kej radnice. Tento krásny nápis sa mi vynoril v mojej mys-
lí a v pocitoch, keď som 18. decembra vkročila pod bránu 
do radnice v Modre. Moja obrazotvornosť začala pracovať 
naplno. Akoby som sa ocitla v Modre na trhovisku pred 200 
rokmi. Očarilo ma prostredie a atmosféra. 

Cítila som pokoj a pokoru pri za-
stavení sa pri „živom betleheme 
- jasličkách“. Spomínam... Bo-
li ako z vianočných pohľadníc. 
Vďaka... Všetko to navodzovalo 
krásnu vianočno-zimnú atmosfé-
ru, ešte aj tá slama na zemi. Ďa-
kujem. Vedeli naši predkovia, 
ako ju využiť a usporiadatelia 
zastavenia tiež. 
Predstavujem si ďalej. tam bab-
ka bylinkárka ponúka svoje su-

šené bylinky, tam mäsiar ponú-
ka slaninu, klobásy, údené mäso, 
ďalej ponúkajú chutnú medo-
vinu, tam pečenú zavareninu, 
modranský vinohradník ponúka 
víno. Zastavím sa i pri advent-
ných a vianočných piesňach 
„Chóru anjelov“ z Modry. Aj 
z ich piesní cítiť pokoj a tiché za-
stavenie v čase. Prejdem dooko-
la celé nádvorie, ktoré poskytuje 
pocit pokoja predvianočného ča-

su. Vchádzam do priestoru rad-
nice, tu je krásna poučná výstava 
o modrotlači, babka a mama ma-
li z toho sukne, zástery, robotné 
blúzky i ručníky. to bolo ďalšie 
pohladenie duše. Prechádzam 
ďalej, predo mnou krásny kera-
mický betlehem majstra Lišku. 
tíško pozerám na krásne farebné 
figúrky „svätej rodiny“, ovečky, 
oslík, teliatka, pastieri i mudr-
ci a v duchu ďakujem majstrovi 
a ostatným za krásne dielo. Je to 
ďalšie predvianočné pohladenie 
našich uponáhľaných duší. 
Po tomto zastavení, ešte raz obí-
dem miesta, kde pečú oblátky, 
varia chutnú kapustnicu, ponú-
kajú vianočné a adventné pečivo 

i koláče, výrobky z medu. Vidím, 
ako sa pracuje s malými krosna-
mi, ako sa dajú urobiť malé stra-
paté čiapky z bavlny a mnoho 
zaujímavých ukážok výroby via-
nočných darčekov. Zastavím sa 
a pozorujem spokojných a pred-
vianočne naladených ľudí na ich 
vianočné zastavenia a príjemné 
spoločné stretnutia na trhoch. 
týmto by som chcela zo srd-
ca poďakovať mestu Modra 
a Mestskému kultúrnemu stre-
disku v Modre, ako i všetkým, 
čo sa podieľali na tom, aby sme 
my, návštevníci starobylej radni-
ce strávili na tomto mieste pokoj-
né predvianočné chvíle. Vďaka!
 Mária SKLÁROVÁ

Mestské 
vianočné trhy

V predvianočnom čase sme sa aj 
my s rodinou a priateľmi zúčast-
nili podujatia Vianočné zastave-
nie. Konalo sa na nádvorí starej 
radnice. Miesto, myslím, že vý-
borne a vhodne vybrané. Počú-
vali sme reakcie ľudí a tým sa 
akcia tiež veľmi páčila. Rovna-
ko to vnímam aj ja. Všetko bo-
lo zohraté a pekne pripravené. 
Z nálady návštevníkov som vy-
cítila, že sa naozaj radi zastavili 
na tomto peknom mieste. Vďaka 
MsKS sme zažili pravú predvia-
nočnú atmosféru. A dá sa to aj 
bez snehu, ktorý dovtedy nena-
padol. Ľudia z kultúrneho stre-
diska boli nepretržite v teréne až 
do samotného zbalenia všetkých 
stánkov, stolov, lavíc a stanov. 
takto som videla spolu so svoji-
mi priateľmi, že keď sa chce, tak 
sa dá. Ešte raz všetkým za vý-
borne pripravenú akciu.
 Lucia FIALOVÁ Fo
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Vianočné zastavenie v Modre
V dňoch 18. - 20. 12. 2015 
sa uskutočnilo v historickej 
radnici zavŕšenie adventných 
programov nazvané Vianoč-
né zastavenie. Srdečná vďa-
ka patrí všetkým, ktorí podu-
jatie pripravovali a pomáhali. 
Ďakujeme predajcom z Mod-

ry a regiónu, deťom a pe-
dagógom z našich škôl, fol-
kloristom a divadelníkom, 
spevákom, keramikom, viná-
rom a návštevníkom za vytvo-
renie príjemnej atmosféry po-
čas troch zimných dní. Vďaka 
dobrovoľníkom z Modranskej 

Besedy a Matejovi Kratochví-
lovi sme zažili krásny živý 
betlehem. Veríme, že ste sa 
v Modre cítili príjemne a Via-
nočné zastavenie vám sprí-
jemnilo predvianočné chvíle.
 (red)
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Modranské Kino Mier a rok 2015 
Vždy  na  začiatku  nového  roka  je  zvykom  bilancovať  ten 
uplynulý. Aký bol ten minulý v kine Mier? V roku 2015 nás 
navštívilo 6353 divákov, čo je o 1406 viac ako v roku 2014. 
V porovnaní s rokom 2013, v ktorom bolo kino zdigitalizo-
vané je to o 4992 divákov viac. Nás to veľmi teší, že sa vy 
diváci vraciate do modranského kina. 

Priemerná návštevnosť na pred-
staveniach bola 27 divákov. 
Veríme, že si minimálne tento 
trend zachováme spoločne aj 
v tomto roku. Počas roka sme 
odohrali 237 predstavení, o 44 
viac ako v roku 2014. Skrátenie 
filmových prázdnin na 3 týždne 
malo pozitívne ohlasy. Zapoji-
li sme sa do rôznych projektov. 
V marci to bol týždeň francúz-
skeho filmu Créme de la créme 
vol 2. Začiatkom školského ro-
ka sme uskutočnili projekt Fil-
mový kabinet deťom, ktorého 
sa zúčastnili deti zo školského 
klubu ZŠ Ľ. Štúra. Počas jese-
ne prebiehal Projekt100. V lete 
sme už po druhý krát predsta-

vili filmy na Letnom kine. od 
septembra 2015 funguje samo-
statná stránka www.kinomodra.
sk, na ktorej si môžete pozrieť 
vždy aktuálny program, rezer-
vovať, či zakúpiť vstupenky na 
filmy alebo sa zaregistrovať do 
newslettra a dostávať tak pravi-
delne do mailu program, či iné 
zaujímavé informácie. 

A ktoré filmy boli v roku 2015 
najúspešnejšie? Top 15 vyze-
rá nasledovne:
Pieseň mora, Mimoni, Päťde-
siat odtieňov sivej, SpongeBob 
vo filme: Hubka na suchu, An-
ton Srholec, Hotel transylvánia 
2, Cililing a Zver-Nezver, Malý 

princ, Star Wars: Sila sa prebú-
dza, Asterix: Sídlo Bohov, Veľ-
ká 6, Hurá na futbal, Konečne 
doma, Hry o život: Drozdajka 
2, Rýchlo a zbesilo 7

Aké filmy nás čakajú v roku 
2016? 
Je ich veľmi veľa, no zopár 
spomenieme: Deadpool, Bo-
hovia Egypta, Batman vs. Su-
perman, Angry Birds vo filme, 
x-Men: Apocalypse, Warcraft, 
Deň nezávislosti 2, Doba ľa-
dová: Mamutí tresk a mnoho 
ďalších o ktorých vám samo-
zrejme informácie prinesieme 
vždy včas. 

Na vás divákov by sme ma-
li malú prosbu. Príďte do kina 
vždy včas, aby ste si pokojne 
mohli zakúpiť vstupenku a ne-
museli čakať v rade, a stihli tak 
začiatok filmu aj ukážky pri-
pravovaných filmov. Pokladňa 

je otvorená vždy hodinu pred 
predstavením prípadne môžete 
využiť nákup vstupenky cez in-
ternet. Na záver vám ešte pri-
pomenieme kontakty: www.
kinomodra.sk, facebook.com/
miermodra, mier@kinomodra.
sk, tel: 647 23 22.
tešíme sa na vašu návštevu.

Roman ZATLUKAL, 
dramaturg

Poď na Jeden svet
Filmový festival zameraný na politiku aj výživu
10.  ročník  trojdňového  festivalu  dokumentárneho  filmu  Je-
den  svet  sa  uskutočnil  opäť  v  kine Mier Modra  v  dňoch  8. 
- 10. januára. Nosnými témami bolo politické dianie vo svete 
a u nás aj vážne ekologické problémy. 

Podujatie otvorila riaditeľka 
Mestského kultúrneho stredis-
ka v Modre Marcela Kvetková. 
okrem jedinečných filmov sa sú-
ťažilo aj maľovalo, nechýbala ani 
tradičná festivalová torta.
Hlavnou organizáciou zastrešujú-
cou podujatie je Človek v ohro-
zení a Amavet. Konkrétnymi 
organizátormi sú Radoslav Žilin-
ský a Katarína Žužiová spoločne 
s viacerými priateľmi. Spoluor-
ganizátormi festivalu boli mesto 
Modra a MsKS Modra a partneri 
Slovenska sporiteľňa a Jeden svet 
Bratislava. Katarína a Radoslav 
prezradili viac o tohtoročnom fes-
tivale.

Čo bola hlavná téma tohtoroč-
ného festivalu?
tento ročník festivalu mal dve 
nosné témy a to výživa (starost-

livosť o telo), ktorú sem mali 
v sobotu a umenie života (starosť 
o dušu), ktorú sme mali v nedeľu. 
Piatok bol všeobecný, kde sme 
premietali rôznorodé dokumenty. 
Ku každej téme bola aj zaujímavá 
diskusia.

Akú ste mali účasť a čo sa naj-
viac návštevníkom páčilo?
Účasť bola podobná ako minulý 
rok, možno trošku vyššia. teda 
dokopy hrubým odhadom okolo 
300 ľudí. Návštevníkov najviac 
zaujala téma výživy, keďže je 
dosť aktuálna a ľudia mali pocit, 
že sa o nej síce veľa hovorí, ale 
väčšinou majú v nej chaos. Chce-
li sme im pomôcť zorientovať sa 
trošku v tejto veľmi komplexnej 
problematike.

A čo sprievodné akcie?
Sme veľmi radi, že sme tento rok 
viac zaujali aj mladšiu generáciu. 
Mali sme pre nich pripravených 
pár dokumentov a tiež maliarske 
plátno vo vestibule. Mohli si na-
maľovať čo chcú a otestovať tak 
svoje umelecké vlohy. V jeden 
moment sa dokonca vo vestibule 
stretli traja psíci a nebola z toho 
žiadna katastrofa. Kvíz mal tiež 
veľký úspech aj keď správne ho 
vyplnila menšia polovica respon-
dentov. Väčšina si vylámala zuby 
na otázke o Havlovi. Netušili, že 
strávil vo väzení až do 5 rokov. 
Ďalej sme mali farebnú výstavu 
Dominiky Žákovej, ktorou sme 

chceli trochu vykompenzovať 
ťažšie témy v dokumentoch. ta-
kúto energiu by sme chceli rozví-
jať aj do budúcich ročníkov.

Zopakujme  si  hlavnú myšlien-
ku festivalu.
Hlavná myšlienka festivalu je ší-
riť zaujímavé myšlienky a správy, 
ktoré bežné v médiách neuvidíte. 
Komerčné médiá nemajú priestor 
a ani čas ísť do hĺbky a preto tu 
vzniká v ľuďoch prirodzene túžba 
po takýchto rôznorodých infor-
máciách. Radi by sme sa s nimi 
vďaka festivalu podelili o pekné 
veci, ktoré sme či už v sebe alebo 
vo svete objavili. (red)

Fo
to

: B
M

Fo
to

: W
EB



21
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

JHR1511 Harmoska inzercia 9,075x12.6cm v2.indd   1 14/01/16   22:52



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

Bilancia jesennej časti hádzanárskej sezóny
V prvom rade by sme chceli všetkým po-
priať do nového roku všetko dobré, najmä 
veľa  zdravia,  šťastia  a  lásky.  V  jesennej 
časti  sezóny  2015/2016  sa  celkovo  pred-
stavilo 13 našich družstiev u chlapcov od 
mladšej prípravky až po mužov, u dievčat 
od mladšej prípravky po staršie žiačky. Aj 

v tejto sezóne sme si dávali len tie najvyššie ciele, ktoré sa 
nám čiastočne podarilo splniť. 

Mladší žiaci „A“ pod vedením 
trénera Petra Kováča v súťa-
ži Majstrovstiev BKZHá za-
tiaľ prehrali len jedno stretnutie 
a po jesennej časti im patri-
lo 1. miesto. Mladší žiaci „B“ 
pod vedením trénera Vladimíra 
Lackoviča len zbierajú skúse-
nosti a preto ich výsledky nie 
sú až také podstatné. Dôležité 
je, že hádzanú majú radi a dá-
vajú do hry srdiečko. Starší 
žiaci pod vedením trénera Dá-
vida Bernera si v jesennej časti 
viedli veľmi dobre, keď nesta-
čili iba na rovesníkov z ŠKP. 
Momentálne sú na 2. mieste, čo 

im predbežne zaručuje postup 
na Majstrovstvá SR. Výborné 
výsledky a výborné umiestne-
nie po jesennej časti zazname-
nali pod vedením trénerskej 
dvojice Miroslav ochaba, Ľu-
boš Hidaši mladší dorastenci, 
ktorí v 1. lige prehrali len jed-
no stretnutie a po jesennej čas-
ti im patrí 2. miesto. Starší do-
rastenci pod vedením rovnakej 
trénerskej dvojice sú momen-
tálne na 9. mieste s odstupom 
štyroch bodov na 5. miesto. 
Naši muži mali pred touto se-
zónou vysnívaný sen postup 
medzi najlepšiu šestku. o to 

lepšie sa začínalo, keď sa vrá-
til tomáš tschur. Žiaľ, sen zo-
stal len snom a dnes vieme, že 
prvá šestka nám pravdepodob-
ne zostane vzdialená. V mesia-
ci december sa vedenie klubu 
dohodlo na ukončení spoluprá-
ce s trénerom Jánom Kordo-
šom a na trénerskú lavičku sa 
vrátil Miroslav ochaba. Pev-
ne veríme, že chlapci nadvia-
žu na posledné dobré výkony 
a v zostávajúcich stretnutiach 
potešia svojich verných fanúši-
kov. Mladšie žiačky pod vede-
ním trénera Františka Plška sú 
po jesennej čas-
ti Majstrovstiev 
BKZHá zatiaľ na 
veľmi peknom 2. 
Mieste a staršie 
žiačky sú po je-
sennej časti zatiaľ 
na 4. mieste len 
vďaka horšiemu 
skóre.
Najviac sa tešíme, 

že záujem o hádzanú v Mod-
re je stále veľký, o čom sved-
čí vysoký počet detí v príprav-
ke. tieto sa už tiež zapojili do 
súťaže Majstrovstiev BKZHá 
a zatiaľ sa im darí veľmi dob-
re. Pevne veríme, že nám naši 
fanúšikovia zostanú verní a že 
sa nám v tomto roku poda-
rí nájsť generálneho sponzora. 
Na záver sa chceme poďako-
vať všetkým, ktorí sa podieľa-
jú na chode nášho klubu, našim 
sponzorom, rodičom a osobne 
sa chceme poďakovať Mestu 
Modra. Milan HÝLL

Cez Hubalovú - polmaratón 
pre húževnatých

Priatelia,  bežci,  pripravte  sa!  V  sobotu  12. 
marca  organizujeme  3.  ročník  polmarató-
nu  Cez  Hubalovú,  ktorý  v  uplynulých  ro-
koch svojim náročnejším charakterom prilá-
kal  mnohých  zdatných  bežcov.  Opäť máme 
pripravenú viac ako 21km dlhú, krásnu trať 

s prevýšením 630m, ktorá vedie horským terénom modranských le-
sov a sčasti aj asfaltovým povrchom lesníckych ciest s obrátkou na 
Hubálovej  (Harmónia-Zámčisko-Nad hvezdárňou-Zbojnícke-Čer-
mák-Hubalová-Čermák-Panský dom-Zochova chata-Harmónia). 

Štart a cieľ polmaratónu sa usku-
toční v našom fantastickom zá-
zemí v Reštaurácii BoWLING 
v Harmónii, kde sa manželia 
Hrabovskí postarajú okrem iné-
ho aj o občerstvenie v podobe 
chutnej kapustnice. Prezentácia 
registrovaných bežcov bude od 
8:00h pred reštauráciou a štart 
o 10.00h. o časomieru prostred-
níctvom čipov na štartových čís-
lach sa postará bucklu up digitál-
na agentúra.
Radi by sme vám dali do pozor-
nosti info, že v prípade kalamít 
(rôzneho druhu) je možné, že trať 

bude kvôli bezpečnosti a technic-
kým podmienkam pozmenená, 
a teda nevylučujeme aj jej predĺ-
ženie (minulý rok mala dĺžku 24 
km kvôli námrazovej kalamite), 
preto vás prosíme, sledujte inte-
ternetovú stránku, na ktorej sme 
už spustili aj registráciu http://
polmaraton.webnode.cz. Na tejto 
stránke nájdete kompletné pro-
pozície, profil trate aj aktuálne 
informácie. tešíme sa na vás!

Denisa KOVÁCSOVÁ 
a Katarína RUŽEKOVÁ- 

POLTÁRSKA 
za Tím Muflon Kros o.z.
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Modranská kapustnica
Fašiangy v Modre budú už 6. februára
V Modre každoročne obnovujeme tradície aj počas fašiangov. 
Tie trvajú od Troch kráľov až po Popolcovú stredu. V rámci ce-
lodenného podujatia Fašiangy v Modre zachovávame tradičné 
zvyky a obyčaje. Aj v roku 2016 budeme ukončovať fašiango-
vé obdobie obľúbeným podujatím a to súťažou Modranská ka-
pustnica, ktorá sa uskutoční v sobotu 6. februára.

Do súťaže sa môže zapojiť kaž-
dý, kto má chuť, čas a súťaž-
ný elán. Pripravte sa nielen na 
súťaženie, ale aj ochutnávanie 
a dobrú náladu. o tú sa postara-
jú modranské ľudové, folklórne 
a divadelné súbory. Počas dňa 
pripraví modranský Spolok vi-
nohradníkov a vinárov Vincúr 
ochutnávku vín a večer sa mô-
žete prísť zabaviť na zábavu do 
Kultúrneho domu v Kráľovej, 

ktorú pripravuje oZ Kráľovan. 
Zakúpiť si budete môcť aj voňa-
vé zabíjačkové špeciality. Na do-
držiavanie pravidiel súťaže bude 
dohliadať odborná porota. Príďte 
stráviť príjemné chvíle so svoji-
mi blízkymi v Modre na tradič-
nom celodennom podujatí, ktoré 
spája pobyt na čerstvom vzdu-
chu, dobrú náladu a vôňu chut-
ného jedla.

Program podujatia: 
10.00 h. - 15.00 h.: ochutnávka 
vín Spolku Vincúr
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
od 9.00 h.: varenie kapustníc
od 12.00 h.: ochutnávka ka-
pustníc
10.00 h.: DFS Magdalénka

11.00 h.: oZ ĽUSK
11.30 h.: oZ Kráľovan
12.30 h.: Modranské kráľovské 
divadlo
14.30 h.: vyhodnotenie súťaže
Priestranstvo pred KDĽŠ 
v Modre.
 (red)

FAŠIANGY v Modre   6. 2. 2016
súťaž vo varení kapustnice
ochutnávka vín Spolku Vincúr 

www.modra.sk
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Súťaž o prenájom bistra v kine Mier
Mestské kultúrne stredisko Modra vyhlasuje Obchodnú ve-
rejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhod-
nejší súťažný návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov, formou výberu víťaza najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmetom obchodnej verej-
nej súťaže je prenájom nebyto-
vých priestorov nachádzajúcich 
sa v budove kina so súp. č. 568, 
na parcele č. 2123, kat. územie: 
Modra, evidované okresným 
úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na LV č. 4119, a to 

konkrétne:
• nebytové priestory nachádza-
júce sa v Kine Mier - priestor 
bistra:
• Reštaurácia o výmere: 125 m2 
• Sklady o výmere: 24,30 m2

• WC o výmere: 34 m2

• Celkovo výmera: 183,30 m2

• (ďalej aj „predmet súťaže“).
oboznámenie sa s predmetom sú-
ťaže je možné na základe osobnej 
prehliadky. Nahlásenie záujmu 
o osobnú prehliadku záujemca 
realizuje dohodnutím termínu na 
kontaktom telefónnom čísle vy-
hlasovateľa, najneskôr 3 pracov-
né dni pred ukončením lehoty na 
predkladanie návrhov.
Uzávierka na predkladanie ponúk 
je 22. február 2016 o 10.00 hod. 
Celkové znenie súťaže, podmien-
ky účasti a kritéria výberu nájde-
te na úradnej tabuli mesta Modra, 
web stránke mesta Modra: www.
modra.sk a web stránke Mest-

ského kultúrneho strediska mes-
ta Modra www.msksmodra.sk.
 (msks) 
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci február 2016

6.  2.  2016:  Fašiangy  v Modre, 9.00 h. - 
14.30 h.: Modranská kapustnica - súťaž vo 
varení kapustnice, organizátori podujatia: 
Mesto Modra, MsKS Modra, Spolok Vin-
cúr, +421 33 647 21 12, msks@modra.sk, 
www.modra.sk, (podrobnejšie na strane 23)

6. 2., 20.00 h.: Fašiangová zábava, Kultúr-
ny dom Kráľová, hudba: E-MUZIK, organi-
zátor: oZ Kraľovan , +421 902 691 781

6.  2.,  16.00  h.  -  21.00  h.:  VIII.  ročník 
Ochutnávky  vín  mladých  vinárov, viac 
ako 300 vzoriek vín zo Slovenska a zahrani-
čia, miesto: Stredná odborná škola vinársko-
-ovocinárska, organizátor: SoŠVo v Mod-
re, +421 33 647 25 80

7. 2., 19.00 h.: Hlasné čítanie, Listiny a iné 
pramene, miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra 
v Modre, organizátor: Klub hlasného číta-
nia, MsKS Modra, www.modra.sk

7.  2.,  15.30 h.: Biblický karneval, masky 
majú predstavovať osobu alebo vec zo Svä-

tého písma, vítaná je rodinná maska, ka-
tegórie: individuálne a skupinové, miesto: 
Súkromné centrum voľného času- telocvič-
ňa, organizátor: Súkromné centrum voľné-
ho času v Modre, +421 33 640 07 02, www.
scvcmodra.sk

24. - 26. 2. 2016: Jarné prázdniny v Cen-
tre, prázdninový program pre deti od 6 do 
15 rokov, pripravené 
sú aktivity pre deti 
formou prímestského 
denného tábora v čase 
od 8.00 h.- 16.00 h., 
deti možno prihlásiť 
do 15.2.2016, Pod-
robnejšie informácie 
v SCVČ, Štúrova 34, 
na FB a webstránke 
Centra., organizátor: 
Súkromné centrum 
voľného času v Mod-
re, +421 33 640 07 
02, www.scvcmodra.
sk. (msks) Fo
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